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МИЛЕ ТОМИЋ

РЕЧНИК РАДИМСКОГ ГОВОРА





УВОД

Лексички фонд говора Радимаца има српску структуру. Стране

позајмице своде се на оне речи које су познате и другим српским говорима

Баната, а то су облици турског, немачког и мађарског порекла, те сма

трамо да није потребно упућивати на њихове етимоне. Мало је позајмица

из румунског језика, чак осетно мање него у осталим српским говорима у

Румунији. Код таквих лексема назначујемо румунске етимоне једино из

разлога што би славистима теже било да дођу до румунских дијалектатских

облика преко којих је, углавном, овај утицај извршен, а већина таквих

речи не улази у речнике румунског стандардног језика.

Ако је тачно да се у оваквим реченицама доносе првенствено речи које

су по облику или акценту различите од истих речи у књижевном језику,

онда је оправдано што овде доносимо релативно већи број облика. И не

само због тога. Ово је први покушај прикупљања лексичког блага једног

српског говора који је вековима одвојен од матице. Радимња се први пут

помиње 1277. године, али није сигурно да у њој у међувремену није било

смене становништва. Док историчари не реше ово питање, дијалектолози

су у овом моменту заузети око судбине локалних говора у савременом

контексту културног и техничког прогреса. Сви се слажу да ће ту доћи до

огромних промена, и то за кратко време. Говори са периферије најјаче су

изложени таквим променама. Чак се ни сада не подудара говор старијих

Радимаца са говором млађих генерација. То је, без икакве сумње, био

најзначајнији моменат у нашој одлуци да овде донесемо све речи које смо

забележили током двадесетак година у Радимњи, време је да се прикупи

оно што још није нестало. А нестаће, бар за дијалектологе.

Код именица доносимо номинатив, а уз њега и генитив једнине

уколико одступа акцентом или има неку морфолошку Посебност.

Код придева назначујемо облике за сва три рода неодређеног вида, у

многим случајевима доносимо и облике одређеног вида.

Код заменица дати су сви облици номинатива једнине и множине.

Пошто се у говору не чувају облици инфинитива, а ни аориста (који

су најближи инфинитивној основи), код глагола доносимо облике за 3.

лице једнине презента, а у загради и облике за 3. лице множине презента,

онда када се они разликују акцентом или се одликују неком морфолошком
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особеношћу.

Облици типа кад, каде, кадека, кадена и сл. глосирани су заједно.

Код неких речи доносимо и кратке контексте.

Речи које се по значењу и облику не разликују од одговарајућих

лексема књижевног језика долазе, по азбучном реду, једна иза друге, а

одвојене су повлакама. У тим случајевима доносимо мањи број примера

или других коментара.

Дијалекатски материјал унет у речник бележили смо српскохрватском

ћирилицом с тим што смо знаком а бележили полугласник њ, а знаком

s африкат дЗ. У азбучном реду знак а ставља се иза а, а s иза з.

Факултативно изговарање неког гласа, или групе гласова, означили смо

њиховим писањем у загради. Од техничких скраћеница користили смо

оне уобичајене, као што смо учинили и у анализи овог говора (види: Говор

Радимаца, СДЗб, ХХХIII, Београд, 1987, стр. 303-474).

Иако овај Речник обухвата око 13000 лексичких јединица са око 1000

варијанти, што би укупно значило око 14000 облика, не можемо бити

сигурни да смо прикупили све речи које се користе у овом говору или да

смо уочили сва њихова значења.



А

а“ везн. 1. а; Сирота, а бесна, Лењо, а ђавоско, Праји се да га не

интересира, а сјеним оком прежи на њу, Из тице изађе јаје, а из

јајета кључ, Наћуљим добро уши, а тамо неки кломбара, Ако неће,

а ти је мани. 2. али, Ђе ти дам, а мораш ома да ми вратиш.

а? прил. час, А оде, а тамо, А оће, а неће.

а“ узв. 1. а; А, нема да биде тако, А, ђаво те узо сас сотоном, А, Иво,

дал ме чујеш? Се бојиш, а? А, ти дбђи кад бћеш. 2. ала; А смо се

смејали ко луда Јана; А смо се лепо провели, А је фино било, син.

ал, ала.

aа узв. Аа, сад разумим! Аа, види куј ни дошо.

абар, абер (абара, абера) м. абер, Абера нема дију скита дете, Нема абера

за ништа; и хабер.

аван (авана) м. Туче у аван. — август м.

авијон (авијона) м. авион, син. кр(и)латица.

авли(j)a ж. двориште, и вавли(j)a.

авлијски, -а, -о дворишни.

ага м. (рет.) — агроном (агронома) м., инђилир агроном.

ада везн. па, дакле, Ада, дошо си, Ада, муке су то.

адет (адета) м. (рет.) — адреса ж. — адресира (-ираду и -ирају), и

- тресира. — аждаја ж (и фиг., рет). — азбука ж.

ај узв. хајде, Ајд идемо, Ај касти кажем, и хај.

äј-ај узв. хај-хај, и хај-хај.

аја узв. аја; не, Аја, неће то да видиш.

ајање с. Хајање.

ајгир (ајгира) м. в. ангир.

ајде) узв. хајде, Ајде сас меном, Ајде једарет, касти кажем, остали

облици: ајдемо, ајдете и ајт(е); и хајде). -

ајдук (ајдука) м. 1. хајдук. 2. лопов. 3. убица, и идук.

ајдучица ж (фиг.) зла жена.

ајдучки, -а, -о хајдучки, Ајдучка трава, и: идучки, хајдучки.



6 Миле Томић

ајдучки прил. хајдучки, Мегледа ајдучки, и идучки.

äје гл. хаје, и хаје.

ајка ж хајка; Трајбери тераду ајку; и хајка.

а(ј)нпрен м. запршка.
-

ајнфор (ајнфбра) м. део куће где се налази капија и куда се улази у

двориште, Лети седимо под ајнфор, Врата одајнфбра, Уајнфор имамо

и астал и клупу.

äјс узв. ајс, и, ајс.

ајт(е) узв. 1. в. ајде). 2. аха, кад неко неког кара, трећи каже: Аjт, тако

ти треба; и хајт.
-

ај-уј прил, без циља, Иде ај-yj; и хај-хуј,

акне гл. 1. удари, Ће те акнем, па ће се претуриш, Акно га Бог „полудео

је, није нормалан“. 2. (повр.) умири се, смири се, Акни се једарет,

Акни се моје главе.

акнут, -а, -о ненормалан, луд, није акнут „није луд“.

ако“, акоз везн. aко, Ако ће биде кући, Ако ће падне киша на време; и:

акуз, акус, јако.

ако“ речца ако, не мари, Слабо те гледа син, а? Акоl

äкöв м. аков.

акт м. докуменат, Дидеш да извадиш акте (и актове); < рум. act.

акуз, акус везн. в. ако“.

ал везн. 1. али, Бистро вино, ал слабо, Добра њива, ал далеко је, и: али.

2. или, До сам пет ал шес метера жита, син. или 3. да ли, Ал да

дођем, ал да не дођем, син. дал, да ли.

ала ж. 1. ала. 2. прождрљиво биће, Тај је кб вб, велика је то ала.

ала и ала узв. ала; Ала смо се скупили бећари, па за кућу нико ни не

мари, и ла.

глал прил. халал, Алал ти било, Алал ти вера, и: халал.

аларма ж. аларм, овде преко рум. alarma.

алат (алата) м. алат.

алва ж халва, Иде коалва.

алвалук м. в. арвалук.

алеја (алеје) ж. в. леја.

али везн. 1. али, и: ал. 2. или, Достану два али гри струка.

äлöВ М. Валов, И.: Валов.

аловит, -а, -о прождрљив, син. алосан, халосан.

aлoвче с (дем.) валовчић, и валбвче.

äлосан, -сна, -сно в. аловит, и халосан.

алтилерија ж. артиљерија.
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аљина ж. 1. капут; сако. 2. женска хаљина. 3. (у мн.) одело уопште.

аљиница и аљиница (аљинице и аљинице) ж (дем), хаљиница.

äљкав, -а, -о аљкав.

äМ М. Хам, И. Хам.

äм узв. за опонашање лајања; и хам.

ама(н) речца за појачавање; Ама штогод ти душа жели, Аман то не може

да биде.

амбар м. — амбис (амбиса) м.

аменда ж. новчана казна; < рум. апhenda.

амишан, -шна, -шно лаком, прождрљив, и: хамишан.

äмишно прил. лакомо, прождрљиво; и хамишно.

анализа (анализе) ж. анализа.

ангир (ангира) м. пастув, Лута ко општински ангир, и ајгир, јенгир,

хангир. -

äндара-мандара прил. 1. на брзу руку. 2. површно.

анђел м. в. анђо.

анђилир (анђилира) м. инжењер, и анђенир, инђелир, инђенир, преко

рум. angelir, angenir, inginir. -

анђелирка ж. инжењерка, и анђенирка, инђелирка, инђенирка.

анђо (анђела) м. анђео, и анђел.

антлогар м. помоћник зидарима.

анцуг м. одело, син. костим, одело.

äншлог м. в. сумпор.

ào, ao узв. ао, и јао, јао.

апав, -а, -о хабав, неуредан.

апавица ж. Хабава жена.

апавко м. хабав мушкарац.

äпаво прил. хабаво, неуредно.

апостол м. — апостолски, -а, -o. — апотека (апотеке) ж. — апотекар

(апотекара) м.

априко(ј)зла (априко(ј)зле) ж. кајсија, и прекбјала, прикбјала.

април (априла) м. април.

апс м. хапс, затвор, и хапс, син. арест, бувара, буварница, затвор,

штукавац. -

апси гл. хапси, син. арестира, затвори.

ар м. ар, Имам десет ари испод куће сас виноградом.

арвалук м. част, напојница, и алвaлук.

аргат м. аргатин.

аргатише гл. аргатује; и аргатује.
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аргатује гл. аргатује; и аргатише.

apђав, -а, -о лош, pђав, и зрђав, рђав, хрђав.

арђаво прил. лоше, рђаво; и орђаво, рђаво, хрђаво.

арем (арема) м. (рет.) харем.

apêст м. в. апс, - рум. arest.

арестира (-ираду, -ирају) гл. в. апси, - рум. a aresta.

арженица ж. раж, и зрженица, раж, раженица, ржeница, роженица.

аринга ж. харинга, и ринга.

армоника ж. хармоника, и: армуника, румуника.

|-

армоникаш (армоникаша) м. хармоникаш, и: армуникаш, румуникаш.

армуника ж. в. армоника.

армуникаш (армуникаша) м. в. армоникаш.

арпаџик м. арпаџик, и: зрпаџик, ропаџик, рпаџик.

артија ж. хартија.

арти(ј)ица (арти(ј)ице) ж. (дем) хартијица.

арцовита прид. само у изр. арцовита недеља „период од Божића до

Богојављења“.

арш узв. којим се опомиње да нешто пече или боде.

аршин (аршина) м. (рет.) аршин.

аршлама и аршланка ж. аршлама, врста калемљене трешње.

a(p)шов м. ашов.

асна (асне) ж хасна, корист, и хасна, син. корис.

acнира (-ираду, -ирају) гл. хасни, и хаснира, син. користи.

аспирин (аспирина) м. таблета, син. дугменце.

астал (астала) м. сто, Седи засталом.

асфалт м.

асфалтира (-ираду, -ирају) гл.

алфалтиран, -а, -о и сфалтиран.

äт м. (рет) добар коњ.

атар м хатар.

äу узв. ау; и јау.

аутомобил (аутомобила) м. теретна кола, аутомобил, син камијон.

ауштук м. јастук на колима, син. јастук.

aх уЗВ.

аха узв., и: аха.

3јс узв. в. ајс.
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3рђа м. в. рђа.

орђа (-аду, -ăју) гл. в. рђа.

3рђав, орђава, орђаво в. арђав.

зрђаво прил. в. арђаво.

зрженица ж. в. арженица.

3рња Ж. В. pња.

зрпаџик м. в. арпаџик.

- oxó узв. в. аха.

- ба, ба узв. ба.

баба ж. 1. баба. 2. стара жена; Баба Даница, Баба Милева. 3. врста

крвавице, баба и деда. 4. (мн.) бабе бабини јарци.

баба (бабе) м. (рет) в. отац.

бабин, -а, -о бабин, Јак ко бабини зуби.

бабИН, -а, -о В. очев.

бабица ж. 1. (дем) бабица. 2. примаља, акушерка. 3. наковањ за

откивање косе. 4. хлепчић који се меси о даћама.

баван (бавана) м. 1. балван. 2. телеграфски стуб, син. бандера.

бави (се) гл. задржава се, Да се не бавиш млого по селу; Да не бавиш

МлöГо.

багра ж. — багрем и багрeн м., Цвет од багрема се је, он је јако сладак.

— багрeмaр (багремара) м. — бадава прил, и забадава.

бадавџија м. и ж, бадаваџија.

бадњак, бадњек и бадњик м.

Бадњи-дан и Бадње-дан м.

безаконија ж. 1. лоше дело, лош поступак. 2. гужва, хаос. 3. неукусна

ШаЛа. -

баја узв. нећу.

бајаги и бајаге прил., Ко бајаге, не чујеш.

бајалица ж. — бајање с.

баје гл., Баједу од главе, од урока.

бајонет (бајонета) м.

баканџа и баканча ж., и: бокáнча, боканџа.

бакар (бакра) м.

бакаран, бакарен, -рна, -рно, одр. бакарни, бакаран кото, бакарна жица;

бакарни казан, и: бакрен.

бакрачи само у изр. какви бакрачи „ни говора, нипошто“.

бакрен, -а, -о в. бакаран.
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бакшиш (бакшиша) м.

бал м., Зими праимо балове.

бала ж., Му течу бале; Још му иду бале.

балав, -а, -о и балави, -а, -о (одр.), Ђока балави.

балавац и балавком..; в. и балавура. -

балаВИ ГЛ.

балавица Ж.

балавура м. и ж. балавац, балавица.

балавче (балавчета) с.

бáЛега Ж. -

балмеш само у изр. талмеш-балмеш 1. неред, хаос. 2. помешано, измешано.

балон (балона) м. 1. балон, мехур. 2. стаклени балон.

балсам (балсама) м. — балсамира (-ираду, -ирају) гл. — банак м. (код

зидане пећи). — бангалоз (бангалбза) м. — банда ж. 1. банда,

лоповска дружина. 2. група свирача.

бандера (бандере) ж телеграфски стуб, син. баван.

бандицки прил. бандитски.

бане гл. — банчи гл. (рет.).

бањ м. бан, Tô кошта леј и педесет бањи, Не-дам за то ни пет бањи.

бáпка ж. пречага на лествама.

бапски, -а, -o, Tö су бапске приче, бапски обичаји.

бар, барам и барем речца. — бара ж. — бараба м. и ж. — барабар прил.

— барака ж. — баракица и барачица ж. (дем.).

барен, -а, -о и барени, -а, -о (одр.); То се мећа у барени кромпир. — барење

с.

бари гл. — барица ж. (дем.).

барјак (барјака) м. 1. барјак, застава. 2. црквени барјак, литија, син.

литија; Höсу барјаце на гробље и певаду.

барос (барбca) м. велики чекић, - рум. baros.

барут (барута) м. — баруштина ж (аугм.).

бас м. (глас, музички инструменат).

баса гл. — баcамак (басамака) м.

баска ж. берета; < рум. basc, bască.

баскија ж. баскија.

баскијаш (баскијаша) м ексер (за баскије).

баски(ј)ица и баски(ј)ица (баски(ј)ице и баски{j}ице) к. (дем.).

бастра ж., Пала бастра; Ударила бастра, Убила те бастра, дабогда.
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бата (бате) м. 1. старији брат. 2. мало старији мушкарац, Дошо је

бата-Бранко. 3. одважан, храбар човек, Бата је то, не боји се он од

Никога саде. -

батак (батака) м., Само су мушкарци јели батаце, а ми, девојке, крила,

да што пре одлетимо из куће.

батал (батала) м. 1. напуштено, необрађено земљиште. 2. ован.

батали гл. — батаче с (дем). — батачић м. (дем.). — батерија ж.

— батина ж. (штап). — батина ж (ударац).

батбза (батозе) ж. вршалица; < рум. batoza.

бáу узв. — баца (бацаду и бацају) гл. 1. баца; Се баца сас каменом.

2. ставља, И посе бацамо брашна и воде и мешамо.

бацака се (-акаду се, -ăкају се) гл. — бацакне се гл.

баци гл. 1. баци, син. итне, фрљи, фрне. 2. стави, Сумпуришемо буре и

бацимо вино у њега; У тесто бацимо један салицин.

баџа ж.

баш речца, Баш је лепо, Баш ме брига; Не волиду се баш тако јако, Баш

ми не треба.

башка прил.; Ја живим башка од мојга сина; Оне лепше мећамо башка.

бденије с. — бе узв. — беба (бебе) ж. — бега гл. — бегање с. — бегунац

(бегунца) м. — беда (беде) ж. — бедан, -дна, -дно. — беди гл.

бединује гл. надгледа, угађа, тови, син гови.

бежање с.

бежи (бежиду) гл., Беж одавде.

безобразан, -зна, -зно. — безобразлук м. — безобразник м. — безобраз

ница ж. — бек м. — бекне и бекне (бекнеду и бекнеду, бекну и бекну)

гл. — бекpија м. — бекpија се (-јаду се, -јају се) гл. — бекство с.

бела ж. бела свиња; бела овца, бела крава, бела кобила итд.

бела кобасица ж. в. цигерњача.

бела недеља (беле недеље) ж. — белај (белаја) м. — беланце (беланце

та) с.

белац (белца) м. 1. белац, 2. бео коњ.

белег (белега) м. — бележи гл.

бели гл. 1. бели. 2. маже се помадом.

бели, -а, -о (одр.); бели лукац; бели кукуруз.

белило с помада, син. помада.

бели свет (белога света) м. непознато, удаљено место, Дошо је из белога

света, па ни заповеда, Отишо у бели свет, само да ве више не чује.

бели се гл. 1. бели се, показује се (о дану, зори). 2. бледи, губи првобитну

боју. 3. види се бео. 4. светли се.

белица ж. бела трешња.
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беличас, -ста, -сто беличаст.

белка ж. белка, бела кокош.

белКас, -ста, -сто белкаст.

белов (белова) м. — белолик, -блика, -блико.

белоликас, -ста, -сто белоликаст.

белоћа ж. — белутак м.

белцат само у изр. бео-белцат „сасвим бео“.

бељуга ж врста слатководне рибе.

бео, бела, бело, од осталих облика: бељи, најбељи, Уватило му се нешто

бело у око, Ја сам увек бјо бела врана, Обучена у бело. — берба

(бербе) ж.

бербер (бербера) и берберин, Отишо је код бербера да се брија, Бербери су

први људи, син. брица.

берберница ж.

берберов, -а, -о берберинов, То је берберова кућа.

берберски, -а, -о берберски занат.

бере гл., Бере виноград, Беремо кукуруз, Čни увек први береду и нöсиду

да продаду на пијаце.

берза ж црна берза, тајна трговина; и црна берза.

берићет м. — бес (беса) м.

бесан, -сна, -сно 1. бесан, болестан од беснила, Иде ко бесна кучка.

2. незадовољан, презасићен, Не-да једу све, бесни су они.

бесни (-сниду, -сну) гл.

бесник (бесника) м. лош човек.

беснило с. 1. беснило (болест). 2. бес, обест, Ка гувати беснило, ш њим

не можда разговараш.

бесница ж. Лоша жена.

беспаран, -рна, -рно. — бесплатан, -тна, -тно. — бесплатно прил.

— бесраман, -мна, -мно. — бесрамник м. — бесрамница ж.

бесрећан, -ћна, -ћно несретан, син. несрећан, неталијан, неталишан.

бесрећник м. несретник, син. несрећник.

бесрећница ж. несретница, син. несрећница.

бестрага прил, Иди бестрага, склони се с моје главе, Отишо је бестрага,

куј зна дије.

бетон (бетона) м.

бетонира (-Ираду, -ирају) гл., Смо бетонирали ајнфор и вавлију, са ће

бетонирамо и подрум. — бећар (бећара) м. -

бећарац м. — бећари се гл.

бећарлук м., Од бећарлука њојнога, ће да полуди, Отишо је у бећарлук.
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бећарски, -а, -o. — бећарски прил. — бећаруша ж. — бечи (се) гл.

бецикле ж. мн. и бецикли м. мн. бицикл, и: бицикле, бицикли.

бешика ж. 1. бешика (мехур). 2. мехур (на кожи).

бешикица (бешикице) ж (дем) мехурић (на кожи).

бешичав, -a, -o. 1. пун мехурића (на кожи). 2. као бешика, као мехурић.

бешичас, -ста, -сто као бешика, као мехур.

бsова (бsове) ж. в. бysова.

би гл. бих и би, Ја би реко да не ваља; Ако би тд.

бибер м. — биберњача ж.
-

библ(и)јотека (библ(и)јотеке) ж. библиотека.

бива (биваду, бивају) гл., Код нас биваду велики мразови: Има кад биваду

поводе. — бивол м.; У наше село нема биволи, то нико не расте.

биволица ж. — биволски, -а, -o.

биде гл. буде, Биди миран, Ако бидемо сви кући, Ће бидемо добри, Било

шта да биде; Нека биде како је било; Биди Бог с нама, Било куј,

Било каки, Било ди; Било кад, Било како, Није бјд кући; Није бјо

тунака, Ђути, биће добро, и буде.

бије гл., Га бије киша, Деца биједу клепала, Страшно је бјо отац, Би га

бјо, ал не сме, Бију звона за скупштину, Кад бије бастра, све пропане;

Ће га бије проклeсто, Мети у ладовину, да га не бије сунце, Ђавоска

су то деца, форт се биједу.

бик (бика) м. 1. бик, Штура ко општински бик, Разапиње се ко бик, Јак ко

бик, Води краву код бика. 2. бик (лука); Ми кажемо бикове од лука.

биков, -a, -o.

билет (билета) м. (овде преко рум. bilet); и биљет.

биље с.; Има биље свакојако, има туна свега и свачега.

биљка ж. — бина (бине) ж. — бир(и)-бир(и) узв. бир (за вабљење

гушчића).

бира (бираду, бирају) гл.

биран, -а, -о избиран, Биран пасуљ.

бирач (бирача) м. пробирач, бирач.

бирачи гл. пробирачи.

бире (бирета) с. гушче, Гуска излежи бириће, Гуска иде сес бирићима на

реку.

бирт м. крчма, син. бодега.

бирташ (бирташа) м. крчмар.

бирташица ж. крчмарица.

бисер м. — бисеран, -рна, -рно.

биску(ј)ица (биску(ј)ице) ж. бисквит, - рум. buscuiti.
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бистар, -стра, -стро 1. бистар, чист. 2. бистар, оштроуман.

бистри и бистри (бистpиду и бистриду, бистру) гл.; Вино се бистри.

бистрина и бистроћа ж. — битанга м. и ж.

битанга се (битангаду се, битангају се) гл. битанжи се, и битангује (се).

битангује (се) гл. в. битанга се.

биће с.; Mäн га и он је живо биће.

бицикле (бицикала) и бицикли (бицикли, бицикала) с. и ж. мн. в.

бецИКле.

бич м. — бичић (бичића) м. (дем.). — бичне гл.

благ, -a, -o, благ дан „празник“. — благо (блага) с.

благо узв., Благо тебе, имаш два сина, Благо нама што је пала киша.

Благовести ж. мн. — благодаран, -рна, -рно. — благодари гл.

— благодушан, -шна,-шно, син. добродушан. — благосиља (-сиљаду,

-сиљају) гл. — благослов м. — благословен, -a, -o. — благослови

гл. — блажи (се) гл. — блатњав, -a, -o. — блато с. — блебеће

гл. — блед, -a, -o. — бледи (бледиду, бледу) гл. — бледило с.

— бледуњав, -a, -o. — блејање с. — бле(ј)и (бле(ј)иду, бле(ј)у) гл.

блекне гл. проговори, изговори (једну реч); Не може ни да блекне.

блене (се) гл., Шта си (се) блено ко теле.

блесав, -a, -o. — блесавица ж. — блесавко м.

ближњи, -а, -e (и -о) I прид. ближњи. II м. и ж, ближња родбина, ближњи

комшија, ближњи пријатељ.

близ м. само у изр. из близа „из близине“.

близак, -ска, -ско. — близанче (близанчета) (дем) с.

близнак (близнака) м., Има близнаце и Има близнаце.

близнака ж. близаница.

близначе (близначета) с. (дем.) в. близанче.

близни се гл.; Неке се бвце близниду, неке не.

близо прил.; Седи близо до мене, Зима је близо, Дођи мало ближе, Између

ове речи и наредне променљиве речи увек долази предлог: Повуко се

близо до мене, Мето га близо до пенџера.

блок м. (стамбени).

блудан, -дна, -дно пресит, засићен.

блуди се (блудиду се и блудиду се, блуду се) гл. бира, пробира; Лако

је њему да се блуди кад има свега и свачега, Блудиду се они, а ће

тражу.

блуза (блузе) ж. — блузица (блузице) ж (дем.).

бљешти гл. 1. сјаји, светли, Čпет је пијан, бљешту му очи. 2. широм је

отворен; Затвори капију, зар не видиш да бљешти, син ђапи.

бљуванак и бљувотина м.
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бљује гл., Бљује крв, Ђе да бљује и црева.

бљутав, -a, -o.

бљуткав, -а, -о бљутаст.

бобица ж. 1. зрно, бобица. 2. бобица (зноја). 3. кружић, бобица (на

тканини), Свила на бобице.
-

бобонак (боббнка) м. бомбона, Ђе му купи деда бобонце, Ђе ти испаднеду

зуби од толики бобонака.

бог (бога) м., Ја сам мој бог, радим шта оћу, Није бог врана да ти ома

вади очи; Нека, нека, види бог, Ако бог да, ће биде, Те молим ко

бога; Богами, Бог да прости.

ббГаЉ М.

богаст(в)о с богатство; и богаштина.

богат, богата, богато. — богаташ (богаташа) м. — богати се гл.

— богаћење с. — богаштина Ж.

богиње ж мн., Има мале богиње и велике богиње.

боговски, -а, -o. — боговски прил., Живи боговски. — Богојављење с.

— богомољан, -љна, —љно.

богорађа (-ађаду, -ађају) гл. 1. непрестано брбља. 2. непрестано пребацује

неком нешто, син. слинка.

богуљ м. наказа.

боде (бодеду, боду) гл.; Ова крава боде.

бодега (бодеге) ж. биртија, син, бирт, - рум. bodega.

бодљика ж. — бодљикав, -а, -о; бодљикава жица.

божествен, -а, -о побожан.

божи(ј)и и бож{и)ји, -а, -e (и -о); божи(ј)и гроб.

Божић (Божића) м., акценат Божић забележен само у контексту: Он каже:

Добро вече! Ми смо казали: Добро вече Божић! — божићни и

божићњи, -а, -e (и -о).

божја крава ж јеленак.

божур (божура) м.

ббзна прил.; Није ббзна колико велики.

бој (боја) м., Није одамно добјо боја.

бојав, -a, -o 1. бојадисан, фарбан. 2. црвен, Се мете бојава паприка и се

меша; Бојаво цвеће.

бојадише гл., син. фарба.

бо(ј)и се (бој)иду се и бо(ј)иду се, боју се) гл. — бојџија м и ж. — бокал

(бокала) м.

боканча и боканџа ж. В. баканча.

боквица ж. — боклук м. — бокс м.

боктер м. послужитељ у општинској управи.
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боктерај (боктераја) м. служба и посао послужитеља (у општинској управи).

боктерица ж. послужитељица у општинској управи.

бол м. — бола (боле) ж. 1. болест, Бола тударила, да тудари, и: боља.

2. зараза, син. поредња.

болан, -лна, -лно (рет), син болесан.

болес (болести) ж болест, син, бола.

болесан, -сна, -сно болестан.

болесник (болесника) м. — болесница ж. — болешљив, -a, -o. — болеш

љивко м.

болешљивица ж. болешљива жена.

болештина ж. 1. болест. 2. зараза.

боли (-иду и -иду, болу) гл. — болује гл.

боља (боље) ж в. бола. -

боље прил. — бољка ж. — бомба ж. — бомбардира (-ираду, -ирају) гл.

бон м. признаница, потврда, < рум. bom.

бор (бора) м. — ббра (боре) ж. — борави гл. — боранија ж., и буранија.

— борац м. — борба (борбе) ж.

бордељ (бордеља) м. бурдељ, и: бурдељ.

бордо прид. непром. — бори се (-иду се, -иду се, бору се) гл.

— бормашина (бормашине) ж. — боровина ж.

боруга ж. канал, шанац за сливање воде, и: буруга.

ббс, боса, босо бос.

босанка ж врста јабука, Шљиве ранке, јабуке босанке.

босиљак (босиљка) м. босиљак, конски босиљак „метвица“.

босиље с. зб. 1. босиљак. 2. у изр. смиље и босиље „свега и свачега“.

бостан м. бостан.

боћа (боће) м. теле, Шта си се загледо ко боћа, син. теле.

боц узв. — боца ж., син. кригла. — боцк)а гл. — боцне гл. — бр

узв. — брабоњак (брабоњка) м., и прапоњак. — брава ж. — браво

узв. — брада (браде) ж. — бр(а)давица ж. — брадва ж. — брадица

(брадице) ж (дем), Има и он мало брадице. — бразда (бразде) ж.

— бразда (-аду, -аду, -ăју) и бразди гл. — браздаш (браздаша) м.

— браздица (браздице) ж. (дем.). — бр(а)злетна ж. — брајко м., Е,

мој брајко, Како си ми брајко? — брак м. — брале (брала и бралета)

м. (дем.). — брана (бране) ж. — браник (браника) м., син. забран.

— брани (се) гл. — брање с. — браон и браун прид. непром. — брат

м. — братић (братића) м. (дем.). — братов, -a, -o. — браћа ж. зб.

брацки, -а, -о братски.

брацтво с братство.
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брач м. — брачни, -чна, -чно (одр.); брачни кревет. — брашно с.

— брашњав, -a, -o.

брба м. в. брбљавко.

брбља (-аду и -аду, -āју) гл. — брбљавица и брбљивица ж.

брбљавко и брбљивко м. брбљавац, и: брбљивац.

брбљив, брбљива, брбљиво брбљав.

брбљивац м. в. брбљавко.

брвно с. — брдовит, -a, -o, и: бреговит. — брдовито прил., и бреговито.

— брдар (брдара) м. онај који прави и продаје ткачка брда.

брдаров, -а, -о брдарев.

брдило с. — брдо с. (брдо на разбоју). — бре узв. — брег (брега) м.

— бреговит, -а, -о; и брдовит. — бреговито прил., и: брдовито.

— брежуљак (брежуљка) м. (дем.).

б(р)ез предл. без, Брез да оће, Без да треба да с опере, Дошо је брез капе,

Је три сата без пет минута.

бреза ж. бреза.

бреза (брезе) м. и ж. име волу или крави шарене главе.

брeкиња ж.

бреме (бремена) с., Иде време, носи бреме. — бремена (жена), син. тешка,

трудна.

бренован, -a, -o. — бренује гл.

брес (бреста) м. брест.

бреска ж. бресква.

брeстaр (брестара) м. брестак, брестик.

брестов, -a, -o. — брестовина ж. — бреца се гл. — брецав, -a, -o.

— брецне се гл. — брже прил. комп. — брз, -а, -о; На брзу руку.

— брзак (брзака) м. — брзина ж. — брзо прил. — бригада (бригаде)

ж. — бригадир (бригадира) м. — бригеш (бригеша) м. само у

изр. Ни бригеш га није „није га ни брига“. — брижљив, -a, -o.

— брижљиво прил. — брија (се) (-аду (се), -ăју (се). — бријање с.

— бријач (бријача) м. — брине (се) гл. — брисање с. — бритва ж.

— бритвица ж (дем.).

брићаш м. бричес (панталоне).

брица (брице) м. берберин, Мита-брица.

брише (се) гл.

брк м., Пљуни му у брк, Смеје се под брк, Пљуцка под брк и ћути.

брка (брке) м. — брка (бркаду, бркају) гл. — брља (брљаду, брљају) гл.

брља ж. и брљак (брљка) м, 1. штета. 2. неред, хаос. 3. непристојни

поступак, недело.

брљав, -а, -о и брљави, -а, -о (одр.), брљив, -а, -о и брљиви, -а, -о (одр.)

брљив.
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брљавица и брљивица ж. брљивица.

брљавко и брљивко м. брљивко.

брљиво прил. — брндуша ж. — брнка ж.

брни (брниду, брну) гл. збрни.

број м. број.

број(е)ница ж. жица на разбоју.

брб(ј)и (-{ј}иду, -ју) гл., Брбји данце „очекује скору смрт“. — бронз м.

— брош м.

брстак (брстака) м. брcник.

брсти (-стиду, -сту) гл. — бруј) и (-иду и -иду, -ују) гл.

брук м. брух, кила (болест). |-

брука ж. — брука (се) гл. — брус м. — бруси гл. — брусић (брусића)

м. (дем.).

бруц узв. боц.

бруца (се) гл. пруца (се), гура (се), тура (се).

бруцка (се) гл. гура (се), тура (се).

бруцне (се) гл. гурне (се), турне (се).

бруцоњ (бруцоња) м. велики камен, и: бурцоњ.

брчић (брчића) м. (дем) брчић.

брчка к. бора (на лицу). — брчка (се) гл.

брчкање с.

брчкуљиш (брчкуљиша) м. брчкавица, бљузгавица.

буба ж., буба-Шваба.

буба (бубаду, бубају) гл. 1. буба, удара. 2. буба, учи напамет.

бубамара (бубамаре) ж. — бубин, -a, -o.

бубица ж. 1. бубица. 2. свилена буба, Рани бубице, Бубице се завијаду.

бубне гл. в. бупне.

бубрег (бубрега и бубрега) и бубрек (бубрека) м., Живи ко бубрег у лој,

Извадимо џигерицу, бубрезе, срце и црева, Свиња има бубреце и

цигерицу, бубреци су добри за кобасице.

бубрежни, -а, -о (одр.). — бубуљица ж.

бува ж., Се напунjö бува.

бувара ж бувара, затвор, син (х)апс, затвор, фршефт.

Бугар и Бугарин м. — Бугарка ж. — бугарски, -а,-о. — бугарски прил.

будак (будака) м., Прос је ко будак. -

будала м. и ж. — будан, -дна, -дно. — буде гл. — буди (се) гл. — буђ

(буђа и буђи) м. и ж. и буђа ж. — буђа (-аду. -āју) гл. — буђав, -a,

-о. — буђави (се) гл.

буђелар (буђелара) м., син. шрајток.
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бysa ж. усна.

бysaт, -а, -о и буsaти, -а, -о (одр.) уснат.

бysова (буsове) ж зова; Праили смо пушке од буsöве, а танећа од кудеље,

и бsöва, обsова, обsока.

буздукан (буздукана) м. буздован.

бy(ј)и гл. — бука ж. — буква ж. — буквар м. буквар и књига уопште.

— букет (букета) м. — букља (-аду, -ăју) гл.

букљанак м. неред, хрпа, гомила.

букне гл.

буков, -а, -о и букови, -а, -о (одр.); букова шума; буково дрво.

букти (-тиду, -ту) гл.

була ж (рет.); Повезала се ко була.

буља (буље) ж.

буљи (буљиду, буљу) гл.; Се сакрjö и буљи кроз плот, Буљи очи.

буљибаша и буљубаша м.

буљуна ж. буљина. -

бум узв. — бумбар (бумбара) м. — буна (буне) ж. — бунар (бунара) м.

— бунгур м.

бундаш (бундаша) м. бунда.

буни (се) гл. — буп узв. — бупне гл., и бубне.

бураг (бурага) м., Ће ви проспеду бураse.

бурада (буради) и буреда (буреди) ж. зб. бурад.

буранија ж. в. боранија. --

бургија ж. — бурги(ј)ица (бурги(ј)ице) и бургица (бургице) ж. (дем.).

— бурдељ (бурдеља) м., и: бордељ.

бурдуш (бурдуша) м. дебељушко.

буре (бурета) с. — буренце (буренцета) с. (дем). — бурјан (бурјана) м.

— бурма (бурме) ж. — буруга ж. в. боруга. -

буpцоњ (бурцбња) м. в. бруцоњ.

бусен м. — бусење с. зб. — бут м. — бутина ж. — бућ узв. — бућка се

гл. — бућкуриш (бућкуриша) м. — бућне се гл.

буца (се) (буцаду (се), буцају (се)) гл. гура (се), тиска (се).

буцов (буцова) м. (риба) — бучи гл. — буџа (буџе) ж. — буџак (буџака)

м. — буши гл.

бушка гл. буни, подбуњава.

ваби гл. ваби.

вáблéње с. Вабљење.
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BăбНе Гл. ВабНе.

вавли(j)a ж. в. авли(j)a.

вагон (вагбна) м. — вади гл. — вађење с. — важан, -жна, -жно. — важи

гл. — важно прил.

важноћа ж. важност.

ваздан прил. вазда; увек, непрестано.

ваздув и ваздук М. Ваздух.

вазна (вазне) ж. ваза.

вај и вај узречица, поштапалица овај.

вај и вај узв. — вајка се (вајкаду се, вајкају се) гл.

ва(ј)линг (ва(ј)линга) м. велики кухињски суд.

ваки, -а, -о В. оваки.

вако прил. в. овако.

валов м. в. алов.

валбвче (валовчета) с. (дем) в. албвче.

валцер м.

ваља (ваљаду, ваљају) гл., Да ваљам знам само ја, да не ваљам зна цб

свет. — ваља (се) (ваљаду (се), ваљају (се)) гл. 1. ваља (се), котура

(ce). 2. ваља, набија (сукно, чоју).

ваљавица ж.

ваљад(е) и ваљда (рет.) прил. ваљда.

ваљак М. 1. Ваљак, справа за набијање, равнање. 2. Ваљушак, ваљушка,

Посе укувамо ваљце, и јело је готово, А, праимо и ваљце сос купусом.

3. мн. ваљци, Праимо ваљце од сарме, завјемо сарму.

ваљан, -а,-о. — ваљано прил. — ваљао и ваљo, -љала, -љало. — ваљар

(ваљара) м.

ваљкас, -ста, -сто ваљкаст.

вама (ваме) ж. в. царина; < рум, vama.

вамеш м. в. царинар, Фрум. vames.

вампир (вампира) м. вампир.

ванђеље с. В. еванђеље.

вара (се) гл. — варалица м. и ж. — варен, -a, -o. — вариво с. — варка

(се) (варкаду (се), варкају (се)) гл. — варница ж. — варњача ж.

— варош (вароши) ж., син. град. — варошица ж (дем.).

варошки, -а, -о; Купјб Варбшко одело, син. грацки.

васелина (васелине) ж. вазелин, преко рум, vaselina.

Васкресење и Воскресење, Воскресење с. Васкрс.

ват м. и вата ж. вата, и: фат, фата.

вата (се) и ваћа (се) гл. хвата (се); и фата (се), фаћа (се).
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ватиран, -а, -о постављен ватом.

ватра ж. — ватраљ (ватраља) м. — ватрогасац (ватрогасца) м.

ваћање с. хватање, и: фаћање. - -

ваш (ваши) ж. — ваш, -a, -e (и -о) зам, — вашар (вашара) м. — вашљив, -a,

-о и вашљиви, -а, -о (одр.). — вашљивица и вашљивка ж. — вашљивко

м. — веверица ж., син, каћа. — ведар, -дра, -дро. — ведранце

(ведранцета) с. и ведрица ж. (дем.). — ведри се гл. — ведро с.

— ведро прил. — веђа ж. — вежба и веџба ж. — вежба (се) и вецба

(се) гл. — вежбање и веџбање с. — веже (се) гл. — вез м. — веза ж.

— везан, -a, -o. — везано прил. — везање с. — везе гл. — везен,

-a, -o. — везива (се) (-Иваду (се), -ивају (се)) гл. — везује (се) гл.

— веје гл. 1. веје (жито, пасуљ). 2. веје (о снегу). — век м., Целог

века је била вредна. -

векла и векна ж. векна.

вели (-иду, велу) гл.

велики, -а, -о и велики, -а, -о (одр.); Велики петак, Велики четвртак,

велики прс. -

велича (-чаду, -чају) гл. — величак -чка, -чко. — величина ж.

— велички, -а, -o.

вељушка ж. В. Виљушка.

вена (вене) ж, крвна жила уопште.

венац м., Ју мету венац и шлајер. — вене гл.

венка ж врста вејке од винове лозе са зрелим гроздовима (што се прикачује

о гредама на тавану).

вентил (вентила) м. — венча (се) (-аду (се), -ăју (се)).

венчан, -а, -о и венчани, -а, -о (одр.); То му је венчана жена, венчани

прстен.

венчаница ж (греда).

венчање с., Ка-дбђу сас венчања дочекаду и тас и ташта.

венчић и венчић (венчића) м. (дем). — вео (вела) м.

вепар м.; Ми не држимо вепрове, ома и ушкопимо.

вепрић (вепрића) м. (дем.).

вепров, -a, -o.

вера ж. 1. вера, религија. 2. веран, поуздан човек, Жена ти је вера и

невера. — веран, -рна, -рно 1. веран, побожан. 2. веран, поуздан.

верен, -a, -o. — вереник м. — вереница ж. — вересија ж. — вери

(се) гл. — верига ж. — веридба ж. — верно прил. — веровање с.

— вероватан и веројатан, -тна, -тно. — вероватно и веројатно прил.

—- верује гл.

верштет м. радионица (столарска, коларска).

вес (вести) ж вест.
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весели (се) (-елиду (се), -елу (се)) гл. — весело прил. — весељак (весеља

ка) м.

весељака и весељанка ж. весељакиња.

весеље с. — весла ж. — весла гл. — веслар (веслара) м.

весо, весела, весело 1. весео, раздраган. 2. весео, припит, пијан.

ветар м., Мења се како бије ветар. — ветеринар (ветеринара) м.

— ветрењача ж., у селу нема ветрењаче, нити се памти да је икада

било, али се каже: Иду ју уста ко ветрењача.

ветри (се) (-иду (се) и -иду (се), ветру (се)) гл. — ветрић (ветрића) м.

(дем.). — ветровит, -а,-о. — ветровито прил.; Оде је јако ветровито.

већ, већем, већма I прил. већ, Већ си дошо, Већ се смркло, Ракија је

већма врућа. ПI везн. већ, Нисмо и ми видли, већ они.

већина ж. — вечан, -чна, -чно. — вече с непром, и вечер (вечери) ж.

— вечера ж. — вечера гл. — вечерашњи, -а, -e (и -о). — Вечерњача

ж. — вечерње с. — вечерњи, -а, -e (и -о). — вечит, вечита, вечито.

— вечито прил. — вечно прил. — веша гл. — вешала ж. — вешаљка

Ж. — Вешање с.

BěШпла ж. Вешплав.

вешпла гл. испире рубље вешплавом.

вешт, -a, -o. — Вештина ж. — Вешто прил. — Ви зам; остали облици.

вас, вас, вама, ве, ви, нисмо забележили облик вам.

вид м., Изгубјб је вид, не види више.

вида (видаду, видају) гл.

видело с. 1. видело, светлост. 2. јавност, Све ћ_изађе на видело.

види (се) гл., Слабо види, Бог те видо сине, откуд ти? Ни га видала од

зимуске.

видљив, -a, -o. — Видовдан м. — виђа (се) (виђаду (се), виђају (се)).

— виђен, -a, -o. — виђење с.

вијолина (вијолине) ж, виолина.

вијуга ж. — вијуга гл. — вијугав, -a, -o. — вика ж.

Викање с.; Боли ме гуша од толиког Викања.

ВИКНе Гл. — Викса Ж. — викса Гл. — вила ж.

вила (виле) ж.; Виле га знале, Иду виле, Мани г-у виле, син, милосница,

МИЛОСТИВНа

вилајет прил. много, Има вилајет гусака, Дошло је вилајет света; Има и

вилајет напоље.

вилина косица ж.

вилица ж., Шта си искезјовилице.

виљушка ж. — виљушчица ж. (дем.). — виме (вимена) с. (дем.).

— вименце (вименцета) и вимце (вимцета) с (дем). — вино с.

— виноград м — вински, -а, -о; винско сирће. — Вир м. — Вири
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(вириду, виру) гл. — виси гл. — висибаба (висибабе) ж — висина

ж.

висок, висока, високо и високи, -а, -о (одр.); Височи(ј)и је од тебе.

високо прил.

висоћа ж. Висина.

вито с. витао (за предиво).

ВИЧе ГЛ.

више I предл., Стои му више главе. II прил. више; Ни мање, ни више;

Има више среће нег памети, Добјо мало више од тебе.

вишња ж.; Праимо слатко и од вишања, ал треба млого шећера. — вишњи

м. само у именичкој служби, Бог — вишњица ж (дем).

Вла (Влаa) м. Влах, Румун, мн. Власи, син. Ромун, Румун.

влага ж., Повукло влагу и иструлело.

влада (се) (влададу (се), владају (се)) гл. — влада (владе) ж. — владање

c. — влажан, -жна, -жно. — влажи (се) гл. — влажно прил.

Влајња ж. Влахиња, Румунка, син. Ромунка, Румунка.

влакно с. — влас ж. и м. (предиво).

влас (власти) ж. власт, моћ.

влат м. — влата (влатаду, влатају) гл. 1. влата, пушта влати. 2. скупља

преостало влаће после кошења жита, Деца влатају по њива.

влаће с. зб. — влачење с. — влачи (се) гл. — влашки, -а, -о, син.

poмунски, румунски. — вб (вола) м. — вода ж. — водан, -дна,

-дно. — воден, водена, водено. — воденица ж. — воденичар м.

— воденичарка ж. — воденички, -а, -о; воденички камен. — води

гл. — водир (водира) м. — водица ж. 1. (дем) водица. 2. водица,

света вода. — водњав, -a, -o. — вођа м. — вођење с. — вожен, -a,

-о. — вожење с. — вожња (вожње) ж.

вöз м., Дошо је сас возом; Böзи се на воз.

вбза (се) гл. — возака (се) гл. — возање с. — вози (се) гл. — војник

(војника) м. — војнички, -а, -o. — војска (војске) ж.

војстина прил. ваистину; само у изр. Војстина воскресе, Војстина се роди,

као одговор на Христос воскресе односно Христос се роди.

волење с. Вољење.

воли (се) гл. — волина м. и ж (фиг).

волујски, -а, -о; волујска кола.

воља ж., Ни му воља, Да му не кваримо вољу.

вбљан, -љна, -љно; Није вољан и шта му можеш.

вољен, -a, -o.

вбрта (се) гл. 1. ворта, форта. 2. зафркава (се) — вортање с.

восак (воска) м, восак од пчела.
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воће с. зб. — воћка ж. — воћст(в)ос.

воштан и воштен, -a, -o, воштана свећа. -

вр (врja) м. врх, мн. врјови, врови, Сесече од врја да не расте високо.

врабац (врапца) м. врабац.

врагу прил. до врага, Иди врагу, Отишо је врагу.

вража (вражаду, вражају) и врача (врачаду, врачају) гл. — вражара и

врачара ж. — вражбина и враџбина ж. — вракница и вратница,

вракнице и вратнице ж. — врана ж.; бела врана. — вранац м.

— вранин, -a, -o, вранин лукац, вранино гњездо.

врањ м., Удари врањ на буре.

врапче (врапчета) с. (дем.). — врапчи, врапчии, врапчији, -ија, -ије

(-ијо).

врат м., Држи змију око врата.

врата ж., На собу има двоје врати и три пенџера.

врати (се) гл.

вратњи, -а, -e (и -о) вратни, вратње жиле.

враћа (се) и врћа (се) гл. — врба (врбе) ж. — врбак (врбака) и врбар

(врбара) м. — врбица (врбице) ж (и дем).

врбље с. зб. врбак.

врбов, -a, -o; Сигуран ко врбов клин. -

врви гл, Врву ко мрави. — врда гл. — вреба (се) (вребаду (се), вребају

(се)) гл. — вредан, -дна, -дно, Вредан на оца.

вреди (вредиду, вреду) гл. То млого вреди, Ништа ти не вреди.

вредно прил. — вредноћа ж. — вређа (се) (вређаду (се), вређају (се)) гл.

— врежа (вреже) ж. — врежар (врежара) м. — врелина ж. — врело

прил. — време (времена) с. — врење с. — врео, врб, врела, врело.

— вр(e)тено с. — вретенце с (дем). — вречи (вречиду, вречу) гл.

— ври (врћду и вриду, вру) гл. — врисак (вриска) м — врисне гл.

— вриштање с. — вришти (вриштиду, вришту) гл. — врне (се) гл.

— врпољи се гл. — врпца (врпце) ж.

врснак (врснака), врсник (врсника) и вршњак (вршњака) м. врсник.

врснакиња, врсница, вршњака, вршњакиња ж вршњакиња.

врста (врсте) ж. — врстица (врстице) ж (дем.). — врти (се) гл.

вртило с вратило (на разбоју).

вртина ж. споредни пут преко поља.

врућ, -a, -e (и -о) — вруће прил. (и у именичкој служби); Кој шапуће

изе вруће иза куће.

врућина ж. — врцка (се) гл. — вршај (вршаја) м. и вршидба ж. — врше

(вршеду, вршу) гл.

вторник м. уторак, и: торник, уторник, фторник.
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вунас(т), -то, -то.

вунен, вунена, вунено, вунене соклице. — вуница (вунице) ж. — вуча ж.

— вуче (се) (вучеду (се), вучу (се)) гл.

Г

га узв. га.

Гавез м. кавез, и: кавез.

гавран и гарван м. — гавранов, -a, -o.

гавранче (гавранчета) с гавранчић.

гад м. 1. гад, прљавштина, гадост. 2. безвредна и мрска особа.

гадан, -дна, -дно 1. гадан, одвратан. 2. тежак, непријатан. 3. зао,

непоштен. — гади (се) гл.

гадљив, -a, -o. — гадно прил. — гађа (се) (гађаду (се), гађају (се)) гл.

— гађање с.

гађар (гађара) м. гaђач, син циљар.

гађење с. гађење.

газ (газа) м. гас.

газда м. и ж, газда човек. - -

газдарица ж. — газдин, -a, -o. — газдује гл. — гази (се) гл. — гајдаш

(гајдаша) м. — гајде ж. мн. — гајтан (гајтана) м. — галантан,

-тна, -тно. — галија ж. -

галица ж. (сулфат).

галбне (галбна) ж. мн. војнички ширит, галон, не употребљава се облик

за једнину. -

галоп (галопа) м. — галопира (-ираду, -ирају) гл.

галбша (галоше) ж калоша, син. калочна.

гаљушка ж. ваљушка.

гања (гањаду, гањају) гл. — гар м., син. чађ.

гарав, гарава, гараво и гарави, -а, -о (одр.) 1. гарав, чађав, син. чађав.

2. црномањаст, син црномањас. — гарави (се) гл., син. чађави (се).

гаравуша ж. — гари (њиву) гл. — гаров (гарбва) м. — гаруша ж. — гаси

(се) гл. — гатњак, гатњик, гаћник м.

гаћас, -ста, -сто (о голубу, петлу) гаћаст.

гаће (гаћа) ж. мн. — гаћице ж. мн. (дем). — гаца (по блату, снегу) гл.

— гацка Гл. — Гаче гл. — гашење с.

г(в)ојзе с гвожђе, железо.

г0в)ојзден, г{в)ојздена, г{в)ојздено гвозден, железан.

г{в)оздурија ж. гвожђурија.

г(в)ојздурина ж. (аугм.) гвожђурина.
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гевикт и гивикт м. тег (за вагу).

гега се гл. — геџа (геџе) м. — геџав, -а, -о и геџави, -а, -о (одр.).

геџавица ж. геџава женска особа.

геџавко м, 1. геџава мушка особа. 2. геџаво, закржљаво прасе.

ги узв. — гиба се гл. — гига се гл. — гине гл. — гипс м. — гитара

м.

гифтоше гл. 1. части, гови, нахрани, напије. 2. (повр) части се, једе и

пије.

гиц узв. — гица-гица узв. (за вабљење свиња).

глава (главе) ж. — глават и глават, главата, главато и главати, -а, -o

(одр).

главица ж. 1. (дем) главица. 2. главица купуса.

главичица и главичица (главичице и главичице) ж (дем.). — главни,

-a -o (одр.). — главница (жита) ж. — главничав, -a, -o. — главно

прил. — главура, главурда, главотина ж. (аугм.).

глад ж., Ће поцркаду од глади.

гладан, -дна, -дно. — глади (се) гл. — гладило с. — гладни (гладниду,

гладну) гл. — гладница ж. и м. — гладује и гладује (гладуједу и

гладуједу, гладују и гладују) гл. — глазура (глазуре) ж. — гланц

М. — Гланца Гл. — Гланцан, -a, -o.

“ гланц-папир (гланц-папира) м. шмиргла.

Глас М.

гласа (се) (гласаду (се), гласају (се)) гл. — гласање и гласање (гласања

и гласања) с.

гласи гл. 1. гласи, звони (за умрлим). 2. гласи, звучи. 3. изгледа.

гласовит, -a, -o. — гле и гле-гле узв. Гле, ене га. — гледа (се) гл.

гледељка ж. око (само у клетвама), Испале му гледељке, дабогда.

гледи (се) (гледиду (се), гледу (се) гл. 1. гледа (се). 2. види, Ово маче

још не гледи.

глеђ (глеђи, глеђа) ж. и м. — глеђоса и глеђоше гл. — глеђосан, -a, -o.

ГЛéТО С. ДЛето.

Глип м. глиб.

глипа (глипаду, глипају) гл. глиби.

глиста (глисте) ж. — глоби и глоби (глобиду и глобиду, глобу и глобу)

гл. — глог м. — глогиња ж. — глогов, -а,-о. — глође гл.

гломба (гломбе) ж. кламфа.

Глöта Ж. ГЛота.

глбтица ж (дем.) малобројна породица.

глув, -а, -о и глуви, -а, -о (одр.) глув.

глувара ж. сасвим глува жена.
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глуви (глувиду, глуву) гл. — глувоћа ж. — гљива ж. — гљивица ж.

(дем). — гмиже гл. — гној м. — гнојав, -a, -o. — гнојење с.

&from (се) (гно(ј)иду (се) и гно(ј)иду (се), гноју (се)) гл. — гњави

сс) pji.

ГЊеЗДИ се Г.Л. ГНеЗДИ се.

Гњездо с. Гнездо.

гњетав и гњецав, -а,-о. — гњеца гл. — гњечи гл.

гњиви (гњивиду, гњиву) гл. гњије.

гњида ж. — гњурац (птица) м. — гњура (се) (гњураду (се), гњурају (се))

и гњури (се) гл. — гњурне (се) гл. — го, гола, голо и голи, -а,

-о (одр.). — говеда (говеда и говеди) с. зб. — говедар (говедара)

м. — говедаров, -a, -o. — говедарка ж. — говедарски, -а, -o.

— говедина и говеђина ж.

говеђи, -а, -e (и -о); говеђа супа, говеђо месо. — говече (говечета) с.

гови (говиду, гову) гл., син бединује.

говор м. — говоранција ж. — говбрење с. — говори гл. — говорљив,

-а, -о и говорљиви, -а, -о (одр.). — говорџија (на свадби) м. — год,

годе, годер речца. — годи и годи (годиду и годиду, году и годy)

гл. — година ж. — годишњи, -а, -e (и -о). — годиште с. — гозба

ж. — гојење с. — гој)и (се) (-{ј}иду (се), -ју (се)) гл.

гојник м. назив неке траве којом се хране свиње.

голиче (се) гл. — голишав, -a, -o. — голман м. — гологлав, -a, -o.

голoгуша ж. кокошка голе гуше.

голомразица ж.

голотиња ж. 1. голотиња, голост. 2. беда, сиротиња.

голоћа ж. голота.

голуб м. — голубарник м. — голубица ж. — голубов, -а,-о. — голупче

(голупчета) с. — голупчићи с. зб. -

голцат, -а, -о; само у изразима го голцат, гола гблцата, голо голцато.

гоља и гоља (гбље и гоље) м., Кум гоља, а старојко рита, и гољиш м.,

син, рита.

гољиш (голиша) м, 1. в. гоља. 2. брег без вегетације.

гомила ж. — гомила (се) (-ладу (се), -лају (се) гл. — гомилица и

roмилица (гомилице и гомилице) ж. (дем.).

гонаш (гонаша) м. гонилац (дивљачи при лову), син. трајбер.

гони (-ниду, -ну) гл. — гор, горе, горека, горена, горенака прил.

— горак, -рка, -рко. — горакне гл. — горе прил. комп. — горевина

и горевина ж. — горештина и горуштина ж. — гори (-риду, -ру) гл.

— гори, -а, -е (комп.).

горкас, -ста, -сто горкаст.
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горко прил. — горњак и горњик (горњика) (ветар) м. — горњи, -а, -е (и

-о). — горун (горуна) и гурун (гуруна) м. — горушица и гурушица

ж. — горчи (горчиду, горчу) гл. — горчина ж.

горчица ж. горка трешња.

гос (госта) м, гост.

госа (гбсе) м. — госин, -a, -o. — госпа ж. — госпин, -a, -o. — господ

м. само у значењу Бог, Зно га господ, али и: Зно га господ Бог.

— господа ж. зб. — господар (господара) м, 1. господар, владар.

2. домаћин. 3. газда. 4. муж, супруг. — господаров, -a, -o.

— господари гл. — госпо{ди)н м. — господинов, -a, -o.

госпоцки, -а, -о господски.

госпоцки прил. Господски.

гости (ce) (-тиду (се), -ту (се) гл. — гостов, -a, -o. — гостољубан,

-бна, -бно и гостољубљив, -a, -o. — Гостоприман, -мна, -мно и

гостопримљив, -a, -o.

готви гл. 1. готови, кува (јело). 2. готови, припрема, спрема, Готви дрва

у шуму.

готвује гл. в. готви.

готов, -a, -o. — готовина ж. — готово прил. и с., Дошо је на готово.

гоша (гбше) м, господар, газда; Ја сам гоша у моју кућу.

гошћа ж. — гошћење с. — граб м. — граби (се) гл. — грабљив, -a, -o.

— грабљивица ж. — грабљивком. — грабов, -a, -o. — грабовина ж.

— гр(а)буља и гребуља ж. — грба)буља (-љаду, -љају) и гребуља

(-љаду, -љају), греблише гл. — гр(а)буљица (гр(а)буљице) и гребу

љица (гребуљице) ж (дем.). — град м. (рет.), в. варош. — град м.

град, туча. — гр(а)дина ж.

гра)диница (гр{а)динице) ж. (дем.) 1. градиница, баштица. 2. дечији

вртић, забавиште; ово друго значење прихваћено је из рум. grádinità

de copii. -

грађа ж (за покривање куће), Сечемо грађу, тешемо, склопимо доле, па

тек посе дижемо на кућу. — грађевина (кућа, зграда) ж.

граждар (граждара) м. онај који чисти стаје и храни стоку; < рум. grajdar.

гракне гл. — гракће гл. — грам м. l. грам. 2. мала количина

нечега, и драм. — грамафон (грамафона) и грамофон (грамофона)

м.; син. патифон. — грана (гране) ж. — грана се (-аду се, -ăју се)

гл. — гранат, граната, гранато.

гранат(л)а (гранат(л)ê) ж. гранат.

гранит (гранита) м. — гр(а)ница ж. — грба)ничар м. — грба)ничарски,

-a, -o. — граничи се гл. — гранчица ж. — грање с. зб.

граон прид. непром. грао.

граорас, -ста, -сто грахораст.

граорка ж. грахораста кокошка.
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гратар (гратара) м. 1. роштиљ. 2. месо испечено на роштиљу, - рум.

grätar.

грацки, -а, -о (рет.) градски, син. варошки.

грба (грбе) 1. ж. грба. 2. м. грбавко. — грбав, -а, -о и грбави, -а, -o

(одр.). — грбавица и грбавка ж. — грбавко м. — грбина ж.

грбњача ж. кpменадла, син. кpменадла.

гргарица ж жижак (у житу, граху, пасуљу).

гргаричав, -а, -о жижљив (о житу, граху, пасуљу).

гргурав, -a, -o. — гргурак м., Има Гргурце на косу. — Грдан, -дна, -дно

и грдни, -а, -о (одр.) 1. грдан, велик. 2. тежак, опасан (о мукама,

ранама) — грди (се) гл. — грди (грдиду, грду) (о свињама) гл.

грдник м. несрећник.

грдница ж. несрећница.

грдно прил. — грдоба ж. — грдосија ж. — грдоћа ж. — грђење с.

— гребе (се) (-еду (се), -ебу (се)) гл. 1. гребе (се). 2. пење се, Одједарет

је почо да гребе уз брег. 3. бежи, трчи.

грeбене (гребена) ж. мн. гребени.

гребло с гребло.

грев и греј м. грех.

греда (греде) ж. — гредељ м. — гредица (гредице) ж. (дем). — грејање

c. — греје (се) гл.

грејота, грејотина и гријота, гријотина ж. грехота.

греш м. — грешан, -шна, -шно. — греши гл. — грешка ж. — грешник

м. — грешница ж. — грива и гривна ж. — гриз м. — гризе (се)

(-изеду (се), -изу (се)) гл. — гризне гл. — гризотак (гризотка) м. и

гризотина ж., и огризотина.

гринцај) м. зелен, поврће (мрква, першун, паштрнак и сл.), син. зелен.

грифла (грифле) ж. писаљка (за таблицу).

грицка гл. — грицне гл. — Грк м. — Гркиња ж — гркљан м — гркне

гл., син. горчи. — грлат, -а, -о и грлати, -а, -о (одр.). — грли (се) гл.

— грлић м. (дем). — грлица ж. — грло с. — грљење с. — грми

гji.

грмјава, грмјавина, грмљава, грмљaвинa, грмњава, грмњавина ж.

грмљавина.

грне гл. појави се изненада.

гроб м. — гробар (гробара) м. — гробаров, -a, -o. — гробље с

— гробница ж. — гроза ж. — грозан, -зна, -зно. — грбЗ(д) (грбзда)

м. — гроздић (гроздића) м. (дем). — гроздов, -а, -0. — грози се

гл. — грозница ж. — грозно прил.

гројзе с. зб, грожђе.
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гројница ж. 1. гроница, Гројница те изела. 2. лош човек, неваљалко, Čн

је велика гројница, Гројницо!

грокне гл. — грбктање с. — грокће гл. — гром м. — гроф м. (рет.)

забележено само у примеру: Живи ко гроф. — груб, -a, -o.

гру(в)a (ce) (гру(в)аду (се), гру(в)ају (се)) гл. 1. долази. 2. (повр.) мучи

се, умара се.

гру(в)áње с. 1. долажење. 2. мучење; умор.

грудата (жена) прид — грудва ж. — грудва се гл. — груди ж. мн.

— грудићи (грудића) м. мн. (дем.).

грумбок и грумбук м. грунтовница.

грунт м. — грунтовница ж.

груњак (груњака) м. грудњак (од крзна).

група ж. — група (се) (-аду (се), -ају (се) и групира (се) (-ираду (се),

-ирају (се)) гл. — групише (се) гл. — грушавина и грушевина ж.

— грч м. — грчи (се) гл. — грчки, -а, -o. — гу узв. — губи (се)

(-биду (се), -бу (се)) гл. — губитак (губитка) м. — гувно с.

гугуче гл. гуче.

гуда (гуде) ж. — гудало с. — гуди (гудиду, гуду) гл. 1. свира, гуди.

2. грокће (о свињи). — гужва ж. — гужва (се) (-аду (се), -ăју (се))

гл. — гужвање с. — гужње црево с. — гузица ж.

гука ж.; само у изр. Миле, гуке те убиле, али значење ове речи није

познато,

гуљење с.

гуљи (се) гл. гули (ce).

гуме (гумена и гумета) с. гума.

гумен, гумена, гумено гумен.

гумењача ж. сељачка плетена ципела опшивена гумом.

гунђа (-аду, -ăју) гл. — гунђање с.

гуне гл. гутне.

гура (се) (гураду (се), гурају (се)) гл. — гураб(л)ија ж. — гурка (се)

(гуркаду (се), гуркају (се)) гл. — гурне (се) гл. — гурњава ж.

— гус(а)-гус(а) и гуси-гуси узв. — гусан (гусана) м. — гусан,

-сна, -сно и густ), -ста, -сто. — гусеница ж. — гуска ж. — гус

кин, -a, -o. — гуслар м. (рет.) — гусле ж. мн. — густина ж.

густира гл. проба, окуси.

густиш (густиша) м. — гута (гутаду, гутају) гл. — гуче гл. — гуша ж.

— гушав, -а, -о и гушави, -а, -о (одр.) — гуши (се) гл. — Гушица

(гушице) ж. — гуштер м., зелени гуштер.

гушчи, -а, -e (и -о) гушчији; гушча јаја, гушча перја.
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Д

да везн., Завуко се под душек да га не видимо. — да и да речца

1. (потврдна) да, јесте, Да, све сам намирјо. 2. (жеља) да, Да је

са срећом; Да сте ми живи и здрави. 3. са речцом „ли“; Да ли оћеду

сви? Чешће долази до сажимања у дал. 4. с презентом замењује увек

инфинитив, Он ће да ради; Он ће да дође и сл. — да (се) (даду (се),

дају (се)) гл.; Не да да радим ништа брез њега; Не даје се он.

дабом и дабоме прил. дабогме.

дава (се) (даваду (се), давају(се) гл. — давање с. — дави (се) гл.

— дављеник (дављеника) ж. — дављење с. — дада (даде) ж.

— дадин, -a, -o. — даждењак (даждењака) м. — даје (даједу, дају)

гл., Даво сам капом и шаком. -

дајка ж. породица, порекло, забележено само у псовкама: Дајку му њигову;

Дајку ви вашу и сл.

дакле, даклем и даклен везн. дакле.

дал везн. да ли, син. ал, Нисам сигуран дал оће, дал неће, Дал се може?

далеки, -а, -о и далеки, -а, -о (одр.); нисмо забележили облик далек;

Далека му лепа кућа.

далеко прил.

даљан, -љна, -љно 1. удаљен. 2. дуг, То је даљан пут.

даље прил. 1. (комп.) даље. 2. још, више. — даљи, -а, -е (комп.).

— даљина ж. — даљи (се) гл.

даљњи, -а, -о I даљи. II (у именичкој служби) они који станују далеко од

нас; они који су са нама у некој даљој родбинској вези.

да(м)ф м. задах, непријатан мирис, смрад.

дан м. — данас, данаске, данаскена прил. — данас-сутра прил.

— данашњи, -а, -e (и -о). — данашњица ж.

данга (данге) ж. линија, шара; Штоф на данге, Остале му данге на леђа

Од бИЧа. -

дангуба ж. — дангуби (се) гл. — дан-данас и дан-данаске прил. — дан

-данашњи, -а, -e (и -о). — Даница (звезда) ж., син. Зорњача.

данце (данцета) с. дно бурета. -

данци м. мн. дани, Изишли му данци, Брб(ј)и данце, Нема данце, ће

да умре.

дању прил. — дар м. — дарежљив, -a, -o. — дари гл. — дарива (се). гл.

— даровање с. — даровит, -a, -o. — дарује (се) Гл. — даса (дасе) м.

— даска ж. — дашчица ж (дем.). — два бр. — двадесет и двајс бр.

— двадесети, -а, -о и двајсти, -а, -о бр. — двадесетина и двајстина

ж.

дванајс бр. дванаест.

дванајсти, -а, -о бр. дванаести.
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двапут и дварет прил. — две бр. — двеста бр. — двожуче с. 1. двожуче.

2. материна маза.

двоја зб. бр. двоје.

дво(ј)и (се) (-(ј)Иду (се), -ју (се). гл. двоји (се), одваја (се).

дво(ј)ица ж. — двојка (двојке) (бројка) ж.

двојка ж. буре од два акова.

двојке ж. мн. близанци.

двокатница ж. — двоколица ж. — двометраш (двометраша) м. — двори

гл. — двоструко прил. — двоцевка ж.

де (деду) гл. в. иде, Ћедем кући.

де узв., Де, шта ти ја могу. — дебели (се) (-лиду (се), -лу (се)) гл.

— дебело прил. 1. дебело. 2. много, Дебело је платјо, — дебељко м.

— дебељуша ж. им. — дебељушан, -шна,-шно. — дебељушас(т), -ста,

-сто. — дебељушко. — дебља (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. — дебљина

Ж.

дебо, дебела, дебело дебео.

деведес(ет) бр. — девер м. — деверов, -a, -o. — деверски, -а, -o.

— деверуша ж. — девет бр.

деветак (деветака) м. буре од девет акова.

девети, -а, -о бр. — деветина ж. — деветка (бројка) ж.

деветнајс бр. деветнаест.

деветнајсти, -а, -о бр. деветнаести.

девојачки, девојачки и девојачки, -а, -o. — девајка ж. — девојкин, -a, -o.

— девојчица ж. — деда М. — дедин, -a, -o. — дедовина ж.

дек м. декаграм.

декламује гл., син. рецитује.

дčкунг м. ров.

делба (делбе) и делидба ж.

делење с. дељење.

дели (се) гл. — делија м. — деље гл. — дене гл., Дене плас.

деније с в. бденије.

дењак м. туце, Дењак новаца.

део (дела) м. део.

депеша ж. (рет.) в. телиграм.

дере (се) гл. 1. деpe (ce); цепа се. 2. (повр.) виче, Шта се дереш?

деректор и директор м. директор.

дерне (се) гл. — десан, -сна, -сно и десни, -а, -о (одр.). — десетак м.

десетак (дсcстака) м. и десетача ж. буре од десет акова.
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десети, -а, -о бр. — десетина ж. — десетка ж (бројка). — деси

(се) гл. — деснак (деснака) и дешњак (дешњака) м. — десно прил.

— деталина и детелина ж. — дете (детета) с. — детенце (детенцета)

c. (дем.). — дететов, -a, -o.

Детињас, -ста, -сто Детињаст.

детињи, -а, -e (и -о). — детињи се гл. — детињски, -а,-о. — детињство

c. — детлић м., син. чукавац. — деца (деца) ж. зб. — децембар

и децембер м. — децембарски и децемберски, -а, -o. — деци м.

непром. — дечак (дечака) м. — дечи(ј)и и дечји, -а, -e (и -о).

— дечица ж. (дем). — дечкић (дечкића) м. (дем). — дечурлија

ж. (аугм.). — дешава се (-аваду се, -авају се) гл. — дешњака ж.

ди прил, где, Ди ми драго, Ди који.

диван м. — диван, —вна, -вно. — дивно прил.

диванче (диванчета) с. (дем) диванчић.

диви се гл.

дивљак (дивљака) м. 1. дивљак, груб, суров човек. 2. дивљи вепар.

— дивљака ж. — дивљач ж. — дивљачина Ж. — ДИВљачи се Гл.

— дивљи, -а, -ě (и -о); нисмо забележили неодређени облик, дивља

гуска; дивља јабука, дивља лоза, дивља пловка, дивља ружа; дивља

свиња. — дивљина ж. — дивно прил. — дивота ж. — дигне (се) гл.

дигоде) прил. 1. негде. 2. било где. -.. .

лиже (се) г" -- дијамант (дијаманта) м, 1. дијамант. 2. столарска

алатка за сечење стакла. — дика (дике) м. — дикин, -a, -o. — дим

м. — дими (се) гл., Метемо кобасице да се димиду, Димимо мрс.

— Димитровдан м. — димљен, -a, -o. — димљив и димњив, -a, -o.

димњак м. пчеларска алатка за димљење.

динамита ж. динамит.

динар и динер м. динар.

динер (динера) м. онај који је регрутован исте године са неким; Ми смо

динери. -

динка ж. — динстује (се) гл., Месо се динстује у мас. — диња ж. — дира

(се) (дираду (се), дирају (се) гл. — дирек (дирека) м.

директ прил. директно, « рум. direct.

дирекција ж. правац, - рум. directiе, син. правац.

дирне (се) гл. — дискутира (се) (-ћураду (се), -ирају (се) гл.

дискуција ж дискусија, преко рум. discutie.

диспензар м. диспанзер, преко рум. dispensar.

дисциплина (дисциплине) ж. — дише гл.

дишто прил. гдешто.

длака ж. — длакав, -а, -о и длакави, -а, -о (одр.). — длан М. — длачица

ж. (дем). — дно с. — до пред. Можда вичеш до Бога, нема нико
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да те чује; Позајми ми до сутра. — до прил.; Ово буре ваћа до сто

литри, Можеш да седиш до пет сати.

доађа (доађаду, доађају) гл. долази.

доба с непром. 1. доба, живот. 2. годишњи период, зимско доба; летње

доба. 3. време у односу на ток ноћи; Седели смо до неко доба уноћ.

— добави (се) гл. — добар, -a, -o. — добаци гл. — добацује гл.

— добива (-Иваду, -ивају) и добија (-ијаду, -ијају) гл. — добивање

c. — доб(и)је гл.

добрина ж. доброта.

добро с. — добро прил. — добровољан, -љна, -љно. — добровбљац

(добровољца) м. — добровољно прил. — добродушан, -шна, -шно.

— добродушно прил.

добројт(p)o 1. добро јутро. 2. c. срећа, добро.

доброта и доброћа ж. — доваби гл.

довађа (-ађаду, -ађају) гл. доводи.

доваља (се) (-aљаду (се), -аљају (се)) гл. — доваљива (се) (-иваду (се),

-ивају (се)) гл. -

довати (се) и дофати (се) гл. дохвати (ce).

доваћа (се) и дофаћа (се) гл. дохваћа (се).

довде, довдека, довдекана, довдена и довденака прил. довде.

доведе и доведе (доведеду и доведеду, доведу) гл. доведе.

довеђава (-аваду, -авају) и довеђаје, довеђива (-Иваду, -ивају) гл. доводи.

довезе и довезе (-езеду и -езеду, -ěзу) гл. — довека прил. — довече(p)

Прил.

Дови м. мн. Духови.

довиђења (у поздравима). — довикне гл. — довити (се) гл. — довози гл.

— довољно прил. — доври (-вриду, -вру) гл. — доврше (-вршеду,

-вршу) гл.

доврши гл. 1. доврши, заврши. 2. напуни, стави до врха.

довуче (се) (-учеду (се), -учу (се)) гл. — догађа се (-ађаду се, -ађају се)

гл. — догађајм. — договара се (-араду се, -арају се) гл. — договор

м. — догоди се гл. — догодине прил. — догори (-ориду, -opy)

гл. — догорчи (-брчиду, -орчу) гл. — дограби гл. — догради гл.

— дограђива (-иваду, -ивају) и дограђује гл. — догура (се) (-yраду

(се), -урају (се)) гл. — дода (-аду, -ăју) гл. — додава (-аваду, -авају)

и додаје (-аједу, -ăју) гл. — додатак (додатка) м. — додија (-ијаду,

-ијају) гл. — додир м. — додирне (се) гл. — додолаж.

дође гл. 1. дође, стигне. 2. настане. 3. (безл.) прохте се. 4. налази се у

сродству; он ми дође ко брат од стрица.

дожели се (-елиду се, -елу се). гл. — доживи (-ивиду, -иву) гл.

— доживотан, -тна, -тно. — доживотно прил. — дозволи гл.

— дозвољава (-аваду, -авају) и дозвољаје гл. — дозида (-идаду,
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-идају) гл. — дозна (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. — дозове

(-оведу, -öву) гл. — дозри (-зриду, -зру) гл. — до(ј)и (до ј)иду,

до(ј)у) гл.

дојка ж. дојилица.

дојуpи гл. — док везн; Благо вама док ме мене има.

док м, цвилих, грубо памучно платно; За лето аљине можемо да праимо

и од дока, < рум. doc.

докаже гл. — доказ (доказа) м. — доказива (-Иваду, -ивају) и доказује

гл. — докле, доклен и доклена прил. — докле годе) и докле годена

прил. — доколеница ж., син. потколеница. — докопа (се) гл.

— докотрља (се) (-љаду (се), -љају (се)) гл. — докраде се (-адеду

се, -аду се) гл. — доктор м., Пре нисмо ишли по доктбри.

докторија ж. лек, син. лек, - рум. doctorie.

докува (се) (-уваду (се), -увају (се)) гл. — дол{е), долека, долекана, долена

и доленака прил. — долази гл.

долеко прил. в. далеко.

долети (-тиду, -ту) гл. 1. долети. 2. дотрчи. — долива (-иваду, -ивају)

гл. — доликује и доликује (-ћкуједу и -икуједу, -икују и -икују) гл.

— ДОЛИНа Ж. -

долњи и дољњи, -а, -e (и -о) доњи.

доље гл. долије; Посе се доље мало воде и се кува.

дом м, 1. дом културе. 2. (рет.) кућа.

домакне (се) гл. 1. домакне (се), приближи (ce). 2. дохвати.

домами (се) гл. -

домаћи, -а, -e (и -о) I прид. домаћи, израђен, направљен у дому, II (у

именичкој служби) м. мн. домаћи, укућани.

домаћин м.

домаћица ж. 1. домаћица, домаћинова супруга. 2. незапослена жена.

домаћица ж женска кућна хаљина. — домили (-Илиду, -илу) гл.

— домина ж. — донде, дондека, дондена, донденака прил. — донесе

и донесе (-еседу и -еседу, -есу) гл.

донешен и донешен, -а, -о донесен.

доњуши гл. — допада се гл. — допа(д)не се гл. — дописива се (-иваду

се, -ивају се) и дописује се гл. — доплати гл. — доплаћаје (-аједу,

-ају) и доплаћива (-иваду, -ивају); — доплаћује гл. — доплете

(-теду, -ту) гл. — доплива гл. — допб(д)не прил. — допрати

гл. — допуни гл. — допуњава (-аваду, -авају) и допуњује гл.

дорасо, -сла, -сло дорастао.

дoрaсте (-астеду, -ăсту) гл. — досада ж. — досадан, -дна, -дно.

— досад(е), досадека, досадена прил. — досади (се) гл. — досадно

прил. — досађаје (се) (-аједу (се), -ају (се) и досађива (се) (-Иваду

(се), -ивају (се)), досађује (се) гл. — досели (се) гл. — досељава
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(се) (-аваду (се), -авају (се) и досељаје (се) (-āједу (се), -ају (се)),

досељива (се) (-иваду (се), -ивају (се), досељује (се) гл. — досети

се гл. — досећа се гл. — доскочи гл. — дослади гл. — досоли

гл. — досољава (-аваду, -авају) и досољаје (-аједу, -ају), досољива

(-иваду, -ивају), досољује гл. — доста прил. — достигне гл.

— дотакне гл. — дотера гл. — дотераје (-а једу, -ăју) и дотерива

(-иваду, -ивају) гл. — дотерује гл. — дотле, дотлека, дотлена,

дотленака прил.

дотрчаје (-аједу, -ају) гл. дотрчава.

дотрчи (-ичиду, -чу) гл. дотрчи.

доцкан прил. касно.

доцни (-ниду, -ну) гл. — дочека гл. — дочекаје (-аједу, -ају) и дочекује

гл. — дочепа (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. — дошапне гл. — дошљак

(дошљака) м. — дошљака ж. — дошљаков, -a, -o. — драг, -a, -o.

драгиња ж назив неког цвећа.

драго прил. драго.

драм м, веома мала количина нечега, син. лечка.

дрвен, дрвена, дрвено. — дрвеће с. — дрвљаник (дрвљаника) и дрвљеник

(дрвљеника) м. — дрво (дрвета, дрва) с. — дрвце (дрвцета, дрвца)

c. (дем). — дрежди (дреждиду, дрежду) гл.

дреје ж. зб. одећа.

дрекне гл. — дрема (дремаду, дремају) и дремља (дремљаду, дрeмљају),

дремље (дремљеду) гл. — дрема (дреме) ж.

дремало с. бела џигерица код живине.

дремање с. — дремуцка гл. — дрен м. — дренак (грожђе) м.

— др(e)новина ж.

дрењар (дрењара) м. дрењак.

др(e)њина ж. — дречи (-ечиду, -ечу) гл.

дреша (дреше) м. неуредан човек.

дреши (се) гл. — држава ж. — државан, -вна, -вно, На државан трошак,

и државни, -а, -о (одр.). — државски, -а, -o.

држак (држака) м. држаље за школски прибор (оловке, гуму итд.).

држаље с. — држи (се) (-жиду (се), -жу (се) гл.

дрик м. део кола, Кола имају предњи и стражњи дрик.

дркеља м. слаб и неуредан старац.

дpкти. (-тиду, -ту) и дркће гл. дрхти.

дрља Ж.

дрљав, -а, -о и дрљави, -а, -о (одр.).

дрљавац (дрљавца) и дрљавком 1. неуредан човек. 2. млад, неискусан

ЧОВćК.

дрљави гл. (о болесним очима) крмеља.
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дрљавка и дрљавица ж. 1. неуредна жена. 2. млада, неискусна женска

Особа.

дрма (се) гл. — дрнда (вуну) гл. — дрндори гл.

дрнка (дрнкаду, дрнкају) гл. брбља; досађује говорењем.

дрнут, -а, -о шашав.
-

дроби (се) (-обиду (се), -обу (се) гл. — дроља м. и ж. — дрпа (дрпаду,

дрпају) гл. — дрпи гл. — дрпне гл. — дртина ж. (погрд.).

— друг и другар (другара) м. — другарица ж. — другаров, -a,

-о. — другарски, -а, -o. — другарски прил. — други, -а, -o

бр. — друго прил.

дружба ж. екипа дрвосеча.

дружи (се) гл. — дружина ж., син. друш(т)во.

друкче и друкше прил. другачије.

друкчи, друкчији и друкши, -а, -е другачији.

друмар (друмара) м. — друшт(в)о с. — дрца (дрцаду, дрцају) гл.

— дршка ж. -

дубак (дупка) м. само у изр. у дубак, из дупка „дупке“.

дубе гл. — дуби (се) (дубиду (се), дубу (се)) гл. — дубина ж. — дубок,

дубока, дубоко, дубоке ципеле „тешке ципеле, цокуле“. — дубоко

прил. — дува (дуваду, пувају) гл. — дуван (дувана) м. — дуванџија

(пушач) м. — дување г. — дувар м. и дуваре с. — дуг м. — дуга

(дуге) ж. — дугачак, -чка, -чко — дугмад(а) (дугмади) ж. зб.

— дугме (дугмета) с. — дугменце (дугменцета) с. (дем.) 1. дуг

менце. 2. в. аспирин.

дугмета (дугмети) и дугмећа (дугмећи) с. зб.

дуго прил. — дугује гл.

дуда (дуде) ж. овећа неспретна девојка.

дуж ж. — дуж предл., дуж пута; дуж реке, дуж њИва. — дужан, -жна, -жно.

— дужи (се) гл. — дужина ж. — дукат (дуката) м., сас дукатама.

— дуксер м. — дулек (дулека) м. — дулече (дулечета) с. и дулечић

м. (дем.).

дулечница и дулешница ж. дулечњак.

дум узв. — думдум м. (непром). — дуња ж. — дуњац (дуњца) м.

— дуњица (дуњице) ж. (дем.). — дупи гл., Каме дупјо, по сам на нос.

— дупке прил. — дупло прил., Пије док не види дупло. — дуплован,

-a, -o. — дупловано прил. — дућан (дућана) м. — дућанџија м.

— дућка гл., Дућка ко теле. — дух м. само у изр. свети дух. — душа

(душе) ж. — душеван, -вна, -вно.

душек (душека) м. дуња, перина за покривање.

душица (душице) ж. (дем). — душман (душмана) м. — душманка ж.

— душмански, -а, -o. — душмански прил.

душник м. (рет) димњак.



38 МИЛе ТоМИћ

Ђ

ђаво м. — ђаволски, -а, -о и ђавбски, -а, -ö. — ђаволство с. — ђак м.

ђапи (ђапиду, ђапу) гл. в. бљешти 2.

ђачки, -а, -о ђачки.

ђем (ђема) м. Џем, преко рум. gem. -

ђенерал (teнерала) м. — Ђерам (ђерма) м. — ђерђев и ђерђеф м.

— ђи(је) узв. — ђипа гл. — ђипање с. — ђипи гл. — ђипне

гл. — ђон м. — ђубре (ђубрета) с. и ђубрина ж. — ђубревник

и ђубровник м. — ђубрење с. — ђубри и ђубри (ђубриду и ђубриду,

ђубру и ђубру) гл. — ђубриво с. — ђувеч м. — ђурђевак (ђурђевка)

м.

ђурђевачки, -а, -о ђурђевдански.

Ђурђевдан м. Ђурђевдан.

ђурђевка ж. клисурско народно коло.

Ђурђица (Ђурђице) ж. Ђуриц.

ђутуре прил. ћутуре.

E

č узв.; E, баш ме брига, Е, ти знаш. — е узв.; E, мој брајко, Е, како

је било? Е, па даидем и ја кући. — еванђелије и еванђеље с. и:

јевангелије, јеванђеље. — еве и ево речца, Еве ти га, Еве га; и јеве.

— егзерцир (егзерцира) м. (арх.). — еј узв. — екипа ж.

ëкне гл. удари, лупи, Касте екнем с овем штапом; Екно те Бог дабогда.

експлодира (-ираду, -ирају) гл.

ěкстра прид. непром.; само у изр. екстра соба „соба за госте“.

ëктар м. хектар.

ене и ено речца, Ене ти син, Ене га Ива. — ене узв.; Ене га сад

èнц, М. Хенц; и ХенЦ.

čрбовање с. наследовање, син. наследовање, следовање.

èрбује гл. наследује, син. наследује, следује.

ергела ж. ергела (коња).

Ерцеговац (Ерцеговца) м. — Ерцеговина ж. — Ерцeгoвка ж.

еспап (еспапа) м.

ете и ето речца, Ете га тата, Ете ти га, и ите.

čх узв.; Eх, сине, сине. — exe(ј) узв., Ехе, знам ја тебе, Ехеј, брале.

èц узв. за гоњење свиња; и хец,
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Ж

жаба ж. — жабац (жапца) м. — жабица м. (дем). — жабљак и жабњак

м. — жабокречина ж. — жагор м. — жалан, -лна, -лно. — жалба

(жалбе) ж. — жали (се) гл., Ниме жб, не жалим ништа. — жално

прил.

жалос (жалости) ж жалост.

жалосан, -сна, -сно жалостан, жалосна врба.

жалосно прил. — жалудац (жалуца) и желудац (желуца) м. — жаљење с.

— жандар (жандара) и жендар (жендара) м.

жапне гл. удари, лупи.

жапче (жапчета) с. (дем.).

жар м.

жарада и жарада, жерада ж. стог (сламе, сена).

жарач (жарача) и жарач (жарача), жерач (жерача) м. — жари гл., Метемо

у форуну дижаримо за лебац. — жбун (жбуна) м., и џбун. — жбуње

c. зб., и џбуње. — жвакне гл., и: џвáкне.

жвала ж. 1. жвала, ђем. 2. мн. жвале (обољење). 3. мн. жвале, слуз, бале.

жвалав, -а, -о и жвалави, -а, -о (одр.). — жвалавица ж. — жвалавко м.

— жваћа (жваћаду, жваћају, жваћу) и жваће гл.

жваћање с. Жвакање.

жвöкне гл. В. Џвöкне.

ждере гл. — ждребац (ждрепца и ждребца) м. — ждребе (ждребета) с.

— ждребенце (ждребенцета) с. (дем.). — ждреби (се) гл. — ждребна

прид. — ждрепче (ждрепчета) с. (дем.). — ждрепчић (ждрепчића) м.

(дем). — жега ж. — жедан, -дна, -дно. — жедни (жедниду, жедну)

гji.

жедница м. и ж, пијаница.

жели (-лиду, -лу) гл. — жеља ж. — жељан, -љна, -љно. — жељно прил.

— жена ж. — жени се (жениду се и жениду се, жену се) гл. — женидба

ж. — женица ж. (дем.). — женкар (женкара) и женкарош м. — женска

и женскиња ж. — женскадија ж. зб. — женскара ж. — женски, -а,

-о. — женски прил.

женско с непром; Женско ће да и почисти и опере, а мушко неће ни руку

да Мете.

жентурача ж. (аугм.). — жентурина ж. (аугм.).

жењен прид. ожењен, и ожењен.

жесток, жестока, жестоко. — жетва ж., и: жњетва. — жив и жив, жива,

живо.

живац м. 1. живац, нерв. 2. срце, средина, срж.

живи (живиду, живу) гл. — живина ж. — живински, -а, -o, живинско

месо. — живљење с. — живо прил.



40 МИЛе Томић

живоплот м. живи плот.

живот (живота) м. — животиња ж .

жигор(и)ја м. и ж, жгоља.

Жикино коло с народно коло.

жила ж. — жилав, -a, -o. — жилаво прил. — жипон (жипбња) и жупоњ

(жупоња) м. — жир м. — житар м. — жито с. — жица ж. — жљеб

м. — жљеби гл. — жљезда (жљезде) ж.

жмаре ж. мн. пржена проја у масти.

жмири (жмириду, жмиру) гл. — жмурећке прил. — жмури (-уриду, -уру)

гл. — жмурне гл. — жње (жњеду, жњу) гл. — жњетва ж, в. жетва.

— жртвује (се) гл. — жубори гл. — жудеш (жудеца) м. жупанија;

< рум, judet. — жуди (жудиду, жуду) гл. — жуљ м. — жуманце

(жуманцета) с., и жуче. — жуња (жуње) ж. (птица). — журење с.

— жури (се) гл. — жут, -а, -о и жути, -а, -о (одр.). — жути (ce)

(жутиду (се), жуту (се)) гл. — жутило с. и жутиња ж. — жутињав, -a,

-о. — жутица ж (болест). — жутне гл.

жуто I прил. жуто. II c. непром, жута одећа, жут омот, жуто перје и сл.,

обучен у жуто, увијен у жуто.

жутокљунац (жутокљунца) м. (фиг.). — жућкас(т), -ста, -сто. — жуч

(жуча и жучи) м. и ж.

жуче (жучета) с. в. жуманце.

3

з предл. в. с; Ударјо га за главом у зид.

за предл., Плаче за маму; Отишо је за цвеће за чај, Језик за зубе и ћути.

забави се гл.; Немој да се забавиш млого код комшије. — забавља се гл.

— забада (-ададу, -адају) гл. — забадава прил, и бадава. — забаци

гл. — забачен, -a, -o. — забезекне се гл. — забележи гл. — забибери

гл. — забија (-ијаду, -ијају) гл.

забје гл. забије.

забле(ј)и (се) (-e(ј)иду (се), -е{j}у (се) гл. — забљешти (се) (rèштиду.

-ëшту (се) гл. — заболи (-олиду, -блу) гл. — заборави (се)

гл. — заборавља (се) гл. — заборављен, -а,-о. — забрави гл.

— забразди гл. — забран (забрана) м., син. браник. — забрани гл.

— забрањаје и забрањива (-Иваду, -ивају), забрањује гл. — Забрекне

гл. — забрине (се) гл. — забрињава (се) (-аваду (се), -авају (се) и

забрињаје (се), забрињује (се) гл. — забуни (се) гл. — забуњен, -a, -o.

— забуњива (се) (-иваду (се), -ивају(се) и забуњује (се) гл. — завари

ГJI. -

завати и зафати гл. захвати.

заваћа и зафаћа гл. захваћа.

завезива (се) (-Иваду (се), -ивају (се) и завезује (се) Гл.
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завезотина ж нешто завезано, чвор.

завејава (-аваду, -авају) гл. — завеје гл.

завејотина ж. завејано место.

завесла Гл. — заветина ж. — завидан, -дна, -ДНО. — заВИДИ ГЛ.

— завидљив, -a, -o. — завија (се) гл. — завијен, -a, -o. — завијено

прил. — завијотина ж. и завијутак (завијутка) м. — зависан, -сна,

-сно. — зависи гл. — зависно прил. — завитлава (се) (-аваду (се),

-авају (се) и завитлаје (се) гл. — завлада (-ададу, -адају) гл. — завој

(завоја) м.
-

завр(а)т(а) прил. иза врата.

заврисне и заврисне (-иснеду и -иснеду, -исну и -исну) гл. — заврне (се)

гл. — заврти (ce) (-вртиду (се), -врту (се)) гл.

завртаљ (завртља) м. завртај.

заврћаје (се) гл. завртава (ce).

заврће (се) гл. — завршава (се) (-аваду (се), -авају (се) и завршаје (се)

гл. — заврши (се) гл. — завршива (се) (-ћваду (се), -ивају (се)) и

завршује (се) гл. — завукива (се) (-иваду (се), -ивају (се) и завукује

(се) гл. — завуче (се) гл. — загаду (се) гл. — загажња (загажње) ж.

— загази Гл.

загашен, -a, -o (о бојама) затворен, таман.

заглавак (заглавка) м. — заглавац (заглавца) м. — заглави (се) гл.

— заглављен, -a, -o. — загледа (-едаду, -ěдају) гл. — загледа (се)

(-едаду (се), -едају (се)) гл. — загледне (се) гл.

заглипи (се) гл. заглиби (ce). - |-

заговара (-араду, -ăрају) гл. изазива, подстиче.

заголиче Гл. заголица. -

загонета (-етаду, -етају) гл. 1. досађује брбљањем. 2. приговара, замера.

загонетка ж. — загори (-ориду, -бру) гл. — загорчи (-орчиду, -брчу) гл.

— заграда ж. — загради (се) гл. — заграђаје (се) и заграђива (се)

(-иваду (се), -ивају (се)), заграђује (се) гл. — загребе (-ебеду, -ебу) гл.

— загреје (се) гл. — загризе (се) (-изеду (се), -изу (се) гл. — загрли

(се) гл. — загрми (-рмиду, -рму) гл. — загpне (се) гл. — загpће

(се) гл. — загрцне се гл. — загуљен, -а, -о и загуљени, -а, -о (одр.).

загуљеница ж. загуљена, настрана женска особа.

загуљенко м. загуљен, настран човек.

загуљи гл. 1. загули, огули мало. 2. замери, пребаци. — загуљује гл.

— загуши (се) гл. — задави (се) гл.

задан прил. за један дан, у току једног дана.

задатак (задатка) м. — задебља (-ебљаду, -ебљају) гл. — задева (се)

(-еваду (се), -евају (се)) гл. — задене гл. — задеси (се). гл. ) — за

дија (-ијаду, -ијају) гл. — задими (се) гл. — задиркаје (се) (-aje
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ду (се), -ају (се) и задиркива (се) (-Иваду (се), -ивају (се)), задиркује

(се) гл. — задише се гл. -

- задоби и задобје гл. задобије. -

задобија (-ијаду, -ијају) гл. — задовољан, -љна, -љно. — задовољи (се)

гл. — задовољст(в)о с. — задбцни (-оцниду, -öцну) гл. — задоцњава

(-аваду, -авају) и задоцњаје гл. — задрема (-емаду, -емају) гл.

— задржи (се) (-држиду (се), -држу (се)) гл.

задркти (-тиду, -ту) и задркће гл. задрхти.

задруга ж. — задубе (се) гл. — задуби (се) гл. — задува (се) (-уваду се,

-увају (се)) гл. — задужи (се) гл. |- -

задуша ж. даћа.

задушница и задушница ж.

зађе гл. 1. зађе (сунце). 2. изгуби се, нестане. 3. налети, уђе.

зажали (се) гл. — зажари (се) гл. — зажмури (-уриду, -уру) гл. — зажути

(се) (-утиду (се), -уту (се)) гл. — зазвекеће гл. — зазвони (-ониду,

-бну) гл. — зазида (-идаду, -идају) гл. — зазри (-риду, -ру)

гл. — заинати се гл. — заистински, -а, -o. — заистински прил.

— зајази (се) гл. — зајам м.

зајац (зајца) м. зец, То су наши зајцови, и зец.

заједно (рет) и зајно(м) прил. — зајесени (се) гл. безл.

зајкиња ж. Зечица.

зајми (се) гл. — зајури се гл. м.

зајче (зајчета) с. и зајчић (зајчића и зајчића) м. (дем) зече, зечић.

закади гл. — закалуђери се гл. — закачаје (се) (-аједу (се), -ају (се) и

закачива (се) (-Иваду (се), -ивају (се)), закачују (се) гл. — закачаљка

ж. — закачи (се) гл. — закашље се гл.

закашљаје се (-аједу се, -ају се) гл. закашљава се.

закашњаје (-аједу, -ају) и закашњује гл. — закисели (се) гл. — закиша се

гл. — заклати (се) гл. — заклетва ж. — заклиња се и заклиње се гл.

— заклопац и заклопач (заклопача) м. — заклопи (се) гл. — закључа

(се) (-учаду (се), -учају (се) гл. — закоље (се) гл. — закон (закона)

м. — законски, -а, -o. — закопа (се) (-опаду (се), -öпају (се)) гл.

— закопава (-аваду, -авају) и закопаје (-аједу, -ăју) гл. — закопча

(се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. — закоти (се) гл. — закочи (се) гл.

— закрпа ж. — закрпи гл.

зактева (-еваду, -евају) гл. захтева.

закружи гл. — закрчи (-крчиду, -крчу) гл. — закува (се) (-уваду (се),

-увају (се)) гл. — закуне се (-yнеду се, -уну се) гл.

зал речца в. зар.

залади (се) гл. захлади (се).

заладни (се). гл. захладни (се).
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залађива се и залађује се гл. безл. захлађује се. -

залазак (заласка) м. — залази гл. — залама (-амаду, -ăмају) гл.

— заледи (се) гл.

залена, -о в. зелен.

залепи (се) гл. — залепљује (се) гл. — залечи (се) гл. — залива

(-иваду, -ивају) гл. — залог (залога) м. — залог(ај) м. — заломи

гл. — залута (-утаду, -утају) гл. — заљуби (се) гл. — заљути (ce)

гл. — замагли (се) гл. — замаже (се) гл.

замаја (-аду, -ăју) гл. замаше, замаха. -

замара (се) (-араду (се), -ăрају (се) гл. — замасти гл. — замашан, -шна,

-шно. — замаши гл. — замедља (-аду, -ăју) гл. — замени (се) гл.

— заменик м. — замери гл. — замеси гл. — замеша (-ешаду, -ешају)

гл. — замисл)и (се) гл. — замишља (се) (-ишљаду (се), -ишљаја (се))

Гл. — замка ж.

замлаћен, -а, -о шашав.

замносутра прил. накосутра.

замота (се) гл. — замрси (се) гл. — замршен, -a, -o.

замука ж. 1. оно што је мучно, тешко, непријатно. 2. мука, труд.

замукне гл. замукне, ућути.

замукне гл. непријатно му је, тешко му је, мучно му је.

замути (се) гл. — замуцкује гл. — занат (заната) м. — занатлија м.

занацки, -а, -о занатски.

занемари (се) гл. — занесе (се) и занесе (се) (-еседу (се) и -еседу (се), -есу

(се) и -ēсу (се)) гл. — занет, -a, -o. — занешен, -а, -о и занешен,

-a, -o. — занима (се) (-имаду (се), -имају (се)) гл. — занимање с.

— занимација ж. — заноктице ж. мн. -

заномад и заномад прил. накјуче, и прекономад.

заобиколи гл. — заобилази гл. — за(о)ва ж. — за(о)вин, -a, -o.

зáод (забда) м. заход (сунца).

заокружен, -a, -o. — заокружи гл. — заостане гл.

забтем, забтим и затим прил. затим.

заоштрен, -a, -o. — заоштри гл. — запад м. — западан, -на, -но и

западни, -а, -о (одр.). — западно прил. — запази гл. — запали (се)

гл. — запамти (се) и запанти (се) гл. — запањи се гл. — запара

и запарина ж. — запари гл. — запат (запата) м. — запати (ce)

гл. — запева гл. — запева (-еваду, -евају) гл. — запевање с.

— запенуши (се) гл. — заперак (заперка) м. — запетља (се) (-аду

(се), -ăју (се) гл.

запињача ж. запињач (на разбоју).

запиње (се) гл. — записује (се) гл. — запише (се) гл. — запита (се)

(-итаду (се), -итају (се)) гл. — заплаче се гл. — заплужи гл.
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запне гл. 1. запне, потегне. 2. закључа.

заповеда (-едаду, -едају) гл.

заповес (заповести) ж. заповест.

запонак (запонка) м. — запости гл.

ЗаПОШћење с. ПОЧетак Поста.

запраши (се) гл. — запрепасти (се) гл. — запрети гл. — запржи гл.

— запроси гл.

запртак (запртка) м, мало јаје, прво јаје које снесе пилка.

запршка ж. — запти (ce) (-тиду (се), -ту (се) гл. — заптива (се) (-иваду

(се), -ивају (се)) и заптија (се) (-ијаду (се), -ијају (се)) гл. — заптивен,

-a, -o. — запушач (запушача) м. — запуштен, -a, -o. — зар речца;

и зал. — зарада ж. — заради гл. — зарађива (-Иваду, -ивају)

и зарађује гл. — зарази (се) гл. — зарасте гл. — зарати се гл.

— зарђа (зарђаду, зарђају) гл.

зарђан, -а, -о и зарђо, -ала, -ало зарђао.

зареже гл. — зарез (зареза) м. и зарезотина ж. — зарекне се гл. — зарије

(се) гл. — зароби гл. — заробљеник (заробљеника) м. — зарови

гл. — зароси гл. безл. — заруби гл. — заруди (-удиду, -уду)

гл. — засади гл. — засвира (-ираду, -ирају) гл. — засврби

(-врбиду, -врбу) гл. — засебан, -бна, -бно. — засебно прил.;

син. башка. — засеје гл. — засече (-ечеду, -ечу) гл. — засити

(се) гл. — засја(ј)и (се) (-a(j)иду (се) и -а(ј)иду (се), -a(j)у (се)) гл.

— заслади гл. — заслужава (-аваду, -авају) и заслужаје (-аједу,

-ају), заслужују гл. — заслужи гл. — заснује (основу на раз

боју за ткање) гл. — засоли гл. — заспе и заспи гл. — засрами се

(-амиду се, -аму се) гл.

застолница ж. заставница (кревета).

засто(ј)и (-o(j)иду, -ö(ј)у) гл. остане, задржи се на истом месту извесно

време.

заталаса се гл. — затамни (се) (-амниду (се), -амну (се) гл. — затвор

(затвора) м.

затворач (затворача) м, лош ђак задржан у школи после часова.

затворен, -a, -o. — затвореник (затвореника) м. — затвори (се) гл.

— затегне (се) гл. — затегнут, -a, -o. — затекне (се) гл. — затеше

гji.

затија се (-јаду се, -јају се) и зати(ј)и се (-{ј}иду се, -ју се) гл. смири се,

утиша се, успокоји се.

зато и зауто прил. — затоми (се) гл., син. затре (се), уништи (се), утpe

(се) — затрави се гл. — затражи гл. — затре (се) гл. — затреба гл.

— затресе (се) (-еседу (се), -есу (се)) гл. — затрне гл. — затрпа (се)

(-аду (се), -ăју (се)) гл. — затрудни (-удниду и -удниду, -удну) гл.

— затрчи (се) (-чиду (се), -чу (се)) гл. — заћути (ce) (-утиду (се), -уту
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(се)) гл. — заувек прил. — заузет, -a, -o. — заузима гл. — заузме

гл. — заустави (се) гл. — зауставља (се) гл.

зафали (се) гл. захвали (ce).

зафаљује (се). гл. захваљује (се).

зацрвени (се) (-ениду (се), -ену (се)) гл. — зацрни (се) (-рниду (се),

-рну (се) гл. — зачађави (се) гл. — зачешља (се) гл. — зачини

гл. — зашива (-иваду, -ивају) гл. — зашије гл. — зашипи гл.

— зашкрипи (-ипиду, -ипу) гл. — зашкрипне гл. — зашрафује

гл. — заштеди (-едиду, -еду) гл. — зашто прил. — заштрљи гл.

— зашушка гл. — зашушти (-уштиду, -ушту) гл. — због предл.

— збогом речца, Збогом дико да не види нико.

збогшто прил, зато што.

збрине гл. — збрка ж. — збрка (се) (збркаду (се), збркају (се)) гл.

— збрчка (се) гл.

збрчкотина ж. брчка.

зват, -а, -о позван.

звекир (звекира) м. направа са звонцима (која се ставља на леђа коњима

да би у ходу звонила).

звезда (звезде) ж. -

звездица ж. 1. (дем.) звездица. 2. звездан (цвеће).

звекеће гл., и цвекеће. — звекне гл. — звери (-ериду, -ěру) гл.

— зверињи, -а, -e (и -о). — звер ж. и м. и зверка ж. — звечи

(звечиду, звечу) гл. — звиждаљка ж. — звижди (звиждиду, звижду)

гл. — звизне гл. — звонар (звонара) м. — звони (-ниду, -ну) гл.

— звоно с. — звонце (звонцета) с. (дем.). — звоца гл. — звоцне

гл. — звpца гл. — звpцне гл. — звук (звука) м. — звучи (звучиду,

звучу) гл. — згади (се) гл. — згази гл. — зглоб м. — згњечи гл.

— ЗГодан, -дна, -дно. — ЗГоди Гл.

згорег прил. лоше. -

згори (-ориду, -бру) гл. — зграби (се) гл. — згрбави (се) гл. — згреје

(се) гл. — згреши гл. — згруша се гл. — згужва (се) гл. — згусне

(се) гл. — згусти (се) гл. — здене (се). гл. Сено се здене у плас.

— здрав, -a, -o. — здравље с. — здраво I прил., здраво добро, здраво

paнo. II узв. — здравцит, -а, -о прид., само у изр. здрав-здравцит.

— здржи се (-жиду се, -жу се) гл.

здригосано прид. (о млеку) згрушено.

здригоше се гл. (о млеку) згруша се.

здроби (се) (-обиду (се), -обу (се). гл. — здружи (се) гл. — здушне гл.

— зебе (зебеду, зебу) гл. — зебња (зебње) ж. — зева (зеваду, зевају) гл.

— зевало с. (цвеће). — зевне гл. — зеза (се) гл. (вулг) — зе{j}тин

(зе(ј)тина) м. — зека (зеке) м. — зекин, -a, -o. — зелен му син

гринц — зелен, зелена, зелено. — зелени (се) (-ниду (се), -ну (се))

ГЛ. — Зеленило с.
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зеленкас, -ста, -сто зеленкаст.

зелов (зелова) м. струк зеленог кукуруза.

зеље с. — земаљски, -а, -o. — земичка ж. — земља (земље и земље) и

земња (земње и земње) ж. — земљан, земљана, земљано и земњан,

земњана, земњано. — земљопис и земњопис м. — земљица (земљице

и земљице) ж (дем.).

зенгија и зингија ж. стремен.

зеница ж. — зет м — зетов, -а,-о. — зец м., и зајац. — зече (зечета)

c. (дем). — зечи(ј)и, -а, -e (и -о). — зид (зида) м. — зида (зидаду,

зидају) гл. — зидар (зидара) м. — зидаров, -a, -o. — зидарски,

-a, -o. — зидина ж. — з(и)ја (-јаду, -јају) гл. — зима (зиме)

ж. — зимзелен м. (биљка). — зими прил. — зимљив, -a, -o.

— ЗИМНИЦа Ж.
-

зимњи, -а, -e (и -о) зимски.

зимбвник м. сточна храна за зиму.

зимски, -а, -o. — зимује гл. — зимус, зимуска и зимуске прил. — зине

гл. — зjапи (-апиду, -апу) гл. — зламење и знамење с. — златан,

-тна, -тно. — златно прил. дивно, прекрасно. — злато с. — зло с.

злота ж. лоше зимско време, вејавица; < рум, zloată. — змај м. — змија

ж, црна змија; водена змија. — зми(ј)ин, -a, -o. — зми(ј)ица и

зми(ј)ица (зми(ј)ице и зми(ј)ице) ж (дем). — змијурина ж (аугм.).

— зна (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. — знак (знака) м. — знање с.

— значај м. — значи гл. — значка ж. — зној м., Пробјо га зној,

Прошли ме сви знојеви. — зно(ј)и се (-{ј}иду се, -ју се) гл.

зб, зла, зло зао.

зоб (зоби и зоба) ж. и м. — зоби (-биду, -бу) гл. — збоница и збоњача

ж. — зове (се) (-веду (се), -ву (се) гл. — збвне гл. — збља (збље) ж.

— збљин, -a, -o. — зора ж. — Збрњача ж., син. Даница.

зорт I м. брзина, хитрoст (у раду). II прил. брзо, хитро.

зрак м. и зрака ж. — зрачи гл. — зрачица ж. (дем.). — зри (зриду, зpу)
ГJI.

зрнас, -ста, -сто зрнаст.

зрневље с. зб. — зрно с. — зрнце (зрнцета и зрнца) с. (дем.).

зрб, зрела, зрело зрео.

зуб (зуба) м. — зубат, зубата, зубато и зубати, -а, -о (одр.) — зубац

(зупца) м. — зубић (зубића) м. (дем). — зујање с. — зу(ј)и (зу(ј)иду,

зују) гл. — зумбул и зумбуљ м. — зуца (се) гл. — зуцка (се) гл.

— зуцне (се) гл.

И

И ВСЗН.

и речца, Неки пут се и мора да опростиш, није забележен као префикс.
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и зам, 1. Ак мн. од они, Де да и видим. 2. Дат мн. од они, Да и кажеш,

Да и даш.

Ивандан м. Ивањдан.

ивандан м. ивањско Цвеће.

ивандански, -а, -о ивањдански.

ивер м. — иверје с. зб. — ивица ж. — игла ж. — иглин, -a, -o.

— иглица и иглица (иглице и иглице) (дем) ж.

иглица м. игла за везење.

игра ж. — игра гл. — игранка ж. — играч (играча) м. — играчица ж.

иде гл.; Ohу дем мало кући, Хајдемо, Д идемо на свадбу, Ите ви први,

И он ће Де.
-

идук (идука) м. в. ајдук.

идући, -а, -e (и -о) идући; За идућу годину.

идучки, -а, -о в. ајдучки.

идучки прил. в. ајдучки.

ижекција ж. инјекција; < рум. injectiе, ijectiе.

ИЖЉебИ ГЛ. ИЖЛеби.

ижмија (-аду, -ăју) гл. изгњечи, учини меким.

из и испредл. — иза предл. — изабран, -а,-о. — изабере гл. — изађе

гл. — изазива (-Иваду, -ивају) гл. — изатка (-аду, -ăју) гл. — избави

(се) гл. — избавља (се) гл. — избалави (се) гл. — избаци гл.

— избацаје (-аједу, -ăју) и избацује гл. — избегава и избегаје (-аједу,

-ају) гл. — избегне гл.

избели (-елиду, -елу) гл. побели, постане бео.

избели гл. избели, учини белим.

избија (-ијаду, -ијају) гл. — изб(и)је гл. — избистри гл. — избледи

(-eдиду, -еду) гл. — избљује (се) гл. — избоде (се) (-одеду (се),

-бду (се)) гл. — избоцка гл. — избразди (се) гл. — избрбља

(се) гл. — избрише (се) гл. — избрб(ј)и (-o(j)иду, -o(j)у) гл. — из

брсти (-тиду, -ту) гл. — избуба (-убаду, -убају) гл. — избуљи (се)

ГJI.

избуца (-уцаду, -уцају) гл. измеша.
-

избуши гл. — извади (се) гл. — извали (се) гл. — изваља (се) (-aљаду

(се), -аљају (се)) гл. — изван предл. — изведе и изведе (-едеду

и едеду, -ěду) гл. — извежба (се) и извеџба (се) гл. — извезе

(-езеду, -езу) гл. украси везом. — изветри (се) (-етриду (се), -етру

(се)) гл. — извиди гл. излечи. — извија (се) (-ијаду (се), -ијају

(се)) гл. — изви(ј)е (се) гл.

извира (-ираду и -ирају, -иру) гл. извире.

извиче (се) гл. — извлачи гл.

извод (извода) м. главица неког поврћа која се остави за семе.
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изволи гл. — извор м. — изворски, -а,-о. — изврда гл. — изврне (се)

гл. — изврћа (се) гл. — изврши гл. — извукива (се) (-Иваду (се),

-ивају (се) гл. — извукује (се). гл. — извуче (се) гл. — изгази (се)

и изгаца (се) гл. — изгарави (се) гл. — изгаси (се) гл. — изгине

rл. — изглаба (-абаду, -абају) гл. — изглади (се) гл. — изгладни

(-адниду, -адну) гл. — изгланца гл. — изглед м. — изгледа (-еда

ду, -едају) гл. — изглође (се) гл. — изгњави (се) гл. — изгње

чи и изгњеца гл. — изговара (се) (-араду (се), -арају (се)) гл. — из

говори (се) гл. — изгори (се) (-ориду (се), -opy (ce)) гл. — изгрди

(се) гл. — изгребе (се) (-ебеду (се), -ебу (се) гл. — изгребена (-ена

ду, -ěнају) гл. — изгризе (се) (-изеду (се) и -изеду (се), -изу (се) гл.

— изгрицка гл. — изгру(в)a (ce) (-9(в)аду (се), -y(в)ају (се)) гл.

— изгуби (се) гл. — изгубљен, -a, -o. — изгужва (се) гл. — изгура

(се) (-yраду (се), -урају (се)) гл. — изгустира (се) (-ираду (се), -ира

ју (се)) гл. — изда (се) гл.

издава (се) (-аваду (се), -авају (се) и издаје (се) гл. 1. издаје (се), одаје (се),

чини (се) познатим. 2. доноси, објављује, издаје заповест. 3. подиже,

пружа, додаје; Ја сам на кола, а он ми одоздо издаје снопове.

изда(ј)ица ж. и м. — издајник м. — издалека прил. — издаље прид.

— издаљи се Гл.

издат (издата) м, 1. лош човек. 2. Ђаво, Издат те узо.

издваја (се) (-ајаду (се), -ајају (се) гл. — издвоји (се) гл. — издели (се)

гл. — издеље гл. — издере (се) гл. — издигне (се) гл. — издиже

(се) гл. — издими (се) гл.

издofj)и гл. одојити, отхранити дојећи својим млеком, Ко да га нисам ја

издofj)ила.

издржи (се) (-жиду (се), -жу (се)) гл. — издржлив, -a, -o. — издрма гл.

— издроби (-обиду и -обиду, -öбу и -обу) гл. — издрпа (се) (-дрпаду

(се), -дрпају(се)) гл. — издубе (-убеду, -убу) гл. — издува (се) (-уваду

(се), -увају (се)) гл. — издужи (се) гл.

изе (изеду) гл. изједе; Немој дизеш све.

изелица ж. и М. Лош човек.

изиграва (се) (-аваду (се), -авају (се) и изиграје (се) (-аједу (се), -ају (се))

гл. — изиђе гл. — изилази гл. — изјалови (се) гл. — изјури гл.

— изјутра прил. — изкези (се) и искези (се) гл. — изкрати и искрати

гл. — излаже гл. — Излаз (Излаза) м. — излазак (изласка) (сунца)

м. — излази гл. — излаје (се) гл.

ИзлаКНе ГЛ. олакне.

изландра се (-андраду се, -андрају се) гл. наскита се, нашета се.

излапи гл. — излежи (се) (-ежнду (се), -ежу (се) (о пилићима) гл.

— излежи (-жиду, -жу) (у кревету) гл. — излема (-емаду, -ěмају)

гл. — излепи гл. — излети (-етиду, -ету) гл. — излечи (се)

гл. — излива (се) (-Иваду (се), -ивају (се). гл. — излизан, -a, -o.

— излиња се (-аду се, -ăју се) гл. — излудира се (-ираду се, -ирају
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се) гл. — излукави се гл. — излупа (се) (-упаду (се), -упају (се)) гл.

— излуфтира (-ираду, -ирају) гл.

изље (се) гл. излије (се).

изљуби (се) гл. — изљуља (-уљаду, -уљају) гл. — изљуска гл.

— изљушти гл. — измаже (се) гл. — измакне (се) гл.

измалтерише и измалтира (-ираду, -ирају) гл. омалтерише.

измасти (се) гл. измасти (ce).

измаца (се) (-ацаду (се), -ацају (се)) гл. испрља (се).

измед и измеђ(у) предл., Тамо разговараду они између њи. — измеља

(се) (-ељаду (се), -ěљају (се) гл. — измења (се) (-ењаду (се), -ењају

(се) гл. — измери (се) гл. — измеси гл. — измеша (се) (-ешаду

(се), -ешају (се)) гл. — измешано прил. — измили (-илиду, -илу) гл.

— измири (се) гл.

Измиси Гл. Измисли.

измишља (-ишљаду, -ишљају) гл. — измлати гл. — измеље (се) гл.

— измоли (се) гл. — измолује гл. — измота гл. — измотава (се)

(-аваду (се), -авају (се)) гл. — измрси (се) гл. — измузе (-узеду, -узу)

гл. — измути (се) гл. — измућка гл. — измучи (се) гл. — изнакази

(се) гл. — изневери гл. — изнегује гл. — изненада и изненада

прил. — изненади (се) гл. — изненађен, -a, -o. . — изненађење с.

— изнервира (се) (-ираду (се), -ирају (се)) гл.

изнесе и изнесе (-еседу и -еседу, -есу) гл. 1. изнесе (из, испред, на). 2. повр.

престане носити јаја (о живини), Кокбшка носи јаја док се не изнесе.

изникне гл. — изношен, -а,-о. — изнутра прил. — избре гл. — изоштри

гл. — изпушти и испушти гл.

изпцује и испцује гл. опсује све редом.

изравна (се) (-аду (се), -ају (се)) гл. — изравни (се). гл. — изради (се)

гл. — израдује (се) гл. — израђа (се) (-ађаду (се), -ађају (се)) гл.

— изрази (се) гл. — израни (се) гл. — израсте (-астеду, -ăсту) гл.

— израчуна (се) (-yнаду (се), -yнају (се)) гл. — изређа (се) (-еђаду

(се), -еђају (се)) гл. — изреже гл. — изрецка гл. — изрешета (-стаду,

-етају) гл. — изриба (се) (-ибаду (се), -ибају (се)) гл. — изрије гл.

— изркне (нос) гл. — изроди (се) и изроди (се) (-бдиду (се) и -одиду

(ce). -бду (се) гл. — изрој)и (се) (-9(ј)иду (се) и -9()иду (се), bју

(се) гл. — изрбјта (се) (-бјтаду (се), -öјтају (се) гл. — изружи (се)

гл. — изрукује се гл. — изручи гл. — изува (се) (-уваду (се), -увају

(се)) гл.

изује (се) гл. Шта си се изо, уђи убувен.

изудара гл. — изуjеда (-едаду, -едају) гл. — изуме (-умеду, -уму) гл.

— изумева (-еваду, -евају) гл. — изучи (се) гл.

ија, ијао, ијо узв. 1. за изражавање бола. 2. за изражавање чуђења.

и(ј)ако везн. — Ију узв. — икона ж. — иконица (иконице) ж (дем).

— или везн.; в. и: ал. — илбвача ж.
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иљада ж. ХИЉада.

Иљадарка ж. Хиљадарка.

иљадица (иљадице) ж хиљадица.

има гл. — имање с. — Име (имена) с., име и презиме. — Имендан м.

именише гл. именује, наводи по имену.
-

имењак (имењака) м., син, тизуљ, ћизуљ. — имењака ж. — имућан,

-ћна, -ћно. — инат (ината) м. — инати се гл. — инаћење с.

— инаџија ж. и м. — инвалид м.

инђелир (инђелира) и инђенир (инђенира) м. в. анђелир.

инђелирка и инђенирка ж. в. анђелирка.

ћње с. — Ипак реч за допуштање.

испредл. в. из, Ис почетка.

исакати (се) гл. исакати (ce).

исапунише (се) гл. насапунише (се).

исеје гл. — исекне (се) гл., Исекни нбс, Исекни се, и усекни (се).

— исели (се) гл. — исеца гл. — исецка гл. — исече (се) гл.

— иситни гл. — исише гл. — иска и иште гл. — искаља (се)

(-aљаду (се), -аљају (се)) гл. — искара (-араду, -арају) гл. — иска

cáПИ ГЛ.

искача (-ачаду, -ачају) гл. прескаче (све).

искашљаје се (-аједу се, -ају се) гл. искашљује се.

искашље се гл. искашље се.

искваси се гл. — искида (се) (-идаду (се), -идају (се)) гл. покида (се).

искида се гл. јако се једи, страшно се љути, јако је забринут, Има да

c_искида ако не дбђеш.

искисне (се) гл. укисели (се). — искита се (-итаду се, -итају се) гл.

— исклизне гл. — исклица (-аду, -ăју) гл. — искомадише и иско

мата (-аду, -ăју) гл. — ископа гл. — ископча (-аду, -ăју), гл.

— искористи гл. — искоси гл. — искотрља (се) (-трљаду (се),

-трљају (се) гл.

искраста се (-аду се, -ăју се) гл. искрасти се.
-

искреше гл. — искриви (се) гл. — искрпи гл. — искруни гл. — искрчи

(-крчиду и -крчиду, -крчу) гл. — искрши гл. — искуља (-аду, -ăју)

гл. — искуса (-усаду, -усају) гл. — искуша гл., и скуша.

искушаје (-аједу, -ăју) гл. искушава.

испава се (-аваду се, -авају се) гл. — испада гл.

испа(д)не гл., Да ми испану очи из главе ако те лажем.

испара (-араду, -арају) гл. — испари (се) гл. — испарча (-арчаду,

-арчају) гл.

испашћа (-ашћаду, -ăшћају) гл. испашта.
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испегла (егладу, -еглају) гл. — испере гл. — испече (се) (-ечеду (се),

-ечу (се)) гл.

испје гл. испије.

испипа гл. — испире и испира гл. — испит м. — испита (-итаду,

-итају) гл. — испитива (-иваду, -ивају) и испитује гл. — испише

гл. — исплази (језик) гл. — исплата ж. — исплати гл. — ис

плеви (-евиду, -еву) гл. — исплете (-етеду, -ету) гл. — испли

ва гл. — испљеска гл. — испљује гл. — испљуска (се) (-ускаду (се),

-ускају (се) гл. — испљуцка гл. — исповеда (-едаду, -едају) гл.;

Нема да ти се исповедам тебе.

исповес (исповести) ж. исповест.

исповраћа гл. — испогани гл. — испод предл. — исподиже гл.

— исполива (се) (-иваду (се), -ивају (се)) гл. — испопуца (се) гл.

— испори гл. — испости се гл. — испочетка прил. — испочисти гл.

— исправи се и испра(ј)и (се) гл. — испра(в)ља (се) гл. — испразни

гл. — испрати гл. — испраћа гл. — испраћање ж. — испребива

(-иваду, -ивају) и испребија (-ијаду, -ијају) гл. — испред предл.,

прил. — испреде (-едеду, -еду) гл.

испрекача и испрекаче гл. прескаче (све редом).

испрекида (се) (-идаду (се), -идају (се)) гл. — испрепада (се) гл.

— испреповеда (се) (-едаду (се), -едају (се) и исприповеда (се) (-едаду

(се), -едају (се)) гл. — исприча (-ичаду, -ичају) гл. — испрљи (се) гл.

— испрода (-аду, -ăју) гл. — испродава (-аваду, -авају) и испродаје

(-āједу, -ăју) гл. — испроси гл. — испрска (-рскаду, -рскају) гл.

— испрсне гл. — испружи (се) гл. — испуди гл. — испуни (се) гл.

— испуња (-уњаду, -уњају) гл.

испуца (се) гл., Шљиве испуцамо од кочица.

испуши (се) гл. — ист(и), -a, -o. — истањи (се) гл. — истапка гл.

— истегљи (се) гл. — истера гл. — истерава (-аваду, -авају) и ис

тераје (-аједу, -ају), истерује гл. — истече (-ечеду, -ечу) гл. — истеше

гл.

истија прил. истиха.

Истина ж., и вистина. — истински и истињски, -а, -o. — Истински и

истињски прил. — истисне гл. — истишти се (-иштиду се, -ишту

се) гл. — исто прил. — истовара (-араду, -ăрају) гл. — истовараје

(-āједу, -ају) и истоварива (-иваду, -ивају), истоварује гл. — исто

вари гл. — исток м. — историја ж. — источан, -чна, -чно. — ис

тргне (се) — истреби (се) гл. — истрезни (се). гл. — истресе (се)

(-еседу (се), -есу (се)) гл. — истрза гл. — истрља (се) (-аду (се), ају

(се) гл. — истрошен, -a, -o. — истроши (се) гл. — иструже (-ужеду,

-ужу) гл. — иструли и иструли (-улиду и -улиду, -улу и -улу) гл.

иструћа се (-ућаду, -ућају) гл. намучи се премештајући се.

истрчи (-чиду, -чу) гл. — иступи (се) гл. — истура (-yраду, -урају) гл.

— истури гл. — истуца гл. — истуцка гл. — истуче (се) (-учеду
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(се), -учу (се) гл. — исуче гл. — исуши (се) гл.

исфилује гл. напуни, надева (торте, колаче).

исфирца (-Ирцаду, -ирцају) гл. прошије, уфирца (све).

исфрака гл. исече, посече (све на комаде).

исфрља (-фрљаду, -фрљају) гл. баци, фрљи (све).

исфука гл. 1. прогони, протера све. 2. истроши, потроши све.

исфућка гл. умочи, спусти у неку течност за кратко време, Паприке само

исфућкамо два-три пут.
-

и(c)цеди (се) гл. исцеди (се).

и(c)цеђује (се) гл. исцеђује (се).

ите и ите речца в. ете, Ите га.

итне (се) гл. хитне (се), син баци (се), фрне (се).

ића (се) гл. хита (се), син баца (се), фрља (се).

их узв. их.
|-

ицепа (се) (ицепаду (се), ицепају (се)) гл. исцепа (се).

ицрпе (ицрпеду, ицрпу) гл. исцрпе.

ицури (ицyриду, ицyру) гл. исцури. -

иш(а) узв. — ишара (-араду, -ăрају) гл. — ишиба гл. — ишкопи гл.

иштукне гл. полуди; и штукне.

Ишчека се Гл. ИШЧека се.

ишчекаје се (-аједу се, -ају се) гл. ишчекује се.

ишчешља (се) гл. — ишчупа (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл.

ишчупаје (се) (-аједу (се), -ају (се)) гл. ишчупава (ce).

Ј

ја зам, Ајде сас меном, Мене ми се спава, Дај ми мене, Мене ме сви

знају.

јабац (јапца) м. глас, говор, Изгубјб је јабац „ућутао се“.

јаблан (дрво) м. — јабука ж. — јабучар м. — јабучица и јабучица

(јабучице и јабучице) ж. — јави (се) гл. — јавља (се) (јављаду

(се), јављају (се)) гл. — јавор м. — јагње (јагњета) с. — јагњенце

(јагњенцета и јагњенца) с. (дем.). — јагњетина ж. — јагњећи, -а, -е

(и -о). — јагњи (се) гл.

јагода ж дуд (дрво).

јагодара ж. дудињак.

јагодица (јагодице) ж. 1. јагода (биљка и плод). 2. дудиња; беле јагодице;

црне јагодице.

јад м. пакао.

јадеш м. јадац (у птица).
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јадник не — јадница ж. — јадно прил. — јазавац (јазавца) м.

— Јазоина ж.

јазовина ж. јазбина јазавца. -

jajac(т), -a, -o. — јаје (јајета) c. — јајце (јајцета) с. 1. (дем.) јајце. 2.

јаје. — јак, -а,-о. — јакако прил. — јакна и јакњаж. — јако прил.

— јако везн. aкo.

јакоћа ж јакота, јачина.

јали и јели везн. 1. или 2. да ли.

јалов, -a, -o. — јалови гл., син, шкопи, штроји. — јаловица (земља) ж.

Јана (Јане) ж.; ово име сачувано је само у изр. луда Јана и лудајана „луда

жена; луд човек“.

јануар м. — јануарски, -а, -o. — јао и јау узв., и ао, ијао. — јабка

(јабкаду, јабкају) и јабче гл. — јабкне и јаукне гл. — јара ж.

— јарам (јарма) м. — јаран м. — јарац (јарца) м. — јаре (јарета)

c.; Јарићи и јаганци не пасу на исто место. — јаребица и јеpeбица

ж. — јаретина ж. — јарећи, -а, -e (и -о).

јарина ж. Вуна од козе. -

јарица ж. — јармењача и јермењача ж. — јаруга и јеруга ж. — јарца се

(-аду се, -ăју се) гл. — јарцов, -а, -о и јарчев, -a, -o, Јарцово млеко је

скупо. — јарчевина ж. — јасан, -сна, -сно. — јасен м. — јасенов,

-a, -o. — јасеновина ж. — јасла ж. и јасле с. мн. — јаслице ж. мн.

(дем.). — јасмин (јасмина) м. — јасминов, -a, -o. — јасно прил.

— јасноћа ж. — јастреб м.

јастук (јастука) м, 1. јастук. 2. јастук на колима, син. ауштук.

јастуче (јастучета) с (дем). — јастучић м. (дем). — јато (птица) с.

— јаук м. — јауче гл. — јача (се) (-аду (се), -ăју (се) и јеча (се)

(-аду (се), -ăју (се)) гл. — јачање и јечање с. — јачина ж.

јашење с. јахање.

јаши (се) гл. јаши (ce).

је (једу) гл. једе, Јеђи синко, јеђи, И ондак се седне да се је.

је, јесте (су) гл., Све је лепо.

је зам. Ак, од она, Баш оће њу да је види.

јевангелије и јеванђеље с. в. евангелије.

јеве и јеве речца в. еве.

јевтика и јефтика ж. сушица.

јевтин и јефтин, -a, -o. — јевтино и јефтино прил. — јевтиноћа и

јефтиноћа ж.

јевтичав и јефтичав, -а, -о сушичав, туберкулозан.

јед м. — једак, -тка, -тко. — једампут и једанпут прил.

један, је(д)на, је(д)но I бр. један. II прид. неки. III ж. једна реч, Да ти

не кажем јену, па ће се чудиш.
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једанајс бр. једанаест.

једанајстина ж једанаестина.

једар, -дра, -дро слабашан, немоћан.

једарет прил. једаред, једанпут.

једва прил. — једи (се) гл. — јединац (јединца) м. — једини, -а, -o.

јединица ж. 1. јединица, једина кћи. 2. јединица, бројка, оцена, цифра

за број један.

једино везн; Сви су се смејали, једино су деца ћутала. — јединцат, -a,

-о само у изр. један јединцат. — је(д)нак, -a, -o. — је(д)нако прил.

— је(д)но прил.; Ни ми било све јено. — јеж (јежа) м. — јежи се

(јежиду се и јежиду се, јежу се). гл.

јежов, -а, -о јежев.

језгро с. — језеро с. — језерски, -а, -o. — језерце (језерца, језерцета) с.

(дем). — језик (језика) м. — јекне гл.

јексер (јексера) м. ексер.

јелебо) и јер(бо) везн. јер.

јелен (јелена) м. — јелка ж., син крискињ. — јелкица ж (дем). — јело

c. — јеловача и јеловача (јеловаче и јеловаче) и јеловина ж.

јенгир (јенгира) м. в. ангир. -

јес, јест, јесте и јесте I узв. јеc. II гл. јест, јесте. — јесенас(ке) прил.

— јесенашњи, -а, -e (и -о).

јесени прил. ујесен, у току јесени.

јесенка и јесењка, јесењача ж. јесења јабука.

јесенски и јесењски, -а, -o.

јесењак (јесењака) (прасе) м.

јесењи, -а, -e (и -о); јесењо жито.

јеспап (јеспапа) м. в. еспап.

јетко прил. јетко.

јето речца в. ето.

јетрва ж. — јетрвин, -a, -o. — јечам (јечма) м. — јечи (јечиду и јечиду,

јечу) гл. — јечмен, јечмена, јечмено. — јешан, -шна, -шно. — јб

узв.; Jó, леле мене. — јој узв. — јок прил.

јон, јона, јонизам. в. он, она, они.

јон(д)ак прил. в. бн(д)ак.

јопет прил. в. опет.

јорган (јоргана) м. — јорганче (јорганчета) с. (дем). — јорганчић

(јорганчића) с (дем). — јоргован м. — јоргованов, -a, -o. — joх

узв. — још прил. — ју и ју узв.

ју зам. Ак. од она, јој, Њбј да ју дам.
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југ м. — Југословен (Југословена) и Југословенац (Југословенца) м.

— Југословенка ж. — југословенски, -а, -o.

. јуда м. Лош човек, издајник.

јужан, -жна, -жно и јужни, -а, -о (одр.) — јужно прил. — јуј узв.

јули м. јул.

јулски, -а,-о. — јунак (јунака) м — јунаков, -а,-о. — јунац (јунца) м.

— јуначки, -а, -o. — јуначки прил.

јуни м. јун.

јуница ж. — јунски, -а, -o. — јурдише гл. — јурење с. — јури (се) гл.

— јуриш м. — јуриша (-аду, -ăју) гл. — јуpне гл. — јурњава ж.

— јутрашњи, -а, -e (и -о). — јутрење и јутрење (јутрења и јутрења)

c. — јутрењи и јутрењи, -а, -e (и -о). — јутро с. — јутрос(ке) прил.

— јучер) прил. — јучерашњи, -а, -e (и -о).

К

к предл., Дошо је к ноћи, Је дошла мало к себе, Спуштјб се са зида

касталу. — кабаница ж. — кавга (кавге) ж. — кавез м. (рет.) в.

гавез, — кавурма и каурма (кавурме и каурме) ж.

кад м. 1. кад, кађење меса. 2. дим за кађење меса, Закачимо месо и

напраимо кад. -

кад(е), кадека, кадена прил., везн. — када (каде) ж. — кадар, -дра,

-дро. — кадгоде), кадгодека, кадгодена, кадгоденака и каткоде),

каткодека, каткодена, каткоденака прил. — каделница и кадионица

ж. — кадафа (кадифе) ж. — кађење с. — каже (се) гл. — кажипрс(т)

м. — кажњава (-аваду, -авају) гл. — казаљка (на сату) ж; и:

сказаљка. — казан (казана) (суд) м. — казанче (казанчета) с. (дем.).

— казанчић (казанчића) м. (дем.). — казанџија м. — казива

(-иваду, -ивају) и казује гл. — казивање с. — казна ж. — казни

гл. — кајање с. — каје се гл. — кајмак (кајмака) м. — кајсија ж.

кајш (кајша) м. каиш.

какау (какава) и какао (какава) м.

какви, -а, -ö и каки, -а, -öзам.; Нисмо забележили облик какав, Каки му

драко, Какви год, каки-таки, каки оће, каки биде, како изађе, није

ббзна каки.

каки прид. непром.

како I прил, Како си се лепо обукла, Како коме је добро, Како си? II

везн.; Отишо је како је и дошо, Има доста времена од како нисам бјб

Код Вас.

какогод прил. — како-тако прил.

калаише гл. калајише.

каланче (каланчета) и каленче (каленчета) с (дем) калем (за намотавање).

калај (калаја) м. — калами и калеми гл.
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калдараш (калдараша) м. котлар, - рум. саldáras.

калем м. калем (за намотавање).

калбСм)пер м. калопер.

КаЛöЧНа Ж. КаЉaЧа; СИН. ГалбШа.

калпак м. капак на казану за печење ракије.

калуђер м. — калуђерка ж. — калуђерски, -a, -o. — калуп (калупа)

м. — калупи гл. — калупчић (калупчића) м. (дем.). — калфа м.

— калфин, -а,-о. — каља (се) (каљаду (се), каљају (се)) гл. — каљав,

-а и каљава, -о и каљаво, каљави, -а, -о (одр.).

каљавица ж. каљава, прљава жена.

каљавко М. Каљав, прљав човек.

камара I ж. камара. П прил. много. — камари гл. — камарица

(камарице) ж. — камен м., драги камен; плави камен, камен на

бубрег. — камени, -а,-о. — каменит, -а,-о. — каменче (каменчета)

c. (дем.). — каменчић (каменчића) (дем.). — камењар (камењара)

М. — камење с. зб. -

камијон (камијона) м. камион, син. аутомобил.

камоли везн.; често с везн. a; Неће ни да те види, а камоли да ти дође.

камџија и канџија ж. — канал (канала) м. — каналчић (каналчића) м.

(дем.). — канап (канапа) м.

кангар м. камгарн.

кандило с. — кани (се) гл.

KäНИЦе Ж. МН. Тканице.

канта ж. — кантар (кантара) м. — кантари (се) гл. — кантарић м.

(дем.).

кáнфор м. камфор.

канцеларија ж.

канчило с.; С клубада метемо на канчила.

канџа ж. — капа ж. — капак (капака) м. — капара ж.

капараш (капараша) м. онај који капарише.

капарише гл. — капела (капеле) ж. — капетан (капетана) м.

—- капетанов, -a, -o. — капија ж. — капи(ј)flца (капи(ј)ице) ж.

(дем). — капитал (капитала) м. — капица ж (дем). — каплар

м. — капља ж. — капље гл. — капљица ж (дем.). — капне гл.

капов (капова) и копов (копова) м. ловачки пас.

капсла ж. — капут (капута) м., дугачки капут, кратки капут. — капутић

(капутића) м. (дем). — кара (се) (караду (се), карају (се) гл.

караба ж. карабе, реч је забележена само у изр. баба-караба „сасвим стара

жена“; значење речи није познато.

карабатак (карабатка) М, Карабатак.
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каравана (караване) ж. аутобус са апаратом за пројекцију филмова; <

рум. саravana (cinematografiса).

карактер м. — караманка ж. — карамфил (карамфила) и каранфил

(каранфила) м. — карамфилић и каранфилић м. (дем.). — карање

c. — карбит (карбита) м. — карика ж. — каричица ж. (дем.).

— карлица ж. — карличица (карличице) ж. (дем.). — карта

ж. — карта се (картаду се, картају се) гл. — картар (картара) и

картарош, карташ (карташа) м. — картарски, -а, -o.

картела (картеле) ж бон, тачкица, купон (за прехрамбене производе, за

одело и сл.); < рум. саrtela.

картон (картбна) м. — каса ж. — каса гл. — касање с. — касапи гл.

— Касапин м. — касапница ж. — касапски, -а, -o. — касапски

ПрИЛ.

касарма Ж. Касарна.

каска гл. — кастрбла (кастрбле) ж. — кастролица (кастролице) ж. (дем.).

— кат м. — катанац (катанца) м.

катанче (катанчета) с. и катанчић (катанчића) м, 1. (дем) катанче.

2. катанчице (цвеће).

катедрала (катедрале) ж. — катекизам (катекизма) м, Учили смо

катекизам, то не попа учјо једарет недељно. — католик м.

католица Ж. католкиња. -

катрана ж. катран.

катранисан, -а, -о само у изр. црн катранисан „јако црн“.

катранише (се) гл. 1. катранише. 2. повр. поцрни као катран.

катрњача ж. катраница.

каћа (каће) ж. веверица, син. веверица.

каћуша ж. — кафа (кафе) ж. — кафен, кафена, кафено. — каца ж.

— качица ж (дем.). — качка ж. — качка се гл.

качкало с. место за качкање свиња.

качкање с. — качкет (качкета) м.

каш М. Млад СИр, Крум. саŠ.

кашаљ (кашља) ж.; магарећи кашаљ. — кашика ж. — кашичица

(кашичице) ж. (дем). — кашкавал (кашкавала) м. — кашљање и

кашљање (кашљања и кашљања) с. — кашље (се) гл. — кашљив, -a,

-о и кашљиви, -а, -о (одр.).

КашЉИВКО М. КашЉИВаЦ.

кашљица ж. слаб Кашаљ.

кашљуца (се) гл. — кашљуцање с. — кашљуцне (се). гл. - квадрат

(квадрата и квадрата) м. — квадратан и квадратан, -тна, -тно,

квадратни метар. — кварење с. — квари (се) гл.

кв(а)ртиљ (ква)ртиља) м. квартир.
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квасац (квасца) м. квас (за хлеб), син. кумлов.

квит(а) прил. — квита ж. — квитира (се) (-Ираду (се), -ирају (се)) гл.

— кези (се) гл.

кека (кеке) ж. 1. назив за старију сестру. 2. назив за старију женску особу.

кекеће се гл. — кел и кељ м. — келераба (келерабе) ж. — келнер м.

— кења се (кењаду се, кењају се) гл. — кепец. (кепеца) м. — кер м.

и кера (кере) ж. (рет), син. пцето.

керефеке ж мн. непром, само у изр. праи керефеке, изводи керефеке

„криви се, мајмунише се“; смисао речи није познат.

керма (керме) ж (пивски) квасац.

кермин (кермина) м. кармин, син. пудра.

керов (кербва) м. — кеса ж. — кесица ж (дем.). — кец м. (карта).

— кецеља и кицеља ж. — кецељица и кецељица, кицељица и

кицељица (кецељице и кецељице, кицељице и кицељице) ж (дем).

Кечика и Кичика ж. кечига.

кида (се) гл. — кидање с. — кија се и кија се, кије се гл. — кијавица

ж. — кијање с. — кика ж. — кикоћа се и кикоће се гл.

КИКоћање и Кикоћење с. КИКотање.

кила ж. 1. кила, килограм. 2. кила (болест). — килав, -а, -о и килави,

-а, -о (одр.). — килавица ж неспретна женска особа. — килавица ж.

(чекић). — килавком. — километар и километер м. — кињи (се)
гji.

кип м. слабо, истрошено људско тело; Од њега је остó сâмо кип.

кипи (кипиду, кипу) гл.

кирија ж. 1. станарина. 2. најамни рад с властитом стоком.

кир(и)јаш (кир(и)јаша) м. подстанар.

кисало и кисело прил. — кисели се (киселиду се и киселиду се, киселу

се) гл. — киселина ж. — кисељак (кисељака) м. — киси (кисиду,

кису) гл., син цикне. — кисне гл. 1. кисне, прокишљава. 2. киси.

кисо, Кисала и кисела, Кисало, кисело кисео.

кит (за прозоре) м. — кита (цвећа) ж. — кити (се) гл. — китица и

кичица ж. (дем). — кићен, -a, -o. — кифла (кифле) ж. — киц узв.

— кицош м. кицоша (се) (-аду се, -ăју се). гл. — кицошки, -а, -o.

— кицошки прил. — кичма ж. — киша ж. — кишевит и кишовит,

-a, -o. — киши гл. безл. — кишица ж.

кјамет I прид. непром; II прил. много. ПI м. (кјамета) гомила, велика

КОЛИЧИНа НСЧСГа.

клавир (клавира) м. — кладенац (кладенца) м. — клади (дрва) гл.

— Клади се Гл.

кландараче и кландараше гл. лупа, клопара, изазива буку.
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клања се гл. — клас м. — класа (-аду, -ăју) гл. — класа ж., Из вуне

вадимо прву класу. — клати (се) гл. — клатно с. — клаћење с.

— клацка (се) гл. — клацкање с. — клевета гл. — клекне гл.

— кле(м)пав, -a, -o. — клен м. — кленов, -a, -o. — кленовина и

кленовина ж. — клепа (-епаду, -епају) гл. — клепало с. — клепета

(-аду, -ăју) и клепеће гл. — клепетуша ж. — клепне гл. — клетва

ж. — клечање и клечење с. — клечи (-ечиду, -ечу) гл. — клија

(-аду, -ăју) гл. — клијање с. — клима (климе) ж. — клима (се) гл.

— климав, -а, -о и климави, -а, -о (одр.). — климавком. — климање

c. — клин м. ; Сигуран ко дрвени клин. — клисура ж. — клисурац

(клисурца) м. — клисурка ж. — клица ж. — клица (-аду, -ăју) гл.

— клозет (клозета) м., син. привада. — клoкоће гл.

кломбара и клумбара (-аду, -ăју) гл. клопара, лупара.

клопка ж., син мишолбвка. — Клот прил. — клоца и кљоца гл.

— клоцање и кљоцање с. — клоцне и кљоцне гл.

клубада (клубади) ж. Зб. клубад.

клубе (клубета) с. — клупа (клупе) ж. — клупица (клупице) ж (дем.).

— клупчас(т), -ста, -сто. — клупче (клупчета) с.

кљекав, -а, -о немоћан, изнемогао, тром, спор.

кљекавица ж. немоћна, изнемогла, трома, спора женска особа.

кљекавком немоћна, изнемогла, трома, спора мушка особа.

кљекаво прил. немоћно, изнемогло, тромо, споро.

Кљешта С. МН. И КЉеште Ж. МН. Клешта.

кљуви (-увиду, -уву) гл. 1. (о насађеном јајету) разбија се, пуца (због

куцања изнутра). 2. (о још неизлеженим пилићима) кљуца, удара

кљуном изнутра.

кљује гл. — кљука (се) гл. — кљун м. — кљунче (кљунчета) с. (дем.).

— кљуц узв. — кљуца (се) гл. — кљуцање с. — кљуцка гл.

— кљуцне гл. — кључ м. — кључа (-аду, -ăју) гл. — кључање

c. — кључић (кључића) м. (дем.). — кмет м. (сеоски кнез) (рет);

син. кнез (кнеза) м. — кнезов, -a, -o. — кнезује гл.

кноћи прил. предвечер, к ноћи.

књига ж. — књижица ж (дем.). — ко (рет) и кој, куј зам.

ко I везн. као, Сећам се, ко седимо ми бде, а они пролазиду. II прил. ко,

öна ми је ко сестра и ко мати; Она ми дође ко нека тетка.

кобајаге и ко бајаге прил. — кобасица ж., танке кобасице, меснате

кобасице; беле кобасице. — кобац (копца) м. — коби (кобиду, кобу)

гл. — кобеља се (-аду се, -ăју се) гл. — кобила ж. — кобилин, -a, -o.

— кобилица (кобилице) ж (дем). — ковач (ковача) м. — ковачија

И Ковачница ж. — КоваЧКИ, -a, -o.

Ковачов, -а, -о ковачев.

ковер(а)т (коверта) и кувер(а)т (куверта) м. и коверта, куверта ж.
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— ковиље с., не сећају се ове траве, реч је забележена само у изр.

смиље и ковиље у смислу „мед и млеко“, „свега и свачега“.

код предл. — кожа ж. — кожица и кожица (кожице и кожице) ж. (дем.).

кожњи, -а, -e (и -о).

кожокар (кожокара) и кожукар (кожукара) м. кожар; < рум. сојоcar.

кожу (кожува) м. кожух, За зиму имамо кожуце.

кожура (кожуре) ж.

кожурица (кожурице) ж (дем) кожурица, кожица.

кожуче (кожучета) и кожушче (кожушчета) с. (дем) кожушчић.

коза ж. — козар (козара) м. — козаров, -а,-о. — кози се гл. — кози(ј)и,

-a, -e (и -о). — козица и козица (козице и козице).

кој, која, које и којо, од осталих облика с кем, с ким, с киме, коме зам.

1. ко. 2. који; Које су ти виле? Шта ти је?; Шта те спопало?

ко(ј)год{е) зам, когод.

ко(ј)и, -е, -а зам. — кока (коке) ж. — кока (се) (кокаду (се), кокају (се))

гл. — кокица ж. — кокошарник м. — кокоши(ј)и, -а, -e (и -о).

кокошињак (кокошињка) м. кокошија вашка. -

кокошињац (кокошињца) м. кокошије ђубре.

кокошињи, -а, -e (и -о). — кокошка ж. — кокошкин, -а,-о. — кола (коли)

ж.; волујска кола, јена кола дрва. — колар м.

коларов, -а, -о коларев.

коларски, -а,-о. — колац (ко(л)ца) м. — колач (колача) м. — колачић и

колачић (колачића и колачића) м. (дем). — колевка ж. — колевчица

ж. (дем.). — коленика и коленица (за пређу) ж. — колено с.

— коленце (коленца и коленцета) с. (дем.).

колера (колере) ж. 1. колера. 2. неуредна женска особа. 3. неред, Код ње

у кућу је цела колера.

Колечка с. мн. и колечке ж. мн. — колиба ж. — Колибица и Колибица

(колибице и колибице) ж (дем.).

колики, -а, -о колик.

колико прил., Колико год оће, Колико је изашо напоље. — колир (колира)

м. — колица с. мн. и колице ж. мн. (колица) (дем.).

колицки, -а, -о количак. -

колицко прил. колицно.

количина ж. — коло с. — коловођа м. и ж. — колона (колоне) ж.

колонел (колонела) м. пуковник; < рум. colonel.

коље с. зб. — коље (се) гл. — кољиво с. — комад м. — команда

ж. — командант (команданта) м. — командир (командира) м.

— командује гл. — комарац (комарца) м. — комат (комата) м.

— комата (-атаду, -атају) гл. — коматић (коматића) м. (дем.).
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комбајна ж. комбајн.

комбинезон (комбинезона) м. — коме(н)дија ж. — коме(н)дијаш

(коме(н)дијаша) м. — комеша се (-ешаду се, -ешају се) гл. — комин

(комина) м. — комина ж.

коминар (коминара) м. димничар.

комисија ж. — комова прид., комова ракија. — комовача и комовица

ж. — комот м. — компот (компота) м. — комушина и кумушина

ж. — комшија м. — комши(ј)ин, -a, -o. — комшијски, -а, -o.

— комшика ж. — комшилук м. — комшиница ж. — комшинка ж.

— конак (конака) м. — конац (конца) м. — кондир (кондира) м.

— ко(н)зерва (ко(н)зерве) ж. — ко(н)зервисан, -a, -o. — ко(н)зервише

гл. — конк м. — конски и коњски, -а, -о; конски босиљак, конски

камен „плави камен“. — контра предл.

контраши гл. контрира, поступа на супротан начин.

контрбла (контроле) ж. — контролише гл.

конћед (конћеда) и конћет (конћета) м. годишњи одмор; < рум. concediu,

conced.

коњ м. — коњак (коњака) м. — коњаник м. — коњаница ж. — коњић

(коњића) м. (дем.).

кöњов, -а, -о коњев. -

копа (копаду, копају) гл. — копања ж. — кбпање с. — копањица

(копањице) ж. (дем.).

коператива (коперативе) и куператива (куперативе) ж. сеоска робна кућа;

< рум. cooperativá, coperativa.

копиљи се гл. роди ванбрачно дете.

копиљњак (копиљњака) м. копиле.

копиња и купиња ж. купина.

копињар и копињар (копињара) м. купињак.

копира (-ираду, -ирају) гл., и прекопира. — копита ж. — копитица ж.

(дем.). — копка гл. — коприва ж.; мртва коприва. — копривар

(копривара) м. — копривин, -a, -o. — копривица и копривица

(копривице и копривице) ж. (дем). — копча ж. — копчица ж (дем.).

кбр м. хор, и: бр, xбр.

кора ж. — корак и корач м. — коракне гл. — корача (-аду, -ăју) гл.

— корбач (корбача) м. — корен м. — корење с. зб.

корис (користи) ж. корист, син, асна.

корисан, -сна, -сно користан. — корисно прил. — користи (се) гл.

— коританце (коританца и коританцета) с (дем). — коритар (ко

pитара) м. — корито с. — корица ж (и дем).

к(о)рманош м. кормилар.

коров м. — корпа (корпе) ж. (рет.). — кбс (птица) м.
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кбс (кости) ж. кост.

коса ж. — косат, -a, -o. — косач (косача) м. — косачица ж. — косачки,

-a, -o. — коси (се) гл. - -

косило с. део косе (за кошење).

косир (косира) м. — косири (се) гл.

косица ж. 1. (дем) косица. 2. (вилина) косица.

косо прил. — кбсов м. — костим (костима) м.; син. анцуг, одело.

— костур м.

кота (коте) ж данак (у производима), откуп, « рум. cotá.

котарица ж. — котарче (котарчета) с (дем). — коти (ce) (-тиду (се), -ту

(се)) гл. — котило с.

КОТКОДáЧе ГЛ. КОКОдаче.

коткола прил. код кола (место у центру села где сељани празником

играју), и уколо.

котлар (котлара) м. котлар.

котларов, -а, -о котларев.

котларски, -а, -o. — котлић (котлића) м. (дем.).

кото (котла) м. котао (метални суд).

котрља (се) (-аду (се), -ăју (се) гл. — котрљање с. — котур м.

котурче (котурчета) с. (дем) котурић.

коцка ж. коцка.

Köцкан, -а, -о и кôцкас, -ста, -сто коцкаст.

коцкасто прил. — коцкица ж. (дем). — кочи (се) гл. — кочија ж. и

кочије ж. мн. — кочијаш (кочијаша) м.

кочијашов, -а, -о кочијашев.

кочијашки, -а, -o. — кочијашки прил. — кочина ж. — кочић (кочића)

м. (дем.).

Köчица ж. коштица.

Köчка ж. Квочка. -

кочница ж. — кочопери се гл. — кош (млина) м. — кошава ж. — кошара

(за овце) ж. — кошење с. — кошница (за пчеле) ж. — кошта (коштаду,

коштају) и кôшћа (коићаду, кошћају) гл.

коштак (коштака) м., Баједу коштак.

кошто прил. као што, кошто је свудена.

коштунац (коштунца) и куштунац (куштунца) м. — кошуља ж.

кошуље (кошуља) ж. мн. веш, У суботу перемо кошуље.

кошуљин, -a, -o. — кошуљица (кошуљице) ж. (дем.). — кошута ж. — кр

и кр узв. — крава ж. — кравар (кравара) м. — кр(а)вата (кр(а)вате)

ж. — кравин, -a, -o. — кравица ж (дем). — крављи, -а, -е (и

-о). — крагна (крагне) ж. — краде (се) (-адеду (се), -аду (се)) гл.
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— крадљивица ж. — крадљивко м. — крадом прил. — крађа ж.

— крај предл. — крај (краја) м. — крајцер (крајцера) (и новац

уопште) м. — крак м. — кракат, -a, -o. — краљ м. — краљевски,

-a, -o. — краљица ж.

краљов, -а, -о краљев.

краљски, -а, -о краљски.

краљуш (краљушта) м. крљушт; и скраљуш.

краста ж. — крастав, -а, -о; крастава жаба. — краставац (краставца) м.

краставица ж. крастава женска особа.

краставком крастава мушка особа.

краставчић м. (дем.). — крастица ж (дем.). — кратак, -тка, -тко.

— крати (се) гл. — кратко прил. — краткоћа ж. — краћење

c. — крв (крви) ж. — крвав, -a, -o. — крвави гл. — крваво

прил. — крвари гл. — крвни, -а, -o. — крвник м. — крвница

ж. — крвнички прил. — крвно прил. — кревет (кревета) м.; У собу

имамо шифоњер и кревеце, то су брачни кревеци. — креветић м.

(дем.). -

кревецки, -а, -о креветски.

креда (креде) и крета (крете) ж. — креден(а)ш (креденца) м. — крекет

(крекета) м. — крекећа и крекеће гл. — кремен м. — крене (се) гл.

крептешин (крептешина) м. врста кинеске свиле.

кресање с. — креста ж. — крећа (се) (крећаду (се), крећају (се) и креће

(се) (крећеду (се), крећу (се)) гл. — крешав, -a, -o.

крецне гл. кресне.

крецотина ж. бора.

креч м. — креча (се) гл. — кречан, -чна, -чно. — кр(e)чана ж.

— кречање с. — кречи (-ечиду, -ечу) гл.

кречи гл. удаљује једну ногу од друге.

креше (се) гл. — крештаљка ж. — крешти (-ештиду, -ешту) гл. — кржљав,

-a, -o. — крив, -а,-о. — кривац (кривца) м. — кривда ж. — криви

(се) гл. — кривина ж. — кривица ж. — кривлење и кривљење с

— кривнина ж. — криво прил. — кривуда (-удаду, -удају и -удају)

гл. — кривудав, -a, -o. — кривудаво прил. — кригла (кригле) ж.;

син. боца.

криз м. гриз.

криза (кризе) ж. — крије (се) гл. — крик м. — крикне, гл. — крилат,

-a, -o. — крило с. — крилце (крилца, крилцета) с. (дем).

крискињ м. в. јелка.

Кристос (Криста) м. в. Христос, Од пре Криста.

кричи (-ичиду, -ичу) гл. — кришка ж. — кришкица ж. (дем.). — крка

(кркаду, кркају) гл.
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кркаче прил., само са предл. на: на кркаче, и гргаче.

кркља (-аду, -ăју) гл. — кркљанац (кркљанца) м.

кркне гл. проговори, изговори једну једину реч, Несме ни да кркне

испред њега.

кркoри гл. — кркоће гл. — кркће гл. — кркуша (риба) ж. — крља

(крље) ж. — крља (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. — крма (крме) ж.

— крмача ж. — крмачин, -а,-о. — крмачица (крмачице) ж (дем).

— крменадла (крменадле) ж, син. грбњача. — крми гл.

крмњача ж. крвавица (кобасица).

крњ, -a, -e (и -о) прид. крњ.

крњав, -a, -o 1. (о носу) прћаст. 2. пpћаста носа.

крњи (се) гл.

кроз(а) предл. Идемо кроз шуму и гледамо и лево и десно, Ђе дође кроз

један сат; Кроза зид и Кроза зид.

кров м.

крозвукне (се) и крозвуче (се) (-учеду (се), -учу (се)) гл. провуче се кроз,

прође кроз.

крозли, -а, -о провидан.

крозли се (-бзлиду се и -озлиду се, -öзлу се) гл. провиди се.

крој (кроја) м. — крој) и (-o(j)иду, -оју) гл. — кромпир (кромпира)

и крумпир (крумпира) м. — кромпирић (кромпирића) м. (дем).

— кромпиров, -a, -o.

кропок (кропока) м. прокоп, јарак.

крофна ж. — крпа ж. — крпара ж. — крпач (крпача) м. — крпи (се) гл.

— крпигуз (трава) м. — крпица ж (дем.). — крпљење с.

крс (крста) м. крст.

крсница (кошуљица) ж. — крстелница (суд) ж. — крсти (се) (-тиду (се),

-ту (се)) гл. — крстине ж мн. — крститељ м.; само у изр. Свети

Јован крститељ. — крстић (крстића) м. (дем.). — крстов, -a, -o.

Крстовдан м. Свети Јован. -

крстуш (крстуша) м. бабица, хлепчић који се меси о даћи.

крт, -a, -o 1. крт. 2. чисто, без костију (о месу). — кртица ж. — круг

м. — кружан, -жна, -жно. — кружење с. — кружи гл. — кружић

(кружића) м. (дем.). — кружно прил. — круна (круне) ж. — круни

(се) гл. — круница (крунице) ж (дем). — круњење (кукуруза)

c. — крупан, -пна, -пно. — крупица (соли) ж. — крупно прил.

— крут, -a, -o. — крути (се) гл.

крутне гл. постаје мало крући.

крушка ж. 1. крушка. 2. сијалица за џепну лампу. — крц узв. — крцка

гл. — крцне гл. — крчаг (крчага) и крчак (крчака) м. — крчи

(крчиду, крчу) гл. — крчка (се) гл. — крши (се) гл. — кршљив,
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-a, -o. — крштен, крштена, крштено и кршћен, -a, -o. — крштеница

и кршћеница ж. — крштење и кршћење с. — ку(в)a (ce) (кy(б)аду

(се), кy(в)ају (се) гл. — ку(в)ање (ку(в)ања) и ку(в)ање (ку(в)ања) с.

— ку(в)ар м. — ку(в)арица ж. 1. куварица. 2. извезено платно које

се прикачује у кухињи изнад пећи. -

кy(в)apицин, -а, -о куваричин.

кy(в)apски, -а, -o. — кугла (кугле) ж. — куглица (куглице) ж (дем.).

— куд(е), кудена, куденака, кудер прил. — кудеља ж.; летња кудеља,

јесења кудеља. — кудељан, -љна, -љно и кудељни, -а, -о (одр.).

— кудељица ж. (дем).

кудељчица ж. кудеља, предиво за једну преслицу; И тако, кудеља

с изгребена, праимо кудељчице да метемо на преслицу, да предемо.

куди гл. — куђење с.

куински, -а, -о кухињски; куински нож, кућнска со.

куј зам, ко, Куј вечера рекије, фруштукује воде, Куј ће дође, ће дође, Како

куј скочи из снега, тако га пцето увати, Донесе шта куја има.

кује гл. кује.

кујка (кујке) и кумача ж. пријатељица, другарица, посестрима која се

стиче кумачањем.

кујна и кујња ж. кухиња.

кујница и кујница (кујнице и кујнице) ж. (дем) кухињица.

кук м. — кука ж. — кука гл. — кукавац (кукавца) (птица) м.

— кукавица (и фиг.) ж.

кукавицин, -а, -о кукавичин.

кукање с. Кукање.

кукас, -ста, -сто кукаст.

кукица ж. — куков, -а, -о; на куково лето, куково гњездо. — кукољ

(кукоља) м. — куку узв.

кукуњица (кукуњице) ж. клисурско народно коло.

кукурек (кукурека) м. — кукурекање и кукурикање с. — кукурекне и

кукурикне гл. — кукурече и кукуриче гл. — кукуружњи, -а, -е (и

-о) и кукурузни, -а,-о. — кукуруз (кукуруза) м. — кукурузов, -a, -o.

— кукута ж. — кула (куле) ж.

кулант (куланта) м. сусретљив, услужљив човек.

култура (културе) ж. — културан, -рна, -рно и културни, -а, -о (одр).

— кулук (кулука) м. — кулучи гл. — куља (куље) ж. — куља (-аду,

-ају) гл.

куљешер (куљешера) м. штапић за мешање качамака, куље.

кум (кума) м. — кума (куме) ж.

кумача се (-ачаду се, -ачају се) гл. посестрими се, постаје кумача са

другом девојком (на посебан начин).
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кумачање с. здружење деце на посебан начин.

кумачин, -а, -о кумачин, кумачин понедоник „понедељак када се врши

кумачање“.

кумачица ж дем. од кумача.

кумин, -а,-о. — кумић (кумића) м. (дем.). — кумица (кумице) ж (дем.).

кумицин, -а, -о кумичин.
-

-

кумлов (кумлбва) м. в. квасац.

кумов, -а, -о; кумова слама.

кумрија ж.

кумст) м. вештина.
-

кумст(в)о с. — кундак м. — куне (се) (-неду (се), -ну (се)) гл. — куња

(куњаду, куњају) гл. — купа (купе) (снопова) ж. — купа (се)

(купаду (се), купају (се)) гл. — купање с. — купатило с. — купац

м. (онај који купује). — купац (суд) м. — купи гл. — купи

(се) гл. окупља (се). — купица (купице) ж (дем). — куплерај

(куплераја) м. — купован, -вна, -вно и куповни, -а, -о (одр.).

— куповање с. — купује гл. — купус (купуса) м. — купусов, -a,

-о. — кураж (куражи) ж. — куражан, -жна, -жно. — куражи (се)

гл. — куражно прил. — курјак м., Смо видли курјаце; Има силни

курјака. — курјаков, -a, -o.

курса ж (међуградски) путнички аутобус, - рум. cursa.

куpталише се и куртулише се гл. — куса (кусаду, кусају) гл. — кусне гл.

— кутија ж. — кути(ј)ица (кути(ј)ице) ж (дем.). — кутљача ж., син.

супача. — кутљачица (кутљачице) ж (дем.). — кутњак и кутњик м.

— кутњи само у изр. кутњи зуб. — кућа ж. — кућеван и кућован,

-вна, -вно и кућевни, -а, -о (одр.).

кућедбван, -вна, -вно кућеван, чуваран.

кућица ж (дем.). — кућни, -а, -о и кућњи, -а, -e (и -о). — куфер

(куфера) м. — куферче (куферчета) с. (дем.). — куферчић м. (дем.).

— куц узв. — куца (се) гл. — куцка (се) гл. — куче с. — кученце

(кученцета) с. (дем.). — кучина ж. — кучка ж. — куша гл.

— кушање с.

Л

ла узв. в. ала; Боже, ла си луд.

лаба (лабе) ж. шапа, < рум. labá.

лабав, -a, -o. — лабави (се) гл. — лабаво прил. — лабуд м. — лав и

лаф м. — лавица и лафица ж. — лавов и лафов, -a, -o. — лавор

(лавора) м. — лаворов, -a, -o. — лавски и лафски, -а, -o.

лавта и лафта ж. виолина.

лавташ (лавташа) и лафташ (лафташа) м. виолиниста.
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лагано прил. — лагање с. — лагацко прил.

лада (ладе) ж. хлад.

Ладан, -дна, -дно хладан.

лади (се) гл. хлади (се).

ладни (се) (ладниду (се), ладну (се)) гл. хладни (се).

ладно прил. хладно. -

ладноћа ж. хладноћа.

ладовина ж. Хладовина.

лађа ж. — лађар (лађара) м.

лађаров, -а, -о лађарев.

лађен, -а, -о хлађен.

лађење с. хлађење.

лађица ж. (дем.). — лаж (лажи) ж. — лажара и лажљивица ж. — лаже

(се) гл. — лажљив, -a, -o. — лажљивац (лажљивца) м. — лажљивко

м. — лажов (лажова) м. — лажура ж. и м. -

лазаренац (лазаренца) м. в. разаренац.

Лазарова субота ж. — лајање с.

лајбер (лајбера) м. врста јелека.

лаје гл. лаје.

лајсна (лајсне) ж. летва, жиока. -

лак м. — лак, -a, -o, Лаку ноћ. — лакат (лакта) м. — лакира

(-ираду, -ирају) гл. — лакне гл. — лако прил. — лаком, -a, -o.

син. хамишан. — лакомо прил., син, хамишно. — лакоћа ж. — ла

крдија ж. — лакрдијаш (лакрдијаша) м. — лала (лале) I ж. лала

(цвеће). II м. 1. чика. 2. старији брат. — лампа ж. — лампаш

(лампаша) м. — лампин, -a, -o. — лампица ж (дем.). — лан

м. — ланац (ланца) м. 1. ланац, 2. оков. 3. мера за површину.

— ландра (се) (ландраду (се), ландрају (се)) гл.

ландра ж. и м. ландравица; ландравац.

лáНен, ланена, ланено ланен.

лани прил. лане.

лански и лањски, -а, -o.

лапавица и лаповица ж.

ларва ж.

ларма ж.

ларма (-аду, -ăју) гл.

лармање с.

ласта (ласте) ж.

ластaр (ластара) м.
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лáстин, -a, -o.

ластиш м.

лати (се) гл.

лаћа (се) гл.

леб и лебац (леба) м, хлеб.

лебни, -а, -о хлебни.

лебњак м. пешкир за хлеб.

лев и леј м. ; в. и: љев, љеј, љеу.

левак (левака) (леворук) м. — левак (левка) м. — левакиња и левача ж.

— леви, -а, -o. — лево прил.

леворвер м. револвер, и: револвер.

левча (левче) ж. — лега (легаду, легају) гл. — легање с. — легло с.

— ЛСГНе Г.Л.

легован, -а, -о плисиран.

легује гл. плисира.

лед м. — леден, ледена, ледено — ледени (се) гл. — леденица и

ледењача ж. — ледено прил. — ледина ж. — леђа ж. — леђни, -а,

-о и леђњи, -а, -e (и -о). — лежање и лежење с лежање. — лежење

(пилића) с. — лежећке и лежећки прил. — лежи (лежиду, лежу) гл.

лежи, болује. — лежи (се) (лежиду (се), лежу (се)) гл., Кокошка лежи

дан-два на то јено јаје. — леја (леје) ж.; леја лука. — леfj)ица

(ле(ј)ице) ж. (дем.). — лек м. — леле узв. — ленија и линија

ж. — лењ, -a, -e (и -о). — лењи се гл. — лењивац (лењивца) м.

— лењивица ж. — лењивко м. — лењир (лењира) м. — лењира

(-ираду, -ирају) гл. — лењо прил. — лењос(т) ж.

- лењчуга ж. и м. ленчуга.

лењчура ж. и м. ленчура.

лењштина ж. и м. — леп и леп, -a, -o. — лепи (се) гл. — лепило

c. — лепиња ж. — лепињица (лепињице) ж. (дем.). — лепљење с.

— лепљив, -a, -o. — лепо и лепо прил. — лепојка ж. — лепота

(лепоте и лепоте) ж. — лепотица и лепотица (лепотице и лепотице)

ж.

лепушкас, -ста, -сто лепушкаст.

лепче (лепчета) с. (дем.) хлепче.

лепчи и лепши, -а, -e (и -о) прид. комп. лепши.

лепчић и лепчић (лепчића и лепчића) м. (дем.) хлепчић.

лепша (се) (-аду (се), -ăју (се) гл. — лепше и лепшо прил. комп. — леса

(од прућа) ж. — лесица и лисица ж. — лесковина ж. — летење с.

— лети (-тиду, -ту) гл. — лети прил — летија и литија ж., син.

барјак.

летир (летира) и летирак (летирка) м, лептир.
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летиров, -а, -о лептиров.

летњи, -а, -e (и -о). — лето с. — летос, летоска, летоске прил.

летрика ж. 1. сијалица. 2. цепна лампа. -

летургија и литургија ж. — лецедер и лицедер м. — лечење с. — лечи

(се) гл. — лечка и лечке прил. — леш м. — лешка гл. — лешкари

гл. — ли речца. — ливада ж. — ливадица ж (дем.).

ливче (ливчета) с. (дем) листић.

лиже (се) гл. — лизање с. — лизне гл. — лијандер (лијандера)

м. — ли(ј)е (се) гл. — лик м. — лика ж. — лила прид. не

пром. — лимонада и лимунада (лимонаде, лимунаде) ж. — лимун

(лимуна) м. — лимунов, -a, -o. — лиња (се) (-аду (се), -ају (се)) гл.

— ЛИЊање c. — липа ж. — липар (липара) м. — липин, -a, -o,

липин чај, — липов, -а, -о; липов цвет, липов чај.

липовак (липовака) м. 1. врста винове лозе и грожђа; бели липовак, црни

липовак. 2. мушкатла.

лис (листа) 1. лист. 2. лист ноге, До полак листова ноге.

лисац (лисца) м. (и фиг.) лисац.

лисицин, -а, -о лисичин.

лисиче (лисичета) с. — лисичи(ј)и, -а, -e (и -о). — лиснат, -a, -o.

— ЛИСНИК М. -

лиснача м. врста пите.

листа ж. — листа (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. — листић (листића) м.

(дем.). -

литар (литра) м. и литраж 1. литар. 2. мн. дечја игра са каменчићима.

литрица ж. — лице с. — лицитација ж. — личан, -чна, -чно. — личи

(личиду, личу) гл. — лично прил. — лишај м. — лишће с. зб.

— лобања и лубања ж. — лобода ж. — лов м. - - ловац (ловца) м.

— ловачки, -а,-о. — лови (се) (ловиду (се), лову (се)) гл. — ловљење

с.

логор м. талог (вина); Кад се вино сталожи, онак га скинемо саслогора.

Лöжа Ж. Плацента, ПостеЉИЦа.

ложи (ложиду, ложу) гл. — лоза ж. — лозова и лозовача ж. — лој м.

— лојан, лојана, лојано. -

лојбер (лојбера) м. лист ловорике.

лојница ж. лојаница.

лојтра (лојтре) ж. — локва ж. — локна ж. — лола (лоле) ж. и м. — лола

се (лоладу се, лолају се) гл. — лом м. — ломи се (ломиду (се).

лому (се)) гл. — лонац (лонца) м. — лончар (лончара) м. — лонче

(лончета) с. — лончић (лончића) м. (дем). — лопар (лопара) м.

— лопата ж. — лопата (-атаду, -ăтају) гл.

лопатица ж. 1. (дем) лопатица. 2. лопатица на воденичном колу.

3. лопатица (кост).
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i

лопов м. — лоповлук м. — лоповски, -а,-о. — лоповски прил. — лопта

Ж.

ЛöПТас, -ста, -сто лоптаст.

лоптин, -a, -o. — лоптица ж. — лопужа ж. и м. — лопужара ж. и м.

— лопужина ж. — лбрфа ж.

лотвоз м. кола за превоз грожђа, буре у колима за превоз грожђа.

лоче гл. — лош, -a, -e (и -о). — лоше и лошо прил. — лубеница ж.

лубеницин, -а, -о лубеничин.

лубеничица и лубеничица (лубеничице и лубеничице) ж (дем). — луг

(цеђ) м. — луд, -а, -о и луди, -а, -о (одр.). — луда ж. и м. — лудак

(лудака) м. — луди (лудиду, луду) гл. — лудило с. — лудира се

(-ираду се, -ирају се) гл. — лудница ж. — лудо при.

лудбрија ж. и лудос ж. лудост.

лукав, -а, -о и лукави, -а, -о (одр.). — лукавица ж. — лукавко м.

— лукаво прил. — лукавски, -а, -o. — лукавст(в)о с.

лукац (лука) м. лук, бели лукац, црни лукац,

лула ж. — лулица ж (дем). — лумперај (лумпераја) м., син. пијанка.

— лумповање с. — лумпује гл., син пијанчи. — лупа (лупаду,

лупају) гл. — лупање с.

лупета (се) (-етаду (се), -етају (се) гл. 1. лупета, брбља. 2. лупета, удара.

3. (поврат.) непрестано чини нешто.

лупетање с. — лупне гл. — лупњава ж. — лута (лутаду, лутају) гл.

— лутка ж. — луткин, -a, -o. — луткица ж (дем).

луфт. м. ваздух.

луфтира (се) (-ираду (се), -ирају. (се)) гл. проветрава (ce).

луфтирање с. проветравање.

луцерка ж. луцерка.

луцкас, -ста, -сто луцкаст.

луче (лучета) с. (дем) луче.

љев, љеј, љеу м. в. лев.

JЊецIНИК М. Лешник.

љигав, -a, -o. — љиљак (љиљка) м.

љока гл. 1. једе брзо, пожудно. 2. мљаска. -

љос узв. — љосне гл. — љубав ж. — љубаван и љубован, -вна,

-вно, љубавни и љубовни, -а, -о (одр.). — љубавник и љубовник

м. — љубавница и љубовница ж. — љуби (се) гл.

љубичас, -ста, -сто љубичаст.
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љубичица (љубичице) ж. — љубљење с. — љубопитљив, -a, -o. — људи

(људи) м.

- љуља (се) (љуљаду (се), љуљају (се) гл.; он није Радимац, он ниce oде

родјо, каже. А ја му кажем, с, мој брале, важно је ди се љуљало, а

не ди се родило.
|-

љуљање с. — љуљашка ж. — љуљне (се) гл. — љуска ж. — љуска (се) гл.

— љут, -a, -o. — љути (се) гл. — љутина ж. — љутне гл. — љуто

прил. — љуто прил. сpдито. — љућење с.

љуцки, -а, -о људски.

љуцки прил. Људски.
-

љушти (се) гл. — љуштика ж. — љушћење с. — љушчица и љушчица

(љушчице и љушчице) ж. (дем.).

М

ма (маа и маха) м. мах, Изгубјб се ма; Кад у други ма, ете га.

магазин (магазина) м. 1. робна кућа. 2. стовариште; < рум. magazin.

магазјонер (магазјонера) м, магазинер, - pум, magazioner.

магарац (магарца) м. — магаренце (магаренцета) с. (дем.). — магарећи

и магарињи, -а, -e (и -о). — магарица ж. - -

магарицин, -а, -о магаричин.

магарски, -а, -o. — магарчев, -a, -o. — магла ж. — маглин, -a,

-о. — магнет (магнета) м. — мадеж м. — мадува и медува ж.

— мађарац (мађарца) (игра) м.

мађун (мађуна) м. маџун, пекмез, преко рум, magium.

маже (се) гл. 1. маже (се). 2. превлачи (се). 3. (фиг.) излупа, избије, И се

мете да ме маже и рукама и ногама.

мажен и мазан, -a, -o. — маза (мазе) ж. и м. — мазање с. — мазгаж.

— мази (се) гл. — мазница ж. — мазне гл. — мајм.

маја (-аду, -ăју) гл. маха, маше.
|- -

мајалос м. мајска свечаност у природи.

мајање с. — мајка ж. мати. — мајка (мајке) ж. бака. — мајкин, -a, -o

мајкин, мајчин. — мајкин, -а, -о бакин.

мајкица ж (дем) мајчица.

мајмун (мајмуна) м. — мајмуница (мајмунице) ж. — мајмунише се

гл. — мајмунов, -a, -o. — мајмунски, -а, -o. — мајмунски прил.

— мајмунче (мајмунчета) с. — мајор (мајора) м. — мајски, -а,

-о. — мајстор м. — мајсторица ж. 1. мајсторица, жена мајстор.

2. кројачица.

мајсторицин, -а, -о мајсторичин.

мајсторише гл. — мајсторлук м. — мајсторов, -a, -o. — мајсторски,

-a, -o. — мајсторски прил. — мајсторст(в)о с. — мајчин, -a, -o.
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— мајчица и мајчица ж. (дем.). — мак м., Тај ћ_истера мак на

конац. — маказе ж мн. — маказице (маказица) ж. мн. (дем.).

— макар I прил., Могла је да остане макар јену годину. II везн. Ако

је макар кој, није макар шта; макар ди; макар каде, макар каки,

макар колико.

макарава ж, дизалица; < рум. macara, macaraua.

макарбне (макарбна) ж. мн. макарони.

маклен (маклена) м, маклен.

мáклица ж. макља.

макне (се) гл. макне (се).

макнут, -а, -о ненормалан, шашав.

маков, -a, -o. — мала (мале) ж.; горња мала, доња мала. — малакса

(-аду, -ăју) гл. — малаксава (-аваду, -авају) и малаксаје (-аједу,

-ају) гл. — малаксавање с.

малаксалос (малаксалости) ж. малаксалост.

малер м. недостатак, мана. -

мали, -а, -о; Мали Ускрс. — малић и малић (малића и малића) м.

— мал(о) прил., Мал по мал, Ту долазиду, овако, мал старији.

— малочас прил. — малтер м. — малтерисање с. — малтерише

гл. — малтира (-ћPaду, -ирају) гл. — малчице прил. — маљ м.

— маља Ж. — Маљав, Маљава и Маљава, маљаво и маљаво. — мама

(маме) ж. — мамак (мамка) м. — мамац (мамца) м. — мами гл.

— мамин, -a, -o. — мамица ж. (дем.).

мáмицин, -а, -о мамичиН.

мамуран, -рна, -рно. — мамурлук м.

мана (мане) ж. 1. бастра, Да н„удари нека мана, па све пропане.

2. недостатак, мана.

Манголица и мангулица ж.

мангуб(мангуба) м. мангуп.

мангупски, -а, -o. — мангупски прил. — мандара, само у изр. андара

-мандара „тандара-мандара“.

манди прил, ма где

мандолина (мандолине) ж. мандолина.

мандула ж. крајник, син. скрајник.

мане (се) гл. мане (се).

маневра (маневре) ж. маневар.

ман„кад(е) прил. ма кад.

манској, ман која, ман које и манскојома који.

ман „каки, -а, -ö ма какви.

ман„како прил. Ма како.
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мановита прид., само у изр. мановита година „година у којој је бастра

уништила усеве“.

мантава ж. мантавица.

мантија ж (свештеничка) мантија.

мантил (мантила) м. и мантла (мантле) ж. мантил.

ман чи(ј)и, -а, -ě (и -ö) ма чији.

манџетла ж. манжетла.

мање прил. — мањи, -а, -e (и -о) (комп.). — мањи (се) гл.

мáовина ж. маховина.

маopм, зидар; и зидар.

марама ж. — марамица (марамице) ж (дем). — марамче (марамчета)

c. (дем.). — марва ж. зб. — марвени, -а, -o. — марвенски, -а,

-о. — марвинче (марвинчета) с. — маргарин (маргарина) м. и

маргарина (маргарине) ж. — мари гл. — марка ж.

Марковдан м. Свети Марко.

марљив, -a, -o. — марљиво прил. — м(a)pмелада (м(a)pмеладе) ж.

— мармор и мермер м.

марбдија и мербдија прид. непром. болестан.

март м. — марш м. — марш узв. — маршира (-ираду, -ирају) гл.

мас (масти) ж. маст.

масан, -сна, -сно. — маслачак (маслачка) (биљка) м. — маслен,

маслена, маслено; маслено сирење. — масно прил. — маслина ж.

— масноћа ж. --

маста (масте) ж. шира (од грожђа).

масти (се) гл. — мастило с. — матер ж. — материн, -а,-о. — материца

Ж. -

матерје с. мн. (рет.), текстил, син тканина.

мати (матере) ж. — матица (код пчела) ж. — матор, -а, -о и матори,

-а, -о (одр.). — маторац (маторца) м. — маторење с. — матори гл.

— маторка ж. — маторком.

маћија ж. маћеха.

маћи(ј)ин, -а, -о маћехински.

мауна и меуна ж. махуна.

мац узв. — маца (маце) ж.

маца (се) (мацаду (се), мацају (се)) гл. маже (се), прља (се).

мачак (мачка) м. — маче (мачета) с. — мачи(ј)и и мачји, -а, -е (и

-о); мачји кашаљ — мачка ж. — мачкин, -a, -o. . — мачкица

z. — мачков, -a, -o. — Маџар (Маџара) м. — Маџарица ж.

— Маџарска ж. — маџарски, -а,-о. — машанка (јабука) ж. — маши

се гл. — машина (машине) ж. 1. машина, мала машина „ауто“,
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машина за бибер, машина за месо, машина за орасе, машина за шећер,

машина за сејање. 2. шибица. — машна ж. — машница ж (дем).

м(e)pe(ј) и море(ј) узв. море.

Меана ж. механа.

мебел (мебла) м. и мебло с. (собни) намештај.

мегдан (мегдана) м. — мед (меда) м. — медаља ж. — медан, -дна,

-дно. — медвед (медведа) м. — меден, медена, медено. — медењак

(медењака) м. (колач). — медља (-аду, -ăју) гл. — медљан,

медљана, медљано, медљана ракија.

медува ж. Мождина.

међ(у) предл. — међутим речца. — ме узв.

мез м. меза (мезе) ж. вуна или кудеља друге категорије.

мек, -а, -о мек.

меканик м. механичар; преко рум. mecanic.

мекаш и мекушац (мекушца) м. — мекеће (мекећеду, мекећу) гл.

— мекуша ж. — мекушав, -a, -o. — мекушан, -a, -o. — мекча (се)

и мекша (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. — меље гл. — менгеле ж. мн.

— менђуша и минђуша ж. — менђушица (менђушице) и минђушица

(минђушице) ж. — мења (се) (мењаду (се), мењају (се) гл. — мењање

c. — мера ж. — мерење с. — мери (се) гл. — мерица ж. — мерише

и мирише гл. — меродија и миродија (биљка) ж. — месан, -сна,

-сно. — месец (месеца) м. — месечан, -чна, -чно. — месечина и

месечина ж. — месечно прил. — меси гл. — Меснице и Месојеђе

ж. — месњача ж. 1. меснача (кобасица). 2. колач са месом. — месо

c. — местанце (местанцета) с. (дем). — место с. — место предл.

— мета (мете) ж. — метал (метала) м. — метар и метер (метра) м.

1. метар; метар квадратни. 2. мерица (за жито, брашно и сл.). — ме

| тиљ (метиља) м. — метиља се (-иљаду се, -иљају се) гл. — мети

љав, -a, -o. — метиљи се гл. — метља ж. — метљица ж (дем.).

— мет(н)е (се) гл. — мећа и меће гл. — мећава ж.

мећање с. метање.

мецина и мицина ж. — мече (мечета) с. — мечка ж. и м. — мечкин,

-a, -o. — меша (се) (мешаду (се), мешају (се) гл. — мешавина и

мешбвина ж.

МешаЉка Ж. МешаЛИЦа.

мешање с. — мешовито прил. — ми зам. — мигне гл. — мизерија ж.

— ми(ј)е (се) гл. — милење с. — мили (милиду и милиду, милу)

гл. — мили, -а, -o. — милијарда ж.

милијон (милијона) м. милион.

милиметар (милиметра) м. — мило прил. — миловање с.

милос (милости) ж. милост.

милосан, -сна, -сно милостан.
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МИЛосНИЦa И МИЛостивна ж. Вила, син. Вила.

милостив, -a, -o. — милостиво прил. — милостиња ж.

милоћа ж. милота. -

милује (се) гл.

миље с., само у изр. миље и босиље „свега и свачега“; значење речи није

познато.

мина ж. 1. мина. 2. рудник, ово друго значење преко рум. mină.

минер (минера) м. рудар; < рум. miner.

минира (-ираду, -ирају) гл. — минут (минута) м. — мио, мила, мило;

облик за мушки род сасвим се ретко сусреће, место њега долази мили.

— мир м. — мираз м. (рет.), син. тал. — миран, -рна, -рно,

Миран ко мува. — мири (се) гл. — мирис м. — мирисав, -a,

-о. — мирисне гл. — мирно прил. — мирноћа ж. — мирује гл.

— мис(л)и (се) гл.

мита (мите) ж. мито.

мити гл. — митраљез м. — мићење с. — миц и мица узв. — миц само

у изр. миц по миц „мало по мало“. — мћца (мице) ж. — миш м.

— мишић (мишића) м.

мишји, -а, -e (и -о) мишији.

мишовкиња ж. мишјакиња.

мишолбвка ж (рет.), син. клопка. — мјау узв. — мјауче гл. — млад,

-а, -о и млади, -а, -о (одр.). — млада ж. 1. млада, девојка на дан

свог венчања. 2. недавно удата жена; И бабе старе дарују младима

младама новце. — младеж ж. зб. — Младенци м. — млади (се) гл.

— младика и младица ж. — младић (младића) м. — младићки,

-a, -o. — младићки прил. — младо прил. — младожења м.

— младожењин, -a, -o. — младолик, -а, -о и младоликас, -ста,

—сто.

младос (младости) ж. младост.

млађе с млађа (трава).

млађари (млађара) м. мн. младице.

млађи, -а, -e (и -о) (комп.). — млак, -а,-о. — млакне гл. — млако прил.

— млата (-аду, -ăју) гл. — млатара гл. — млати гл. — млаћење с.

— млачи гл. — млачика и млечика ж. — млеко с., О тице млеко

има тунака. — млечан, -чна, -чно. — мливо с.

млого прил. много.

млбжење с. множење.

мложи (-жиду, -жу) гл. множи.

мљацка гл. мљаска.

мљитав, -а, -о млитав.

МЉИТáВИЦа Ж. МЛИтавиЦа.
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МЉИтавко М. млитaвко.

мљитаво прил. млитaвo.

могућ, -a, -e (и -о). — могућан, -ћна, -ћно. — могуће и могућо прил.

— могућно прил. — мода (моде) ж. — модар, -дра, -дро. — модел

(модела) м.; син. мустра. — моделише гл. — модеран, -рна, -рно.

— модерно прил, Носи се модерно — модрење с. — модри (се)

(-дриду (се), -дру (се)) гл. — модрило с. — модрица ж. — модро

прил.

можбит прил. можебит. -

можда) прил. — може гл. — мозак (мозга) м. — мој, моја, моје и мојо

зам. — мокар, -кра, -кро. — мокри (мокриду, мокpу и мокру) гл.

— молба (молбе) (рет) и молбеница ж. — моли (се) гл. — молитва

ж. — моловање с. — молује гл. — мољац (мбљца) м. — момак

(момка) м. — момачки, -а, -o. — момачки прил. — момента(л)но

прил. — момков, -а,-о. — момковање с. — момкува (-уваду, -увају)

и момкује гл.

момчадија ж. зб. момчад. ».

момчић (момчића) м. (дем). — мора (море) ж. — мора (мораду, морају)

гл. — морање с. — море (мора, морета) с. — мори узв. — морнар

(морнара) м. — морски, -а, -o. — моруна ж. — мота (се) гл.

— мотив (мотива) м. — мотика ж. — мотичица (мотичице) ж (дем.).

— мотка ж. — моткица ж (дем.). — мотовило с. — мотор (мотбра)

м.

моторбицикли м. непром. мотоцикл.

моћ (моћи) ж. — моћан, -ћна, -но. — моћно прил. — мочвар ж.

— мочваран, -рна, -рно.

мочило с. маст, вода и со којим се прелива печење на ражњу.

мрав м. и мравка ж. — мравињак (мравињка) м. — мравињи, -а, -е (и

-о). — мраз м. — мразов, -a, -o. — мрак м. — мрачан, -чна, -чно.

— мрачи (се) гл. — мрва ж. — мрда (се) гл. — мрдање с. — мрдне

(се) гл. — мрежа ж. — мрежица ж (дем).

мрезго с. језгро.

мржња (мржње) ж. — мрзи (се) (мрзиду (се), мрзу (се) гл. — мрк, -a, -o.

— мрка (се) (мркаду (се), мркају (се)) гл. — мрља ж. — мрљав и

мрљив, -а,-о. — мрљавица и мрљивица ж. — мрљавко и мрљивко

м. — мрмља (-аду, -ăју) гл. — мрмори гл. — мрмоће гл. — мрс

м. — мрсан, -сна, -сно. — мрси гл. — мрсноћа ж. — мртав, -тва,

-тво, мртва кбс, мртва коприва. — мртвац (мртваца) м.

мртвацов, -а, -о мртвачев.

мртвачки, -а, -o. — мртво прил.

мрточина ж. мрцина.

мрцина ж. — мршав, -a, -o. — мршави гл. — мршављење с. — мршаво

прил. — мршти се гл.
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мршћење с мрштење.

му узв. — мува ж, — мува се (муваду се, мувају се) гл. — мување с.

муварина ж. мувар.

Мудавац (Мудавца) м. становник села Стара Молдава (Мудава) или

пореклом из тога села.

Мудавка ж. становница села Стара Молдава или пореклом из тог села.

мудар, -дра, -дро. — мудрац (мудраца) м.

мудрос (мудрости) ж. мудрост.

мудроћа ж. мудрота.

мудрује гл. — муж м. — мужа ж.

мужење с музење.

мужић (мужића) м. (дем) мужић.

мужов, -а, -о мужев.

музе (музеду, музу) гл. — музика ж. — музиканац (музиканца) и

музикант м. — мука ж. — мукне гл. — мула ж. и м. — муљ

м. — муља (муљаду, муљају) гл. — муниција ж. — муња (муње)

ж. — муњевит, -a, -o. — муњевито прил. — мустра ж., Да му се

н„изгуби мустра, син. модел. — мутав, -а, -о и мутави, -а, -о (одр.).

— мутавица ж. — мутавко м.

мутавски прил. прстима (говорити).

мутан, -тна, -тно и мутни, -а, -о (одр.). — мути (се) гл. — мутљак

(мутљака) м.

мутмел м. најситније самлевено брашно.

мућак (мућка) м. 1. мућак, покварено јаје. 2. шипак, вига. 3. ни

шта. — мућка (се) гл. — мућне (се) гл. — мученик (мученика) м.

— мученица ж. — мучење с. — мучи (се) гл. — мушица

ж. — мушкара ж. — мушкарац (мушкарца) м. — мушкарача

ж. — мушкарски прил. — мушкарчић (мушкарчића) м. (дем.).

— мушкат(л)а ж., син. липовак. — мушки, -а, -o. — мушки прил.

— мушко (мушкога) м., Мушко неће да опере, да очисти. — мушмула

ж.; у говору често има значење „нешто немогуће, непостојеће, нешто

Што се тешко може набавити“; Ово нећеш, оно не волиш, дал оћеш

мушмуле да ти донесем. — муштерија ж. и м.

н

на и на узв. — на предл., Стално су судови раширени настал; Не чује

на јено уво. — набабури (-уриду и -уриду, -уру) гл. — набави

гл. — набавља гл. — набављање с. — набаца (-ацаду, -ăцају) гл.

— набеди гл. — набере гл. — набечи гл. — набива (се) (-иваду

(се), -ивају (се)) гл. — набивање с. — набивач (набивача) и набијач

(набијача) м. — набивен и набијен, -a, -o. — набија (се) (-ијаду

(се), -ијају (се)) гл. — набобрен и набубрен, -a, -o. — набобрено
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и набубрено прил — набобри (-обриду, -öбру) и набубри (-убриду,

-убру) гл. — набој м.

набојник м. набијач (на разбоју).

набраја (-ајаду, -ајају) гл. — набрекне гл. — набрецава се (-ецаваду

се, -ецавају се) и набрецаје се (-аједу се, -ају се), набрецује се гл.

— набрецавање и набрецивање с. — набрецне се гл. — набрб(ј)и

(-б(ј)иду, -öју) гл. — набуба (се) (-убаду (се), -убају (се)) гл. — набу

рен, -а, -о и набурени, -а, -о (одр.).

набуреница ж. она која је набурена.

набуренко м. — набурено прил. — набури се гл. — наваби (се) гл.

— навади гл. — навала ж. — навали (се) гл. — наваља (се) (-aљаду

(се), -аљају (се) гл. — наваљаје (се) (-аједу (се), -ају (се) и наваљива

(се) (-иваду (се), -ивају (се)), наваљује (се) гл. — наваљивање с.

— наведе и наведе (-едеду, -едеду, -ěду, -еду) гл., Да те не наведе

на неку беду. — навеђава (-аваду, -авају) и навеђаје (-аједу, -ају),

навеђује гл. — навеже гл. — навезе (-езеду, -езу) гл. — навезива

(-иваду, -ивају) и навезује гл. — навеје гл. — навек прил. — навече

прил.

навече (навеча) с навечерје, вече уочи кућног свеца, Свеца је сутрадан,

навече ти је данас.

навија (-ијаду, -ијају) гл. — навика гл. — навикаје (се) (-аједy (ce),

-āју (се) и навикива (се) (-иваду (се), -ивају (се)) гл. — навикне

(се) гл. — навикује (се) гл. — навикса гл. — навиљак (навиљ
ка) м. — навиче се гл. g.

навје (се) гл. навије (се).

навлажи (се) гл. — навлака (на јастуку) ж.

навлата (-атаду, -атају) гл. прикупи преостало влаће након кошења жи

та, Навлато сам пун џак жита.

навр предл. навpх.

наврат (мах) м., Покушо је у два наврата. — наврати гл. — наврат-нанос

прил. — наври (-вриду, -вру) гл.

наврне гл. 1. наврне, заврне. 2. наврне, калеми.

наврћа и наврће гл. 1. наврће, зарће. 2. наврће, калеми.

навршен, -a, -o. — наврши гл.

навукива (-иваду, -ивају) и навукује гл. ставља што преко нечега вукући.

навуче (-учеду, -учу) гл. — нагађа (-ађаду, -ађају) гл. — нагази гл.

— нагарави (се) гл. — нагиња (се) и нагиње (се) гл. — наглас

прил. — нагледа се гл. — наглув, наглува, наглуво. — нагне (се)

гл. — наговара (-араду, -ăрају) гл. — наговори гл. — нагомила

(се) (-аду (се), -ају (се)) гл. — нагомилава (се) (-аваду (се), -авају

(се) и нагомилаје (се) (-аједу (се), -ају (се) гл. — нагомилавање

c. — нагр(а)буси и нагребуси гл. — награда ж. — награди гл.

1. награди, додели награду. 2. награди (разбој) — награђива
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(-иваду, -ивају) и награђује гл. 1. награђује, додељује награде.

2. награђује (разбој) — награ(ј)ише гл. — награћа, нагрћа и на

грће гл. - -

нагргаче прил. накpкаче.

нагрди (се) гл. — нагрђен,-а,-о. — нагребе (се) (-еду (се), -ебу (се)) гл.

— нагреје (се) гл. — нагризе (се) (-изеду (се), -изу (се)) гл. — нагрне

гji.

нагуз, нагуске и нугуз прил. натрашке.

нагура (се) (-yраду (се), -урају (се)) гл. — над предл. — нада (наде) ж.

— нада се (нададу се, надају се) гл. — надање с.

НадВИШИ ГЛ. наДВИси.

надене гл. — надимак (надимка) м., син, шписнаме и шпицнаме.

— надими (се) гл. — надимљен, -a, -o. — надјача (-ачаду,

-ачају) гл. — надјачава (-аваду, -авају) и надјачаје (-аједу, -ају)

гл. — надмаши гл. — надо(ј)и (надо(ј)иду, надоју) гл. — надр

ља (-дрљаду, -дрљају) гл. — надроби гл. — надува (се) (-ува

ду (се), -увају (се)) гл. — надувен и надујен, -a, -o.

надућка се гл. 1. надућка се, насише се. 2. напије се, опије се.

нађе (се) гл. — нађубри гл. — нажуљи (се) гл. — наздрави гл.

— наздравља гл. — наздравље прил. — назеб (назеба) м. — назебе

(-ебеду, -ебу) гл. — назида (-ћцаду, -идају) гл. — назначи гл.

— наигра се (-играду се, -играју се) гл. — наиде се гл. — наиђе

гл. — наизнаниче и наниче прил. — најближњи, -а, -e (и -о) прид.

суп., Наша најближња фамилија.

најачи, -а, -e (и -о) прид. суп. најјачи.

најбољи, -а, -е прид. суп. — најбрже прил. суп. — најаши се гл.

— највећи, -а, -e (и -о) прид. суп. — највише прил. суп, — најгори,

-а, -е прид. суп.

најдоцније прил. суп. најкасније.

наје се (наједу се) гл. наједе се.

наједампут и наједанпут прил. наједанпут.

наједарет прил. наједаред.

наједи (се) гл. — наједно прил. — најежи се гл.

најефтиније прил. суп. најјефтиније.

најзад прил. најзад.

најкварц м. најгвирц, врста зачина. -

најкраће и најкраћо прил. суп. — најлон м. — најлонски, -а, -o.

— најмање прил. суп. — најмањи, -а, -e (и -о) прид. суп. — најпре

прил. — најскупље прил. суп, — најскупљи, -а, -e (и -о) прид. суп.

— најстарији, -а, -е прид. суп. — најури гл. — најчешће прил.

суп. — накажен, -a, -o. — наказ (наказа и наказа) м. — накази

(се) гл. — накалами гл. — накарада ж. — накарадан, -дна,
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-дно. — накаради (се) гл. — накарадно прил. — накашља се гл.

— накашљива се (-иваду се, -ивају се) и накашљује се гл. — накваси

(се) гл. — накида (се) гл.

накис прил. накисело.

накисне гл. накисне.

Накиco, -сла, -сло накисео.

накити (се) гл. — накићен, -a, -o. — накићено прил. — наклања

се гл. — наклати (се) гл. — наклечи (се) (-ечиду (се), -ечу (се))

гл. — накљука (се) гл. — накљуца се гл. — наковаљ и наковањ

м. — наконче (накончета) с. — накоси (се) гл. — накостреши се

гл. — накоти (се) гл. — накотрља (се) (-трљаду (се), -трљају (се))

гл. — накочопери се гл. — накреше (се) гл. — накрив, -a, -o.

— накриви (се) гл. — накривљен, -а,-о. — накриво прил. — накрка

се (-кркаду се, -кркају се) гл. — накрс прил. — накpца (-крцаду,

-крцају) гл. — накpши гл. — накука се гл. — накупива (се) (-Иваду

(се), -ивају (се) и накупује (се) гл. — налази (се) гл. — налаје се гл.

— налегне (се) гл. — належи (се) (-ежиду (се), -ежу (се))(излеже много

пилића, излеже се у великој количини) гл. — належи се (-ежиду се,

-ежу се) (засити се лежања) гл. — налепи (се) гл. — налети (ce)

(-етиду (се), -ету (се) гл. — налива (-Иваду, -ивају) и налија

(-ијаду, -ијају) гл. — налик прид. непром; прил. — наликује и

наликује (-икуједу и -икуједу, -икују и -икују) гл. — налицка се гл.

— наличе и наниче прил.

налје и наље гл. налије.

наложи гл. — налока се гл. — наломи гл. — налуди (се) (-удиду (се),

-иду (се)) гл. — налупа (се) (-упаду (се), -упају (се) гл. — налута

(се) (-утаду (се), -утају (се) гл. -

наљока (се) и наљбка (се), нашљока (се) и нашљбка (се) (-окаду (се) и

-бкаду (се), -öкају (се) и -бкају (се)) гл. напије (се), опије (се).

наљокан и наљбкан, нашљокан и нашљбкан, -а, -о пијан.

наљбља се (-бљаду се, -бљају се) гл. наљоља се.

НаЉöЦКа се Гл. Наљоска се.

наљуби се гл. — наљути (се) гл. — наљушти (се) гл.

нам прил. на ум, само у реченицама типа: Не узимља нам, Нису узели

нам и сл. у смислу „не примећије“, „нису приметили“.

намаже (се) гл. — намами (се) гл. — намасти (се) гл. — намени гл.

— намењива (-ењиваду, -ењивају) гл. — намера ж. — намерава

(-аваду, -авају) и намераје (-аједу, -ăју) гл. — намери (се) гл.

— намерно прил. — намеси гл.

намете (се) (-етеду (се) и -етеду (се), -ету (се) гл. наметне (се).

намећа (се) и намеће (се) гл. намеће (се).

намешти (се) гл. намести (ce).
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намешћа (се) (-ешћаду (се), -ешћају (се)) гл. намешта (се).

намешћање с. Намештање.

намешћен, -а, -о намештен.

намешћено прил. намештено.

намигне гл. — намигњује и намигује гл. — намири гл. — намирива

(-ириваду, -иривају) и намирује гл.

намити Гл. ПодМИТИ.

Намлати Гл. — Намеље Гл.

намложи (се) (-ожиду (се), -öжу (се) гл. намножи (се).

намоли се гл. — намокри (се) гл. — намота (се) гл. — намршти се

гл. — намучи (се) гл. — нана (нане) ж. — нанесе и нанесе (-еседу,

-еседу, -есу) гл. — наниже (се) гл. — нанин, -a, -o. — наново прил.

— нанос, само у изр. наврат-нанос. — нанос (наноса) м. — наноћ

прил. — нањуши гл. — нањушка гл.

наоблак прил. прилично облачно.

наоблачење с. — наоблачи се гл. безл. — наоблачаје се и наоблачива се

ГЛ. беЗЛ.

Набди се Гл. Находи се.

наоколо прил., и: оконаоколо.

наопако и наопoко, напоко прил. наопако.

наора ж нафора.

наоружа (се) (-аду (се), -ају (се) гл. — наоружава (се) (-аваду (се), -авају

(се) и наоружаје (се) (-āједу (се), -ају (се) гл. — наочаре ж. мн.

— наочице прил. — наоштри (се) гл. — напабирчи гл. — напад

(напада) м. — нападне (се) гл. — напамет прил. — напара (се)

(-араду (се), -ăрају (се) гл. — напари (се) гл. - -

напас (напасти) ж. напаст.

напасе (се) (-aceny (ce), -ăсу (се) гл. — напати (се) гл. — напет, -a, -o.

— напеца (се) гл. — напешачи се гл. — напиња (се) гл, Ђаволи га

напињаду. — напипа гл. — напипка гл. — напише (се) гл.

напиштољи (се) гл. набруси (се).

напје (се) гл. напије (се).

напландује се гл. — напласти гл.

наплат (наплата) м. наплатак, Čбруч стегне наплаце, а наплаци дођу на

спице. -

наплати гл. — наплаћива (-иваду, -ивају) и наплаћује гл. — наплеви

(-евиду, -еву) гл. — наплете (-етеду, -ету) гл. — наплећак (наплећ

ка) м. — наплива се гл. — наплоди (се) гл. — напљачка (се) гл.

— напо(ј)и (се) гл. — напола, наполак и наполе прил. — напоље

прил, Идем мало напоље. — напомене и напомени гл. — напомиња

и напомиње гл. — напослетку прил. — направа Ж. — Направи и
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напра(ј)и гл. — напраши (се) гл. — напрегне (се) гл. — напрегнут,

-a, -o. — напредак (напретка) м.

напредак и напрет прил. напред. -

напредање с. — напреде (се) (-едеду (се), -еду (се)) гл. — напредује гл.

— напреко прил. -

напречес прил. напречац.

напржи (се). гл. — наприповеда (се) (-едаду (се), -едају (се)) гл.

— наприча (се) (-ичаду (се), -ичају (се) гл. — напроси (се) гл.

— напротив речца, прил. — напрстак (напрстака) и напрстен,

напрстењак (напрстењака) м. напрстак (навлака) — напрти (се) гл.

— напудерише (се). гл. — напуди гл. — напукне гл. — напумпа

(-умпaду, -умпају) гл. — напуни (се) гл. — напуња (се) гл.

— напутује се гл. — напуца се гл. — напуши се гл. — напушти гл.

напушћа (-ушћаду, -ушћају) гл. напушта. -

напцује се гл. напсује се.

нарав (нарави, нарава) ж. и м., Има ружну нарав; Има гадан нарав.

— наравно прил. — наради се гл. — нарађа (се) (-ађаду (се),

-ађају (се) гл. — наразговара се (-араду се, -ăрају се). гл. — нарамак

(нарамка) м.

нарамица ж. дрвени штап који се пребацује преко рамена и на чијим се

крајевима прикачује ведро или корпа.

нарани (се) гл. — нарасте (астеду, -ăсту) гл. — наредба ж. — нареди

(се) гл. — наређа (се) (-еђаду (ce), -ëђају (се) гл. — наређење с.

— наређива (се) (-иваду (се), -ивају (се) и наређује (се) гл. — нареже

гл. — нарецка гл. — нарика се (-икаду се, -икају се) гл. — народ

(народа) м. — народи (се) гл. — народни, -а,-о. — нарој)и се гл.

нароцки, -а, -о народски. -

нароцки прил. народски.

нарочито прил. — наруби гл. — наружи (се) гл. — наруквица ж.

(рет.) — наруку прил. — нарумени (се) (-ениду (се), -ену (се))

гл. — наруча (се) (-учаду (се), -учају (се) гл. — наруче прил.

— наручен, -a, -o. — наручи гл. — наручива (-иваду, -ивају) и

наручује гл. — насад (насада) м.

насади (се) гл. 1. насади (кокошку, гуску). 2. повр. насади се (о кокошки,

гуски) 3. повр. смести се. 4. повр. набоде се, натакне се 5. повр.

превари се. -

насађива (-аваду, -ивају) и насађује гл. — наседи се гл. — насекира се

(-ираду се, -ирају се) гл. — насеца гл. — насецка гл. — насече (се)

гл. — насипа (се) гл. — насише се гл.

Наскача се Гл. Наскаче се. -

наскита се (-итаду се, -итају се) гл. — наслади (се). гл. — наслан, -a,

-о. — наслања (се) гл. — наслањање с. — наследи гл., син. èрбује.

— наследник м. — наследница ж. — наслед)ство и наследсто с.
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— наследује и наслеђује гл., и: следује. — наслика гл. — насликује

гл. — наслон (наслона) м. — наслони (се) гл. — наслужи се

гл. — наслути гл. — наслућаје (-аједу, -ају) и наслућива (-иваду,

-Ивају), наслућује гл. — насмејан, -a, -o. — насмејано прил.

— насме(ј)е се (-e(ј)еду се, -ejу се) гл. — насмешен, -а,-о. — насмеши

се гл. — насоли гл. — наспава се (-аваду се, -авају се) гл. — насред

и насрет предл. — наставак (наставка) м. — настави (се) гл.

— наставља (се) гл. — настани се гл. — настојава (-аваду, -авају)

гл. — настрада (-ададу, -адају) гл.

настрану прил. на страну, даље, Склони то настрану, да ми не смећа.

насуво прил. — натакне (се) гл. — натанане прил. — натaрoш и нотарош

М.

натегача и нетегача ж. натега (за течност).

натегне гл. — натеже гл. — натера гл. — натераје (-аједу, -ају) и

натерива (-Иваду, -ивају), натерује гл. — натиска гл. — натка

(-аду, -ăју) гл. — натмури се гл. — натовари (се) гл. — наточи

гл. — натражи се гл.

натрак прил. натраг.

натрашке и натрчке прил. — натресе (-еседу, -есу) гл. — натрља (се)

(-аду (се), -ăју (се)) гл. — натроје прил.

| натрбнка (се) (-бнкаду (се), -бнкају (се) и натутка (се) гл. натронта (се).

натрпа (се) (-трпаду (се), —трпају (се)) гл. — натрпан, -a, -o. — натрпи

се (-трпиду се, -трпу се) гл.

натртоће се гл. набрбља се.

натрћен, -a, -o 1. натрћен, испупчен, натрћен пенџер. 2. нерасположен.

3. неразуман.

натрћи (се) гл. — натрукује гл. — натрули (-улиду, -улу) гл.

натрућа се (-ућаду се, -ућају се) гл. живи дуго време по туђим кућама;

премешта се из куће у кућу, Натрућала сам се по туђи кућа.

натруцка се гл. — натужи се гл. — натуче (-учеду, -учу) гл. — наћве

(наћви) ж. мн. — наћвице ж. мн. (дем.).

наћуљи гл. наћули, Наћуљи добро уши.

наудара (се) гл. 1. мирише (на нешто); почиње да смрди. 2. наудара се.

науди гл. — наужива се (-иваду се, -ивају се) гл. — наузима се гл.

— научен, -a, -o. — научи (се) гл.

нафали (се) гл. нахвали (ce).

нафата (се) и нафаћа (се) гл. нахвата (се).

нафрака гл. насече.

нафракне гл. насече (малу количину нечега).

нафталин (нафталина) и нафтелин (нафтелина) м. — нацврцк)а (се) гл.

— нацеди гл. — нацепа (-епаду, -епају) гл. — нацери се гл.
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нацицка (се) гл. натовари (се).

нацрвени (се) (-ениду (се), -ену (се) гл. — нацрни (се) (-црниду (се).

-црну (се)) гл. — нацрта (-цртаду, -цртају) гл. — начами се

(-амиду се, -аму се) гл.

начвака (се) (-акаду (се), -акају (се)) гл. упрља (се), умаже (се).

начин (начина) м., На леп начин. — начини (се) гл. — начисто прил.

— начита се (-итаду (се), -итају (се) гл. — начичка (се) (-ичкаду

(се), -ичкају (се) гл. — начне гл. — начуди се гл. — начудо прил.;

Видо се начудо ш_њиме.

начука се гл. чука дуго време, издовољи се чукајући.

наш, -a, -e (и -о) зам, — нашали се гл. — нашара (-араду, -арају) гл.

— нашета се (-етаду се, -етају се) гл.

наширок, -а, -о прилично широк.

нашироко прил. — нашкоди гл. — нашлингује гл.

нашпара (-араду, -ăрају) гл. уштеди.

наштимује гл. наштимује.

наштикује гл. навезе.

наштирка гл. — наштрика гл.

наштрљи гл. наоштри, Наштрљи ми мало плајвез.

не речца. — небеса (небеса) с. мн., само у изр. до небеса, у небеса,

и унебес, унебеса. — небесан, -сна, -сно и небесни, -а, -о (одр.).

— небески, -а,-о. — небо с. — неваљалац (неваљалца) и неваљанац

(неваљанца) м. — неваљалица и неваљаница ж. — неваљалко и

неваљанком. — неваљан, -а, -о и неваљани, -а, -о (одр.), неваљашан,

-ШНа, -ШНО.

неваљo, -љала, -љало и неваљали, -а, -о (одр.) неваљао. -

невен (невена) м. — невера Ж. — неверан, -рна, -рно — неверник м.

— неверница ж. — неверно прил. — невидљив, -a, -o. — невиђен,

-a, -o. — невоља ж.

невољаш (невољаша) м. сиромах, бедник.

нега ж. — негде прил. — него везн. — неговање с. — негује (се) гл.

— недеља ж. — недељни, -а, -о и недељни, -а, -e (и -о). — недирнут,

-a, -o. — недовољан, -љна, —љно. — недовољно прил. — недоношче

(недоношчета) с. — недра (недра и недара) с. мн. — нежан, -жна,

-жно. — нежењен, -o. — нежно прил. — незадовољан, -љна, -љно.

незајажен, -а, -о незајажљив.

незапанћен, -а, -о незапамћен.

незаслужен, -a, -o. — незгода ж. — неизглађен, -a, -o. — неисплаћен,

-a, -o. — нек(а) речца. — некад(е), некадена и некадер прил.

некаки, -а, -о зам, некакав.
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некако прил. — неки, -а, -о прил. — нека (неко, око) прил., Било је ту

неко пет коли дрва. — неколико прил.

некршћен, -а, -о некрштен.

некршћеник (некршћеника) и некршћењак (некршћењака) м. некрштеник.

некршћеница ж. некрштеница.

нел везн. не ли, није ли, Нел ти реко да ме чекаш?

нема (немаду, немају) гл. нема.

нема (неме) ж немање, несташица.

немање с. — Немац (Немца) м., син. Шваба. — Немачка ж., син.

Швапска. — немачки, -а, -о, син, швапски. — немачки прил.;

син. швапски. — немаштина ж. — немиран, -рна, -рно — немирно

прил. — Немица ж.; син. Швабица, Швапкиња. — немој, немојте

речца. — немчари гл. — необичан, -чна, -чно. — необично прил.

— неожењен, -o. — неозбиљан, -љна, -љно. — неозбиљно прил.

неотећ(к)е и неотећ(к)и прил. нехотице.

неочекиван, -a, -o. — неочекивано прил. — непажљив, -a, -o.

— непажљиво прил. — непажња (непажње) ж. — непанћен и

непамћен, -a, -o. — неписмен, неписмена, неписмено. — неплодан,

-дна, -дно. — неповерење с. — непознаник м. — непознат, -a, -o.

— непокретан, -тна, -тно. — непомичан, -чна, -чно. — неправда

ж. — непредвиђен, -а,-о. — непрекидан, -дна, -дно. — непрекидно

прил.

непрестално прил. непрестано, син. форт.

непријатан, -тна, -тно. — непријатељ м. — непријатељски, -а, -o.

— непријатељски прил. — непријатељст(в)о с. — неприлика ж.

— неприметно прил. — непце (непца и непцета) с. — неразвијен,

-a, -o. — неразумљив, -a, -o. — неразумљиво прил. — нерв. м.,

Има нерве „нервозан је“. — нервира (се) (-ираду (се), -ирају (се)) гл.

— нервозан и нервозан, -зна, -зно. — нерешен, -a, -o. — нерешено

Прил.

нербдиља ж (жена) нероткиња.

несаница Ж. несаница.

Несвесан, -сна, -сно несвестан.

несвесно прил. — несигуран, -рна, -рно — несигурно прил.

несигурнос (несигурности) ж несигурност.

неслан, -a, -o. — неслано прил — несмотрен, -a, -o. — неспреман,

-мна, -мно. — несређен, -a, -o. — несрећа ж.; син. неталија.

— несрећан, -ћна, -ћно, син. неталишан. — несрећник м.

— несрећница ж. — несрећно прил. — нестаје гл. — несташан,

-шна, -шно. — несташица ж. — нестрпљење с. — нестрп(љ)ив, -a,

-о. — нестрпљивко м. — нестрпљиво прил. — несуђен, -a, -o.

— несуђеник (несуђеника) м. — несуђеница ж. — нетакнут, -a, -o.
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нсталија ж, несрећа.

неталијан (само за м. p.) несрећан.

неталишан, -шна, -шно несрећан.

нетачан, -чна, -чно. — нетачно прил. — неће (нећеду, неће) гл.

— неуглађен, -a, -o. — неудата. — неупућен, -а,-о. — неутралан,

-ЛНа, -ЛНО.

нец м. мрежа.

неца и нецује гл. плете (завесе, мреже и сл.).

нечи(ј)и, -а, -e (и -о) зам, нечији.

нечистиви (нечистивога) м. Ђаво.

нечовечански прил. — нешта и нешто зам, — ни и нит(и) везн., речца.

— нивелира (-ираду, -ирају) гл. — нигде прил. — ниже прил. комп.

— ниже (се) гл. — низ (низа) м. низ. — низ (низе) ж низина. — низ

предл. — низабoга прил. — низак, -ска, -ско. — низaшта и низашто

прил. — низбрдан, -дна, -дно. — низбрдица ж. — низбрдо прил.

— низводни, -а, -о (одр.). — низводно прил. — низина ж. — није

(нису) гл. — ниједампут и ниједанпут, ниједарет прид. — ниједан,

-дна, -дно. — никад(е), никадена, никадер прил. — никакав, -к{в)a,

-к(в)о и никаки, -а,-о. — никако прил. — ники и нико зам. — ник

Не Гл. — НИКсица ж.

нималчице прил. нималко.

нимало прил. нимало.

нина (нине и нине) ж. стрина, тета.

ниоткуд прил., Ништа ниоткуд. — нипошто прил. — нисам (нису) гл.

— ниско прил. — нит и нита (ните и нити) ж (на разбоју). — нитује

гл. — нитна ж. — ниче гл. — ничи(ј)и, -а, -e (и -о) зам, — нишан

(нишана) м., Ће га узме на нишан и ће дупали пушку. — нишани гл.

(рет), син циља. — ништа (ничега) зам, — но везн. — но, но узв.

— нов, -а,-о. — новац (нбвца) м. — новембар и новембер (новембра)

м. — новембарски, -а, -o. — новина и новине ж. — новина (новост)

ж. — ново прил. — новогодишњи, -а, -e (и -о). — новорођенче

(новорођенчета) с.

новос (новости) ж. новост.

нбвцат и нбВцит, -a, -o, само у изр. нов нбвцат, нова нбВцата и сл.

— новчан, новчана, новчано. — новчић (новчића) м. — нога ж.

— ногавица ж. — ногаре (ногара) ж. мн. — ногат, ногата, ногато

и ногати, -а, -о (одр.) — ногица ж. (дем). — нбж м — ножић

(ножића) м. (дем). — ножица ж (дем). — ноздр(а)ва ж. — нокат

(нокта) м. — нокшир м. и ноша ж. — нбрма (норме) ж. — нормалан,

-лна, -лно. — нормално прил. — нос (носа) м. — носат, носата,

носато и носати, -а, -о (одр.) — носач (носача) (онај који носи носила)

м. — носи (се) гл. — носила (носила) с. мн. — носић (носића)

м. (дем). — ноћ (ноћи) ж. — ноћас, ноћаске, ноћаскена прил.
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— ноћашњи, -а, -e (и -о) — ноћење с. — ноћи (ноћиду, ноћу) гл.

— ноћива (-Иваду, -Ивају) гл. — ноћиште с. — ноћни и ноћњи,

ноћна, ноћно; Ноћно доба. — ноћу прил. — ноћује гл.

ношаћи, -а, -e (и -о) за ношење; свакидашњи.

ношење с. — нуди (се) гл. — нужан, -жна, -жно. — нужда ж. — нужно

прил.

нуз предл. уз, и: уз.

нула ж. нула.

нумера ж. 1. дом, кућа, породица. 2. број куће, Отишли у другу кућу, у

другу нумеру.

Нb

ње зам, (од она). — њега зам. (од он). — његов и њигов, -a, -o.

— ње{j}зин, њб(ј)зин, њo(j)ни и њон, -a, -o. — њен, -а, -о зам.

— њива ж. — њивица ж. (дем.). — њим, њиме зам, — њима

зам. — њин, -а, -о зам. — њој зам. — њом зам. — њу зам.

— њуши (се) гл. — њушка (се) гл. — њушка (њушке) ж. — њушкање

c. — њушкица (њушкице) ж (дем.).

О

о предл., Дошли су о Божићу; То је било о Ускрсу. — о узв. — обавеза

ж. — обавезан, -зна, -зно. — обавезно прил. — обавести гл.

обада ж. обод (на шеширу).

обадва м. и с. непром. и обадве ж непром. — обадвоје и ободвоје м. и с.

или м. и ж. — обадво(ј)ица и ободво(ј)ица м. — обазира се (-ираду

се, -ирају се). гл. — обакарише се гл. — обала ж. — обалави (се)

гл. — обара (се) (-араду (се), -ăрају (се)) гл. — обарање с. — обари

гл. — čбга ж. — обдарен, -a, -o. — обдари гл. — обдарива (-Иваду,

-Ивају) и обдарује гл. — обеди гл. — обеђива (-ћваду, -ивају) и

обеђује гл. — обезбеди (се) гл. — обезобрази се гл. — обере гл.

öберлих (оберлихта) м. прозорче.

обеси (се) гл. — обећа (-аду, -ăју) гл. — обећава (-аваду, -авају) и обећаје

гл. — обећање с. — обешењак (обешењака) м.

обsова (обsове) и обsока (обsоке) ж. в. бysова.

обива (-иваду, -ивају) и обија (-ћјаду, -ијају) гл. Обивамо кудељу

од појздера. — обиђе гл. — обилажење с. — обилази (се) гл.

— обистри (се) гл. — обичава (-аваду, -авају) гл. — обичај м.

— обичан, -чна, -чно. — обично прил. — објасни гл. — објашњава

(-аваду, -ăвају) и објашњаје (-аједу, -ају) гл. — објашњавање с.

— објашњење с.

обје (обједу, обју) гл. обије.
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облак (облака) м. — облачак (облачка) м. (дем.). — облачан, -чна,

-чно. — облачи се гл. безл. — облачина ж. — облачић м. (дем).

— облизни (се) гл. — облик м. — облога ж. — обложи (се) гл.

— обогати (се) гл. — обогаћење с. — обогаћива (се) (-иваду (се),

-ивају (се) и обогаћаје (се) (-аједу (се), -ају (се)), обогаћује (се) гл.

ободе (се) (-одеду (се), -оду (се) гл. в. убоде (се).

обојадише гл. — обојак (обојка) м. и обојка ж.; Носили су опанце и обојце.

— обо(ј)ица ж. — обор м. — обори (се) гл., и убори (се). — обради

гл. — обрадује (се) гл. — обрађива (-иваду, -ивају) и обрађује гл.

ображен, -а, -о уображен.
-

образ (образа) м. — обрамица и обраница ж.

обрата ж. обртај, окретање (плуга у другу бразду).

обрати (се) гл. — обраћа (се) гл. — обрецне (се) гл. — обрија (се) (-аду

(се), -ăју (се)) гл. — обрише (се). гл. — обрне (се) гл. — обртањ

(обртања, обртња) м. — обрћа (се) и обрће (се) гл.

обрћан, -а, -о обртан.

обрћање с. обртање.

обруби гл. — обрука (се) гл., и убрука (се). — обруч (обруча) м. — обува

(се) (-уваду (се), -увају (се)) гл., и убува (се). — обување с., и убување.

обуђа (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. в. убуђа (се).

обуђави (се) гл. в. убуђави (се).

обује (се) и обује (се) (обуједу (се) и обуједу (се), обују (се) и обују (се))

гл., и убује (се). — обукива (се) (-Иваду (се), -ивају (се) и обукује (се)

гл. — обућа ж., и убућа. — обућица (обућице и обућице) ж (дем).

— обуче (се) (-учеду (се), -учу (се)) гл., и убуче (се). -

обуфати гл. обухвати.

обуфаћа гл. обухваћа.

овај, ова, ово зам, — оваки, -а, -о; и ваки.“ — овако прил., и вако.

— овамо, овамока, овамона, овамонака прил.

овампири се гл. в. повампири се.

бван (бвна) м. — бвас (бвса) м. — овдашњи, -а, -e (и -о). — обв)де,

o(в)дека, обв)декана, ов)дена, обв)денака и о0в)денакана прил.

— оведри се гл. безл. — овејан, -a, -o. — овеје гл.

овешпла гл. испере рубље вешплавом.

ови, ове, ова зам. — овисок, -a, -o. — овнић (овнића) м. (дем.).

— овнећи, -а, -e (и -о). — овнов, -а,-о. — овогодишњи, -а, -e (и -о).

— оволики, -а, -o. — оволико прил. — оволицки, -а, -о и оволичак,

—чка, -чка, оволишан, -шна, -шно. — оволицко прил. — оволицни,

-a, -o. — оволицно прил. — оволички, -а, -o. — оволичко прил.

— оволишно прил. — овремени се гл. безл. — оврше гл. — овсен,

oвсена, овсено. — овуд(е), овудека, овудекана, овудена, овуденака),

овудер прил. — бвца (бвце) ж. — овчар (овчара) м. — овчарица
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ж. — овчаров, -a, -o. — овчарски, -а, -o. — овчевина и овчетина ж.

— овчи и овчи(ј)и, -а, -e (и -о). — овчица ж (дем.). — огади се гл.

— огазди се гл. — огарави (се) гл. *

огари гл. в. угари.

öглава ж. — огладни (-адниду, -адну) гл. — огласи (нечију смрт

звоњењем) гл. — оглашава (-аваду, -ăвају) (нечију смрт звоњењем) гл.

— оглашење (нечије смрти звоњењем) с. — огледа (се) (-едаду (се),

-едају (се)) гл. — огледало с. — огледалце (огледалцета) с. (дем).

— оглоби гл. — оглође гл. — оглуви (-увиду и -увиду, -уву) гл.

огно(ј)и се гл. в. угно(ј)и се.

огњана и огњена прид., само у изр. Огњена Марија. — огњиште с.

— оговара (се) (-араду (се), -арају (се) гл. — оговарање с.

огоји (се) гл. в. угоји (се).

огорчи (-орчиду, -брчу) гл. — ограби гл. — ограбуља (-аду, -ăју) гл.

— ограда ж. — огради гл. — ограђћва (-Иваду, -ивају) и ограђује

гл. — ограише гл. — огране (сунце) гл. — огребе (се) (-ебеду (се),

-ебу (се)) i I. — огреботина ж. — огрезина ж. зб. — огрезотина и

огризотина ж. — огреје (се) гл. — огризе (-изеду, -изу) гл. — огрне

(се) гл. — огрћа (се) и огрће (се) гл. — огрува (-уваду, -увају) гл.

— огуљи (се) гл. — од предл.

бд (бда) м, ход.

бда (бдаду) (рет.) гл. хода.

одабере гл. — одабира (-ираду, -ирају) гл. — одабирање с. — одабран

и одабран, -a, -o. — одавде, одавде, одавдека, одавдекана, одавдена,

одавденака прил. — одавно (рет.) и одамно прил. — одаје (се)

(одаједу (се), одају (се)) гл. — одакле, одаклена, одакленака прил.

— одаљи (се) гл. — одаљује (се) гл. — оданде, оданде, одандека,

одандекана, одандена, оданденака прил.

одáне Гл. одахне.

одапне се гл. — одапиња се и одапиње се гл. — одапира се и одапире

се (-ираду се, -ирају се) гл. — одапре се гл. — одатле и одатле, ода

тлека, одатлекана, одатлена, одатленака, одатле(к) прил. — од

баци гл. — одбацива (-ћваду, -ивају) и одбацује гл. — одбија

(се) (-ијаду (се), -ијају (се)) гл. — одб(и)је (се) гл. — одбрана ж.

— одбрани (се) гл. — одбрањива (cc) (-ћваду (се), -ивају (се) и

одбрањује (се) гл. — одвали гл. — одваја (се) (-ајаду (се), -ајају

(се)) гл. — одвали (се). гл. — одваља (се) (-aљаду (се), -аљају (се)

гл. — одваљива (се) (-Иваду (се), -ивају (се) и одваљује (се) гл.

— одвежује (се) и одвезује (се) гл. — одвезива (се) (-Иваду (се), -ивају

(се)) гл. — одведе и одведе (-едеду и -едеду, -éду) гл. — одвека прил.

— одвесла гл. — одвија (се) (-ијаду (се), -ијају (се)) гл.

одвје (се) гл. одвије (се).

одвојен, -a, -o. — одвојено прил. — одво(ј)и (се) гл.
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öдвр предл. одврх.

одвркне гл. — одврне (се) гл. — одврћа (се) и одврће (се) гл.

одвукива (се) и одвукује (се) гл. 1. одвлачи, вуче. 2. повр. одлази.

одвуче (се) (-учеду (се), -учу (се) гл. — одговара (-араду, -ăрају) гл.

— одговарање с. — одговор м. — одговори гл. — одгоре прил.

— одгризе (-изеду, -изу) гл. — одгpне (се) гл. — одгpћа и одгpће

гл. — одгура (-yраду, -урају) гл. — одгурне гл. — одебља (се) (-аду

(се), -ăју (се) гл. — одева (се) (-еваду (се), -евају (се)) гл., Куће

мајка да тоодева „тешко теби“. — одевање с. — одежда ж. — одели

(се) гл. — одело с. — оделце (оделца и оделцета) с. (дем.). — одене

(се) гл. -

бдење с. ходање; Ми се надуле ноге од толиког бдења.

одере (се) гл. одеpe (ce).

одигл. ходи; Čди овамо, Čте код нас.

ОДИГНе Гл. — одиже Гл. — ОДИШе Гл.

одјакне гл. мало одјача.

одјача (-ачаду, -ăчају) гл. — одјаши гл. — одједампут и одједанпут

прил.

одједарет прил. одједаред.

одјек м. — одјекива (-Иваду, -ивају) и одјекује гл. — одјекне гл.

— одјечи (-ечиду, -ечу) гл. — одјури гл. — одлаже гл. — одлази

гл. — одлаје гл. — одлежи (-ежиду, -ежу) гл., Треба да одлежи цб

месец у кревет.

одлежи (-ежиду, -ежу) гл. излеже (пилиће).

одлепи (се) гл. — одлепљива (се) (-ћваду (се), -ивају (се) и одлепљује

(се) гл. — одлети (-етиду, -ету) гл. — одлегне гл. — одликује (се)

гл. — одличан, -чна, -чно. — одлично прил. — о{д)луби (се) гл.;

и улуби (се). — одлучи (се) гл. — одлучива (се) (-Иваду (се), -ивају

(се) и одлучује (се) гл.

одље (се) гл. одлије (се).

одљушти (се) гл. одљушти (ce).

ö(д)ма прил. одмах, и хо{д)ма.

одмалена и одмалени прил. — одмара (се) (-араду (се), -ăрају (се))

гл. — одмерава (-ераваду, -еравају) гл. — одмери гл. — одмили

(-илиду, -илу) гл. — одмор м. — одморан, -рна, -рно. — одморен,

-a, -o. — одмори (се) гл. — одмота (се) гл. — одмрзне (се) гл.

— одмрси (се) гл.

однапрет прил. однапред.

однатрак прил. однатраг.

однатрашке прил. однатрашке.

oднecaje (-аједу, -ăју) и однесива (-иваду, -ивају) гл. односи.
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однесе и однесе (-еседу и -еседу, -есу) гл. — одобрава (-аваду, -авају) и

одобраје гл. — одобри гл. — одовуд(е), одовудека, одовудена и одовут

| прил. — одозгор, одозгоре, одозгбрека, одозгорена прил. — одо

здо(л), одоздоле, одоздблека, одоздолена, оздо(л), оздбле, оздблека,

оздблена прил. — одока и одоке прид. — одонуд(е), одонудека, одо

нудена и одонут прил. — одострага) прил. — одрани (се) гл.

одрасо, -сла, -сло одрастао.

одрасте гл. — одреди гл. — одређива (-Иваду, -ивају) и одређује

гл. — одрекне се гл. — одрешаје (се) и одрешива (се) (-иваду

(се), -ивају (се)), одрешује (се) гл. — одрешен, -a, -o. — одрешено

прил. — одреши (се) гл. — одржава (се) (-аваду (се), -авају (се)) гл.

— одржавање с. — одржи (се) (одржиду (се), одржу (се)) гл. — одрони

(се) гл. — одроњава (се) (-аваду (се), -авају (се) и одроњаје (се)

(-āједу (се), -ăју (се) гл. — одроњавање с. — одрпа (се) (одрпаду

(се), одрпају (се)) гл. — одрпаница ж. — одрпанком. — одрт, -a,

-о. — одруби гл. — одува (се) (-уваду (се), -увају (се) гл. — одувек

прил. — одуговлачи (се) гл. — одужи (се) гл. — одужује (се) гл.

— одузима гл. — одузимање с. — одузме гл. — одупира се (-ираду

се, -ирају се) и одупире се (-иреду се) гл. — одучи (се) гл.

одфрака гл. насече, исече на комаде.

одфракне и отфракне гл. одсече једно парче, један део.

o(д)шецује гл. оцени.

o(д)шрафи гл. — обд)шрафљује и обд)шрафује гл.

oseće (osećедy, oséбу) и озебе (озебеду, озебу) гл. — ожали гл. — ождреби

(се) гл. — ожедни (-едниду и -едниду, -едну) гл.

ожељкује гл. очекује, жели, нада се нечему.

ожени (се) гл. — ожењен, -а, -о; и жењен. — оживи (оживиду и оживиду,

оживу) гл. — ожилави се гл. — ожуљи (се) гл. — ожути (ожутиду и

ожутиду, ожуту) гл. — озбиљан, -љна, -љно. — озбиљно прил.

озгор, озгоре, озгорека, озгорена прил. озго. -

оздо(л), оздоле, оздoлека, оздoлена прил. — оздрави гл. — озелени

(-ениду, -ену) гл. — озида (-идаду, -идају) гл. — озимче (озимчета)

c. — озледи (се) гл. — означи гл. — озно(ј)и (се) гл.

ОЗбВНе се Г.Л. ОДЗОВНе се.

öј, бј узв. ој.

ојаве (ојаве) ж. нарочито у мн. и само у изр. узме (некем) ојаве „потчини

некога; надвлада некога“, Син ти узо ојаве, а ти ћутиш.

ојагњи (се) гл. — ојак, -а,-о. — ојалови (се) гл. — ојача (се) (-аду (се),

-āју (се) гл. — ојесени се гл. безл. — ојефтини (се) и ојефтиња (се)

(-ињаду (се), -ињају (се)) гл. — ока ж. — окади гл. — окалупи гл.

— окамени се гл. — окамењен, -a, -o. — окани се Гл.

окати, -а, -о (одр.) који има крупне очи, великих очију.
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окачи (се) гл. — окилави (се) гл. — окисели (се) гл. — окити (се) гл.

— окиша се гл. безл., и укиша се.
-

окишица (окишице) ж врста ситног пасуља.
-

оклагија и оклегија ж. — оклева (се) (-еваду (се), -евају (се)) гл.

— оклевање с. — оклизне гл. — окљуви (-увиду, -уву) гл. — окно

(на прозору) с. — око с. — око I предл.; II око прил. — окози (се)

гл. — окола и около I прил.; II предл. — околина ж.

околиш (околиша) м. опкољавање.

оконаоколо прил. в. наоколо.

окопа гл. — окопава (-аваду, -авају) и окопаје (-аједу, -ају) гл.

окопиљи (се) гл. окопили (ce).

окопча (-аду, -ăју) гл. откопча.

окрајак (окрајка) м., и ус)крајак. — окрвави (се) гл. — окрене (се) гл.

— окретан, -тна, -тно. — окретање с.

öкретно с непром, модерна игра (валцер, танго и сл.).

окрећа (се). гл. окреће (се). -

окреча гл. окречи.

окреше гл. — окриви гл. — окривљава (-аваду, -авају) и окривљује гл.

— окрњи (се) гл. — окрпи (се) гл.

округ прил. около.

округал и округо, -гла, -гло округао.
-

окружи (се) гл. — окруни гл. — окрути се гл., и укрути се. — бKршај

м. — октобар (октобра) и октобер (октобера), октомбар (октомбара),

октомбер (октомбера) м. — октобарски и октоберски, октомбарски,

октомберски, -а, -o. — окуди гл. — окује (се) гл. — окука гл.

н- окука ж. — окуњи се гл., и укуњи (се). — окупа (се) (-упаду (се),

-упају (се)) гл.

окупација ж. 1. део сеоске шуме где је забрањена сеча дрва. 2. занимање,

посао, рад.

окупи (се) гл. — окупља (се) (-упљаду (се), -упљају (се) гл.

окуса (-усаду, -усају) гл. покуса.

окуси гл. — окући се гл., и укући се. — окуша и окуша гл. — окце

(окцета) с. — олабави (се) гл.

олади (се) гл. охлади (се).

олај (олаја) м. 1. уље (за мотор). 2. (рет) зејтин, уље.

оладни (се) (-адниду (се) и -адниду (се), -адну (се) гл. охлади (се).

олакне гл. одлакне.

öлако прИ. олако.

олакоми се гл. полакоми се.
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олакша (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. 1. олакша, учини лакшим. 2. (и повр)

постаје лакшим. 3. роди, породи. 4. повр. породи се.

олакшано прил. — олакшање с. 1. олакшање, побољшање, задовољство. 2.

порођај — одледени се гл. — олењи се гл., и улењи се. — олепи

гл. — олиже (се) гл. — олиња (се) (-аду (се), -ају (се)) гл. — олиста

(-аду, -ăју) гл. — олишави се гл. — олован, -вна, -вно. — олово с.

олојница ж жижак, свећица, кандило.

олтар (олтара) м. — олтарски, -а, -o.

öЛТОВање с. Калемљење; сиН. Пелцовање.

öлтује гл. калеми, син. пелцује.

олуја (олује) ж. олуја.

олукави се гл. постане лукав, и улукави се.

олупа (се) (-упаду (се), -упају (се)) гл. — олушти (се) гл.

öма(н) прил. одмах. -

омáгли се гл. безл. замагли се.

омаже гл. омази (се) гл. — омакне (се) гл. — омален, -а,-о. — омаљави

се гл. — омами (се) гл. — омарина и оморина ж. — омасти (ce)

гл. — оматори гл. — омекне гл. — омекча (се) и омекша (се) (-аду

(се), -ăју (се)) гл., и умекша (се). — омекшава (се) и омекшаје (се)

гл. — омекшање с., и умекшање. — омерише (се) гл. — ометиља

се и ометиљави се, ометиљи се гл. — омитари се гл. — омладина

ж. — омладинац (омладинца) м. (рет.). — омладинка ж. — омлати

гл. — омлитави гл. — омота гл. — омрази (се) гл. — омрзне

(се) гл. — омркне гл. — омрси (се) гл. — омртви гл., и умртви.

— омршави гл. — омутави гл. — он, она, оно, они, оне, она зам.

— онај, она, оно, они, оне, она зам. — онакав, -ква, -кво (рет) и

онаки, -а, -о зам. — онако прил. — онам(о), онамока, онамона,

онамонака прил.

öн(д)ак прил. онда.

онде, ондека, ондекана, ондена, онденака, онденакана прил. — онесвести

(се) гл.

онесвешћаје (се) (-аједу (се), -ају (се) гл. онесвештава (ce).

онолики, -а, -о зам. — онолико прил. — онолицки, -а,-о. — онолицни,

-a, -o. — онолицно прил. — оноличак, -чка, -чко. — онолички,

-a, -o. — ономад прил. — онуд(е), онудека, онудекана, онудена,

онуденака, онудер, онудерак прил. — онуши (се) гл. — онушка (се)

гл. — оп(а) узв., опа-цупа. — опази гл. — опаја гл. — опали гл.

— опамети (се) гл. — опанак (опанка) м., имали смо опанце мутаве

и опанце идучке. — опанчар (опанчара) м. — опанчић (опанчића)

м. (дем). — опара (се) (-араду (се), -ăрају (се) гл. — опари (се) гл.,

и упари (се). -

опарложи (се) гл. упарложи (се).
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опасан, -сна, -сно. — опасан и опашен, -a, -o (око појаса). — опасе гл.

— опасно прил.

опа-цупа узв. хопа-цупа, и: хопа-цупа.

опаше (се) гл. — опева (-еваду, -евају) гл.; Иде киша, уби миша, дође шева

да геопева. — опекотина ж. — опело с. — опељеши гл. — операција

(хируршка) ж.

опердаши гл. излупа, изудара.

опере (се) гл. — оперише (се) гл. — опет прил., везн; и јопет. — опече

(се) гл. — опијани (се) гл. — опипа (се) гл. — опирача ж. — опише

гji.

öпје (се) гл. опије (се), син. наљока (се).

o(п)каља (се) (-aљаду (се), -аљају (се) и оGп)кољава (се) (-аваду (се),

-авају (се)) гл. — о{п)клада ж. — ofп)клади (се) гл. — опколи

гл. — оплаветни (се) (-етниду (се), -етну (се) и оплави гл. — о

плакне гл. — оплеви (-евиду, -еву) гл. — оплете гл. — оплећак

(оплећка) м. и оплећка ж. — опљачка гл. — опљуска (-ускаду,

-ускају) гл. — опљусне гл. — опо(ј)и (-o(j)иду, -öју) гл. — опо

мене (се) гл. — опомиње (се) гл. — оправи (се) и опра(ј)и (се)

гл. — оправља (се) гл. — опра(в)љен, -a, -o. — опраси (се) гл.

— опраши (се) гл.

опрашћа (се) (-ашћаду (се), -ăшћају (се) гл. опрашта (се).

опреде (-едеду, -еду) гл. — определи (се). гл. — опрезан, -зна, -зно.

— опрезно прил.

опритор (опритбра) м. ланац којим се привезује врх руке за комот и служи

као кочница; < рум. opritor.

опрљи (се) гл. опрљи (се).

опропасти (се) гл. в. упропасти (ce).

опрости (се) гл.

опрошћава (се) (-аваду (се), -авају (се) и опрошћaje (ce) rл.

опрошћење с. опроштење.

опpти (се) гл. — опрћен, -а,-о. — ofп)терети (се) гл.

опуди (се) гл. в. упуди (се). -

опусти (-устиду, -усту) гл. — опустоши гл. — опута ж.

опути (се) гл. в. упути (ce).

опушти (се) гл. опусти (ce).

опцује гл. опсује. -

опширан, -рна, -рно. — бПширно прил.

öпшје гл. опшије.

општина ж. — општинар (општинара) м. — општински, -а, -o.

бр (бра) м. хор, и кор, хор.

бра (ора и ораја) м. орах, у колаче мећемо мак и орасе.
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ораница и ораћница ж. — орање с. — ораћи, -а, -e (и -о). — орач (орача)

м.

ордонанца м. ордонанс, « рум: ordonanta.

бре гл. оре.

оревина ж. ораховина.

opěже гл. ореже.

орзојка ж врста јечма за сточну храну; < рум. orzоaica.

öри узв. при певању и пијанчењу.

орлић (орлића) м. (дем.). — бр(л)ов, -a, -o. — орман (ормана) м.

— орманче (орманчета) с. (дем.). — орманчић (орманчића) м. (дем.).

бро (орла) м. орао.

орони гл. — ороси (се) гл. — ортак (ортака) м. — ортакиња ж.

— ортаков, -a, -o. — ортакује (се) и ортачи (се) гл. — ортачење

c. — ортачки, -а, -o. — ортачки прил. — оружан, -a, -o. — оружје

c. — оружни (-ужниду, -ужну) гл. — орумени (се) (-ениду (се), -ену

(се).

öрш узв. за изражавање опасности од ватре, од вреле воде.

осакати (се) гл. — осам бр. — осамдесет бр. — осами се гл. — осамљен,

-а, -0.

осамнајс бр. осамнаест.

осáне гл. осахне.

осваја (-ајаду, -ājāју) гл. — осване гл. — освануће с. — освањива и

освањује гл. — осведочи гл. — освежи (се) гл. — освести (се) гл.

— освета ж. — освети (се) гл. — осветлење и осветљење с. — осветли

(-етлиду, -етлу) гл. — освешта гл. — освешћава (-аваду, -авају)

и освешћаје гл. — осво(ј)и гл. — осврне (се) гл. — оседелица

ж. — оседи (-едиду, -еду) гл. — осекне (се) гл. — осети (се) гл.

— осетљив, -a, -o. — осећа (се) гл. — осећање с. — осигура (се)

(-yраду (се), -урају (се) гл. — осигурава (се) (-аваду (се), -авају (се))

и осигураје (се) гл. — осигуран, -a, -o. — осигурано прил. — осим

предл.

осипне гл. осипљиви, и усипне.

осиромаши гл. — осироти гл. — осише гл. — оскудан, -дна, -дно.

— оскудева (-еваду, -евају) гл. — оскудевање с. — оскудица ж.

— оскудно прил. — ослаби гл. — ослади (се) гл. — ослања (се)

гл. — ослободи (се) гл. — ослони (се) гл. — ослушкује гл. — осмак

(осмака) (буре) м. — осмешкаје се и осмешкује се гл. — бcми, -а, -o

бр. — осмина ж. — осмица ж. — осмуди (се) гл. 1. осмуди (се).

2. удари, лупи (некога). — оснажи (се) гл. — оснива (се) (-иваду

(се), -ивају (се) гл. — основа (на разбоју) ж. — оснује (пређу при

ткању) гл. — оснује (оснује, формира) гл. — оснутак (оснутка) (у

ткању) м. — особа ж. — особина ж. — осрами (се) гл. — осрамоти

(се) (-отиду (се), -оту (се) гл. — осредње и осредњо прил. — остави
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(се) гл. — оставља (се) гл. — остали, -е, -а. — остане гл. — остари

гл. — остатак (остатка) м. — оствари (се) гл.

öстра прил. од страха.

остраг{а) прил. — острво с. — острвце (острвца, острвцета) с. (дем).

— остpиже гл. — оструготине ж. мн. — осуди гл. — осуђеник

(осуђеника) м. — осуђеников, -a, -o. — осуђеница ж. — осуђује гл.

— осунча се (-аду се, -ăју се) гл. — осури (-уриду, -уру) гл. — осуче

гл. — осуши (се) гл. — осушен, -a, -o.

от предл. в. од.

отава ж. — отад(е), отадека, отадена прил.

ота(ј)и (ота(ј)иду, отају) гл. (о бурету) пропушта течност.

отамни гл. — отањи (се) гл. — отараси се гл. — отац (оца) м.,

син. баба, тата. — отвор м. — отворен, -a, -o. — отворено

прил. — отвореножут, -a, -o. — отворенозелен, отворенозелена,

отворенозелено. — отвореноплав, -а,-о. — отвори (се) гл. — отврдне

гji.

ОТéГЉИ се Г.Л. OTeГЛИ се. -

отегне (се) гл. — отежава (се) (-аваду (се), -авају (се)) гл. — отеже (се)

гji.

отекне гл. в. утекне.

отел (отела) м. хотел.

отела (отеле) ж врста винове лозе и грожђа.

отели (се) гл. — отера гл.

отерећен, -а, -о оптерећен.

отече (-ечеду, -ечу) гл. — отеше гл.

оти(д)не гл. отиде.

отиња (се) (-њаду (се), -ињају (се) гл. в. утиња (се).

ОТИСНе ГЛ. ОТИСНe.

отичке прил. мало пре.

отка (-аду, -ăју) гл. — откад(е), откадека, откадена прил. — откако прил.

— откачи (се) гл. — откида (се) (-идаду (се) гл. — откине (се) гл.

— откључа (се) (-учаду (се), -учају (се) гл. — откопа гл. — откопава

(-аваду, -авају) и откопаје (-аједу, -ају) гл. — открива (се) (-Иваду

(се), -ивају (се) гл.

открје (се) гл. открије (се).

откуд(е), откудека, откудена прил откудгоде), откудгодека, откудгодена

прил. — откупи гл. — отме (се) гл. — отопи (се) гл. — отопли (се)

1"Л.

отопљаје се (-аједу се, -ају се) гл. отопљава се. -

o(т)пада гл. — от)падне гл. — от)пева гл. — отпрати гл. — отпраћ

гл. — отприлике прил. — ofт)пушти (се) гл.
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o(т)пушћа (се) (-ушћаду (се), -ушћају (се)) гл. отпушта (се).

отргне (се) гл. — отреби (се) гл. — отрезни (се) гл. — отресе (се) гл.

— отресине ж. мн.

öтри прил. од три (конца, жице).

отpне (се) гл. утpне (се); и утpне (се).

отров м. и отрова ж. — отрован, -a, -o. — отровање с. — отровно

прил. — отроми (се) гл. — отрпа (отрпаду, отрпају) гл. — отрси

гл. — отрује (се) гл. — отрули (-улиду, -улу) гл. — отрца (се)

(отрцаду (се), отрцају (се) гл.

отсвира (-ираду, -ирају) гл. одсвира.

отсвуд(е), отсвудека, отсвудекана, отсвудена, отсвуденака прил. одсвуд.

o(т)сече (се) (-ечеду (се), -ечу (се) гл. одсече (се).

o(т)сечен, -а, -о одсечен.

o(т)скаче гл. одскаче.

o(т)скочи гл. одскочи.

o(т)служи гл. одслужи.

отуд(е), отудека, отудекана, отудена, отуденака прил. — отуђава (се)

(-аваду (се), -авају (се) и отуђаје (се) гл. — отуђи (се) гл. — оту

ђује (се) гл. — отупи (се) гл., и утупи (се) гл. — отура (се) (-yраду

(се), -урају (се) гл., и утура (се). — отуpи (се) гл., и утури

(се). — отуче (отучеду, отучу) гл.

o(т)цепи гл. оцепи.

öће Гл. Хоће.

оћелави гл. — оћорави и оћорави гл. — офарба (-арбаду, -арбају) гл.,

и уфарба. — официр (официра) м. — бx и оф узв. — oxó узв.

— охо-хо узв.

оцвили (се) гл. в. опраси (се).

оцеди (се) гл. — оцени гл. — оцењива (-аваду, -ивају) и оцењује гл.

оцja(j)и (-a(j)иду, -ăју) гл. одсија.

оцрвени (-ениду, -ену) гл. — оцрни (оцрниду, оцрну) гл.

оцури гл. отцури.

очврсне (се) гл., и учврсне (се). — очвршћава (се) (-аваду (се), -авају

(се) и очвршћаје (се) (-аједу (се), -ају (се). гл., и учвршћаје (се).

— очев, -a, -o. — очевина ж. — очекаје (-аједу, -ăју) и очекује (се)

гл. — Оченаш (Оченаша) м. — очепи гл., и учепи.

öчетири прил. од четири (конца, жице). -

очесне (се) гл. — очеша (се) гл. — очешља (се) гл. — очи (очију) с. мн.

— очисти (се) гл. — очита (-аду, -ăју) гл. — очни, -а,-о. — очњак

м.

öчу(в) (очу(в)a) м. очух.
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очупа (-аду, -ăју) гл. — бџак (оџака) м., Кромпири се саду у оџаце.

— оџачић м. (дем). — ошамари гл. — ошамути (се) гл. — ошашави

ГЛ. — ОШИбНе ГЛ. — ОШИНе ГЛ. -

ошта прил., везн. где, о чему; Ошта си га закачjo? Учуко је јексер ошта је

закачјо торбу.

оштар, -тра, -тро. — оштета ж. — оштети (се) гл. — оштећава (се) (-аваду

(се), -авају (се) и оштећаје (се) гл. — оштећење с. — оштри (оштриду,

оштру) гл.

оштрика гл. оплете, исплете.

оштро прил. оштро.

оштукне гл. полуди; и: поштукне, уштукне.

оштуцује гл. 1. искреше, окреше (гране, ластаре). 2. подреже (браду,

бркове).

ошугави се гл. ошугави се.

П

па I везн.; Однеси па се врати; Бог па кум, Прво се је супа па посе печење.

II речца, Од супе па до печења; Па, ми нисмо криви; Па, већ сам

ти казд. — пабирак (пабирка) м. — пабирчи гл. — павит (павита)

м. — павлака ж. — пада гл. — падање с. — падина ж. — па(д)не

гл., Мене ми по сан. — пажљив, -a. -o. — пажљиво прил. — пажња

(пажње) ж. — пазар (пазара) м. — пазаран, -рна, -рно, пазаран дан.

— пазарење с. — пазари гл. — пази (се) гл.

пазу(к) м. и пазука ж пазух, под пазуку.

пајван (пајвана) м. — пакао (пакла) м. — пакет (пакета) м. — пакло

c.; пакло цигара.

пакос (пакости) ж пакост.

ПáКосан, -cНа, -сНо Пакостан.

пакосник м. — пакосница ж. — пакосно прил. — пакује (се) гл.

— паламида ж.

паланћори гл. премеће ствари, претура.

палата (палате) ж. — палац (палца) м. — пали (се) гл. — палија ж.

— палица ж. — палуга и полуга ж. — палчев, -a, -o. — палчић

(палчића) м. (дем). — паљба (паљбе) ж. — памет ж. — паметан,

-ТНа, -ТНО.

паметљиви, -а, -о уображен.

паметљивица ж. уображеница.

паметљивко м. уображенко.

памти и панти гл. — памтивек (памтивека) и пантивек (пантивека) м.

— памћење и панћење с. — памук (памука) м. — памучан, -чна,

—чно.
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памучас, -ста, -сто памучаст.

панклика и пантлика ж. — панталбне (панталбна) ж. мн. — пантало

нице (панталоница) ж. мн. (дем). — Пантелеј (Пантелеја) и Пан

телија м. — пањ (пања) м.

пáор м. сељак.

пáорка ж. сељанка.

паорски, -а, -о сељачки.

папагал (папагала) м. папагај.

папагалски, -а, -о папагајски.

папак и папак (папка и папка) и папоњак (папоњка и папоњака) м.

папариш (папариша) м, густо скувани пасуљ, јанија од пасуља.

папир (папира) м. — папрат м. — паприка ж., паприка бојава „црвена

паприка“. — паприкаш (паприкаша) м. — папуча ж. — папучица

(папучице) ж. (дем.). — пар м. — пара ж. — пара (параду, парају)

гл. — пара ж., обично у мн. паре. — п(a)paЈаба ж. — парада

(параде) ж. — п(a)paдеда м. — парадира се (-ираду се, -ирају се)

гл. — парализа (парализе) ж., син. шлог. — парализира се (-ираду

се, -ирају се) и паралише се гл., син. шлогира се. — парампарче

(парампарчета) и паранпарче (паранпарчета) с. — паран, -рна, -рно

и парни, -а, -о (одр.). - -

парасник м. мангуп, враголан.

парасница ж. мангупица.

парастос м. парастос.

парашен, -а, -о запуштен, напуштен.

парашено прил. запуштено, напуштено.

парашута ж. падобран, - рум. parasutā. -

парашутис (парашутиста) м. падобранац, - рум. parasutist.

парашутира (се) (-ираду (се), -ирају (се)) гл. спушта (се) падобраном, -

рум. a parasuta. -

парење (врелом водом) с. — парење (спаривање) с. — пари (се) гл.

— парица ж. (дем.). — парк м.

паркет (паркета) м. пархет, и: пуркет.

парложи гл. парложи. -

парбке (парбка) ж. мн. золуфи.

партизан (партизана) м. — партизанка ж., — партизански, -а,-о.

— партија ж. 1. партија (организација). 2. екипа, група, Деца

се нижеду по две-три партије.

парфим (парфима) и парфин (парфина) м. парфем.

парцела (парцеле) ж. — парцела (-еладу, -елају) гл. — парча (-аду, -ăју)

гл.

парчада (парчади) ж. зб. парчад.
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парче (парчета) с. — парченце (парченцета) с. (дем). — парчета (-стаду,

-етају) гл. — пас (пса) м. (рет) в. пцето. — пасира (-ираду, -ирају)

гл. — пасош м. — пасторак (пасторка) м. — пасторка ж. — пасује

гji.

пасула ж. двоглед.

пасуљ (пасуља) м. пасуљ.

пасуљевина ж. Љуске пасуља.

пасуљица (пасуљице) ж. — пасуљиште с. — пати (се) гл.

патифон (патифона) м. грамофон.

патлиџан (патлиџана) и петлиџан (петлиџана) м, плави патлиџан.

— патник м. — патница ж. — патња (патње) ж. — патос м.

— патосање с. — патоше гл.

патр{a)нице (патра)ница) и петрнице (петрница) ж. мн. врста јела од

укуваног пшеничног брашна.

патратни, -а, -о квадратни.

патрожељ и петрожељ м. першун.

патрона (патроне) ж. — патуљак (патуљка) м.

патуљци (патуљаца) м. мн. вуна лошег квалитета (што остаје после

гребенања).

паћеник м. — паћеница ж. — паћење с. — паук м., Има пауце по

тавану.

пауљица ж. пахуљица.

паун (пауна) м. — пауница ж. — паунов, -а,-о. — паучина ж. — пацка

ж. — пацов м.

пáчна ж. Патика.

паша (паше) ж; Марва иде на пашу и Марза иде у пашу.

паша м., Живи ко паша.

паша (паше) м. пашанац.

пашин, -а, -о који припада пашанцу.

пашканац (пашканца и пашканаца) м. пашканат, пастрнак.

пева гл. — певање с.; прво певање петла. — певац (певца) и појац (појца)

м. — певач (певача) м. — певачица ж. — певачки, -а, -о; певачко

друштво. — певуцка гл. — пега ж. — пегав, -a, -o. — пегавац

(пегавца) м. — пегавица ж. — пегла (пегладу, пеглају) гл.

- пеглајз м. пегла.

пеглање и пеглање с. — пед (педи) и педа (педе) ж. — педаљ м. — педа

се гл. — педала (педале) ж. — педала (-аладу, -алају) и педалира

(-ираду, -ирају) гл.

педесет бр.

педесет бр. око педесет, Доно ни педесет цигаља.
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педне се гл. Ђипи, скочи.

пекар м. — пекара и пекарница ж. — пекаров, -a, -o. — пекарски, -а,

-о: — пекља и петља ж. — пекља (се) и петља (се) (-аду (се), -ăју

(се)) гл. — пекљање и петљање с. — пекмез (пекмеза) м. — пелен

(пелена) м. — пелена ж. — пеленица ж (дем.).

пелц м. пелцер, калем.

пелцер м. калемљена винова лоза и грожђе од те лозе.

пелцовање с. 1. калемљење, син, олтовање. 2. пелцовање, вакцинисање.

пелцује гл. 1. калеми, син, олтује. 2. пелцује, вакцинише.

Пељешка ж. шкољка за врачање.

Пемац (Пемца) м. Чех.

Пемкиња ж. Чехиња.

Пéмска ж. Чешка, Чехословачка.

ПéМСКИ, -а, -о чешки

пена ж. — пензија ж. — пензионише (се) и пензионира (се), пензjонише

(се) гл.

пензjонер (пензjонера) м. пензионер.

пензjонерка ж. пензионерка.

ПéНИ се Гл. Пени се.

Пенкало с. налив-перо.

пенушав, -a, -o. — пенуши (ce) и пењушу (се) гл. — пенџе (пенџета) с.

пенџер м. прозор. .

пенџира (-ираду, -ирају) гл. пенџетира.

пење (се) гл. — пепељара ж. — пепељив, -а,-о. — пепито прид. непром.

пепо (пепела) м. пепео.

первајз м. перваз.

пере (се) гл. — переца (переце) ж.

перинџа и пиринџа ж, пиринач.

перјаница ж. — перје с. зб. — перо с.

персијанка ж. шубара (од јагњеће коже). -

персона (персбне) ж. — пертла ж. — перуника ж. — перут (перути и

перута) м. и ж. — перута се (-утаду се, утају се) гл. - перушка

ж. — перце (перцета) с. — песак (песка) м. — Песковит, -a, -o.

— песма и песна ж. — песмица ж. (дем.). — песник м. — песница

ж. — песто и пестотина, пет стотина бр. — пет бр. — пета (пете) Ж.

— петак (петка) м.

петак (петака) м. и петач(к)а ж петакиња, буре од пет акова.

петељка ж. — пети, -а, -о бр. — петина ж. — петица ж. 1, петица (број).

2. (дем) петица, мала пета. 3. петица (оцена).

Петка и Петковача ж. Света Петка.
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петлић (петлића) м. и петличе (петличета) с (дем). — пет(л)ов, -a, -o.

— петљанац (петљанца) м. — петљика и петљица ж.

петнајс бр. петнаест.

петнајсти, -а, -о бр. петнаести.

петњи, -а, -e (и -о) петни; Запиње из петњи жила.

пето (петла) м. петао.

Петов, -а, -о Петлов.

петорица ж. — петоро с непром. — петровача и петровка (јабука,

крушка) ж. — Петрбвдан м. — петролеј (петролеја) м. — пећ ж.

(рет.) в. фуруна, шпорет. — пећина ж. — пец узв. — пеца гл.

— пецка гл. — пецне гл. — пече (се) (печеду (се), печу (се)) гл.

— печен, печена, печено. — Печење с.

печес и пешес бр. пет-шест.

печурка ж. — пешадија ж. — пешак (пешака) м. — пешачење с.

— ПeШáЧИ ГЛ.

пешестина ж. група од око пет-шест лица. -

пешке прил. — пешкир (пешкира) м. — пешкирић (пешкирића) м.

(дем). — пи и пи узв. — пивара ж. — пиво с. — пијавица ж.

— пијан, пијана, пијано и пијани, -а, -о (одр.). — пијандура м. и

ж. — пијаница м. и ж, пијанка ж., син лумперај — пијанст(в)о

c. — пијанчи гл., син, лумпује. — пијаћа (вода). — п(и)јаце с.

— пије гл. — пију узв. — пијукне гл. — пијуцне гл. — пи(ј)уче

гл. — пиксла ж. — пи(к)тије и пифтије ж мн.

пиктоше се, питијоше се, пифтоше се гл. згусне се, постаје питије.

пила (пиле) ж. турпија.

пила (пиладу, пилају) гл. виче пила-гуса (на бадње вече).

пилаве (пилава) ж. мн. пилав.

пила-гуса узв. при пилању (на бадње вече).

пилање с. викање пила-гуса (на бадње вече).

пилад ж. зб. — пиладија и пиљадија, пилиња (пилиња) ж. зб. — пиле

(пилета) с. — пиленце (пиленцета) с. (дем.). — пилетина и

пилећина ж. — пилећи, -а, -e (и -о). — пилићи (пилића) м. мн.

— пилка ж. — пиљар (пиљара) м. — пиљарење с. — пиљари гл.

— пиљи гл.

пинтер м. бачвар.

пинтерај (пинтераја) м. бачварски занат.

пипав, -а, -о и пипави, -а, -о (одр.). — пипавица ж. — пипавко м.

— пипање с. — пипка (се) гл. — пипљив, -a, -o. — пипбљи

гл. — пиревина ж. — пирé(j) (пиреја) м. — пири гл. — пирка

(пиркаду, пиркају) гл.

пироњ (пирбња) м. велики клин.
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пис узв. — писак (писка) м. — писамце (писамцета) и писанце

(писанцета) с. — писање с. — пискав, -a, -o. — пискаво прил.

— пискара (-араду, -арају) гл. — писмен, -a, -o. — писмено

прил. — писмо с. — писменце (писменца и писменцета) с. (дем).

— писне гл. — пита (се) (питаду (се), питају (се) гл. — питање с.

— питом, -а, -о и питоман, -мна, -мно. — пиће с. — пиу-пиу узв.

пицигањ (пицигања) м. врсте птице.

пише Гл. — Пиштаљка ж. — ПИШтáње с. — ПИШти. Гл. — пиштољ

(пиштоља) м.

пиштољина ж. 1. мочварно место, влажан терен. 2. неваљалац.

плав, -а, -о и плави, -а, -о (одр.); плави камен; плави патлиџан.

— плаветан, -тна, -тно. — плаветнило с. — плави (се) гл.

плавјез и плајвез м. оловка.

плаво прил. — плавоња (во) м. — плавуша ж. — ПлаЗИ ГЛ.

— плакање с. — пламен (пламена) м. — пламћЧак (пламичка) м.

(дем.). — пламти (-амтиду, -амту) и планти (-антиду, -анту) гл.

— план (плана) м. — пландиште с. — пландује гл. — планина

ж. — планиница (планинице) ж (дем). — планински, -а, -o.

— планира (-ираду, -ирају) гл. — плански, -а,-о. — плане гл.

плас (пласта) м. пласт.

пласти гл. — плата (плате) и плаћа (плаће) ж. (рет). — плати гл.

— платнен, -a, -o. — платно с. — плаћа (-аћаду, -аћају) гл.

— плаћање с. — плафон (плафона) м. — плац м. — плач м.

— плаче Гл. — Плачљив, -a, -o. — Плачљивица ж. — ПлачЉИВКО М.

— плашење с. — плаши (се) гл. — плашљив, -a, -o. — плашљивица

ж. — плашљивко м. — плашљиво прил. — плева ж. — плеви

(-евиду, -еву) гл. — плевљење с.

плек м. 1. лим, плех, и табла. 2. плех, плитка посуда за печење; Имамо

ПЛеKöве Ди Печемо Месо.

плекан, плекана, плекано и плекани, -а, -о (одр.) лимен, плехан.

племе (племена) с. — плетара ж. — плете (-етеду, -ету) гл.

Плетењача Ж. Плетена женска ЦИПела.

плетиво с. — плива гл. — пливач (пливача) м. — пливачица ж.

Плизав, -а, -о клизав.

плизаво прил. клизаво.

плизајка и плизаљка ж. клизаљка.

плизи (-изиду, -изу) гл. клизи.

плитак, -тка, -тко. — плићак (плићака) м. — пловак (пловка) (на

поворци) м.

плован (плована) м. патак.

плови (-овиду, -öзу) гл. плови (на површини неке течности).
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ПЛбВКа Ж. Патка.

пловче (пловчета) с пловче.

пловчи, -а, -e (и -о) пловчији.

плбвчићи м. мн. — плод (плода) м. — плодан, -дна, -дно. — плоди

(се) (-одиду (се), -оду (се)) гл. — плодно прил. — плот (плота) м.

— плотна (од теста за колаче) ж. — плоча ж.

Плöчас, -ста, -сто плочаст.

плочица ж. (дем.). — плуг и плук м. — плугује и плужи гл. — плужење

c. — плужни и плужњи, -а, -е.

плумукшир м. саксија (за цвеће).

плута ж, штопло од плуте. — плућа с. мн. — пљачка ж. — пљачка

гл. -- пљес узв. — пљесак (пљеска) м. — пљеска гл. — пљескање

c. — пљесне гл. — пљоснат, -a, -o. — пљуванак (пљуванка) м.

— пљување с. — пљувачка ж.

пљу(в)öтак (пљу(в)отка) м. пљувотина.

пљује (се) гл. — пљуне гл. — пљус узв. — пљусак (пљуска) м.

— пљуска (се) и пљуска (се) гл. — пљусне (се) гл. — пљуц

узв. — пљуца гл. — пљуцка гл. — пљуцне гл. — пљуштање с.

-- пљушти (-уштиду, -ушту) гл. — по предл. — по ж., м. и с. и

пола, половина ж. — Пб, пол, пола, полак прил.

поађа (-ађаду, -ăђају) гл. похађа.

IIoапси Гл. похапси.

поapђави (се) гл. полони (се)

побада (се) (-ададу (се), -адају (се)) гл. — побаца (-ацаду, -ăцају)

гл. — побегне гл. — победа ж. — победи гл. — победник м.

— побеђен, -a, -o. — побеђаје и побеђује гл. — побележи гл.

— побели (-елиду, -елу) гл. — побере гл. — побесни (-ениду, -есну)

гл. — побива (се) (-Иваду (се), -ивају (се)) гл.

побје (се) гл. побије (се).

поблесави гл. — побогу речца. -- победе (се) гл. — побожан, -жна,

-жно. — поболи (се) (-слиду (се), -оду (се)) гл. -- побра (побре) и

поца (поце) м. — побратим м. — побрине се гл. — побрка (се)

(-бркаду (се), бркају (се)) гл. — побрљави (се) и побрљиви (се)

гл. — побуна ж. — побуни (се) гл. — побуши гл. — повади гл.

— повали (се) гл. — поваља (се) (-aљаду (се), -аљају (се)) гл.

— повампири се гл. — поведе и поведе гл. — повеже (се) гл. — повез

(повеза) м. — повезаје (се) (-аједу (се), -ају (се) и повезује (се) гл.

— повезан, -a, -o. — повезача (за главу) ж. — повезе гл.

повезива (-иваду, -ивају) гл. повезује. -

повезивање с. — поверљив, -a, -o. — поверљиво прил. — поверује гл.

повесма ж. повесмо.
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поветарац (поветарца) м. — повећа (се) гл. — повећава (се) (-аваду

(се), -авају (се) и повећаје (се) гл. — повећање с. — повеша гл.

— повија (се) (-ијаду (се), -ијају(се)) гл. — повијање с. — повикне гл.

— повири гл. — повиче гл. — повишава (-аваду, -авају) и повишаје

гл. — повише прил. — повиши гл. — повлажи гл. — повлачи гл.

— повода ж. — повој (повоја) м. — повојник м. — повојница ж.

поворка ж. конац на удилу.

поврати (се) гл. — повраћа (се) и поврће (се) гл. — поврви гл. — повреди

(се) гл. — повређаје (се) и повређује (се) гл. — поврне (се) гл.

— површе гл. — површина ж. — повуче (се) гл. — повучен, -a,

-о. — повучено прил. — погађа (се) (-ађаду (се), -ађају (се)) гл.

— погази гл. — поган м. и ж. — поганац (поганца) и поганком.

— погани (се) гл.

поганија ж. поганство.

поганица ж. — погано прил. — погански, -а, -o. — погаси (се) гл.

— погача ж. — погачица и погачица (погачице и погачице) ж. (дем.).

— погине гл. — погиња (се) (-ћњаду (се), -ињају (се)) гл. — поглади

(се) гл. — поглед (погледа) м. — погледа (се) гл. — погле(д)не (се)

гл. — погне (се) гл. — погнут, -a, -o. — погњави гл. — погњечи

(се) гл. — погоди (се) гл. — погори (-ориду, -бру) гл. — пограби гл.

— погрбави се гл. — погрби се гл. — погрди гл. — погреб (погреба)

м. — погребе (се) (-ебеду (се), -ебу (се)) гл. — погребена (-енаду,

-ëнају) гл. — погреје (се) гл. — погрешан, -шна, -шно. — по

греши гл. — погрешно прил. — погуби (се) гл. — погуши (се) гл.

— под предл.

пöдалеки и подалеки, -а, -о подалек.

подалеко и подалеко прил. — подапиња (се) и подапиње (се) гл.

— подапињање с. — подапне (се) гл. — подапира (се) и подапире

(се) гл. — подапирање с. — подбуни гл. — подбуњаје (-аједу,

-ају) и подбуњива (-Иваду, -ивају) гл. — подвала ж. — подвали

гл. — подваљива (-иваду, -ивају) и подваљује гл. — подвеже (се) гл.

— подвезача ж. — подвезује (се) гл. — подвикива (-Иваду, -ивају) и

подвикује гл. — подвикне гл.

подвје (се) гл. подвије (се).

подводан, -дна, -дно. — подводно и подводно, подводу прил. — подвуче

(-учеду, -учу) гл. — по(д)греје (се) гл. — подгризе (се) гл.

— подгушник и подгушњак м. — подела ж. — подели (се) гл.

Подеље Гл. одеље.

подеси (се) гл. — подетиња (се) (-ињаду (се), -ињају (се) и подетињи

(се) гл. — подешава (се) (-аваду (се), -авају (се) и подешаје (се)

(-āједу (се), -ају (се)) гл. — подземни и поšемни, -а,-о. — подивља

(-аду, -ăју) гл. — подивљачи (се) гл. — подигне (се) гл. — подиже

(се) гл. -- подизање с. — подлива (се) (-Иваду (се), -ивају (се)) гл.

— подлога Ж.
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подље (се) гл. подлије (се).

ПОДМеси ГЛ. — подмет(н)e (се) гл.

подмећава (-аваду, -авају) и подмећаје, подмећује гл. подметава.

подмигује гл. — подмигне гл. — подмири гл. — подмити гл.

— подмићива (-иваду, -ивају) и подмићаје (-а једу, -ăју), подмићује

гл. — по(д)млади (се) гл. — по(д)млађива (се) (-Иваду (се), -ивају

(се)) и по(д)млађује (се) гл. — под)млађивање с. — по(д)не с.

непром. — поднесе и поднесе (-еседу и еседу, -есу) гл. — подножица

(на разбоју) ж. — подноси (се) гл. — подо{j)и гл. — подоле прил.

— подразуме (-умеду, -уму) гл. — подразумева (-еваду, -евају) гл.

по(д)рани гл. потхрани.

по(д)рани гл. — подреже гл. — подржава (-аваду, -авају) и подржаје

(-аједу, -ају) гл. — подржи (-држиду, -држу) гл. — подригање

c. — подрма гл. — подроби гл. — подрпа (-дрпаду, -дрпају) гл.

— по(д)руби гл. — подруга (жена) ж. — подруке прил. — подрум

(подрума) м. — подрумче (подрумчета) с. (дем). — подрумчић

(подрумчића) м. (дем). — подршка ж. — подугачак, -чка, -чко.

— подудара (се) гл. — подуже прил. — подупира (се) (-ираду (се),

-ирају (се) и подупире (се) (-иреду (се)) гл. — подупре (се) гл.

— подшиша (се) и потшиша (се) (-ћшаду (се), -ишају (се)), побд)штуцује

(се) гл. — пође гл. — пожали (се) гл. — пождере гл. — по(ж)дригаје

(се) (-а једу (се), -ају (се) и пож)дригује (се) гл. — по(ж)дригне (се) гл.

— пожели (-елиду, -елу) гл. — поживи (-ивиду, -иву) гл. — пожње

(-жњаду, -жњу) гл. — пожури (се) гл. — пожути (-утиду, уту) гл.

— позајми (се) гл. — позајмљива (се) (-Иваду (се), -ивају (се) и

позајмљује (се) гл. — позакоље гл. — позакопа гл. — позамашан,

-шна, -шно. — позамашно прил. — позаспе (обично само у мн.)

гл. — позатвара (се) (-àраду (се), -арају (се) гл. — позван и

позват, -a, -o. — поздрав м. — поздрави (се) гл. — поздравља

(се) гл. — поздрављање с. — позелени (-ениду, -ену) гл. — позида

(-идаду, -идају) гл. — позлати гл. — позлаћен, -а,-о. — позлаћива

(-иваду, -ивају) и позлаћује гл. — позледи (се) гл. — познава

ње с. — познаје (се) гл. — познаник м. — познаница ж.

— позна(н)ст(в)о с. — позна (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл.

— познат, -а,-о. — познато прил. — позбве (-оведу, -öву) гл.

— позбвне гл. — поигра (-играду, -играју) гл.

поизблизо прил. поизблиза.

поиздаље прил. — поизудаје (се) (-аједу (се), -ăју (се) гл.

поискача (-ачаду, -ачају) гл. поискаче.

поискида (се) (-идаду (се), -идају (се)) гл. 1. искида (се), поискида (се).

2. повр. јако се љути.

поистера гл. — поистрезни се гл.

ПОИТа ГЛ. ПОХИТа.

појави се гл. — појављаје се и појављива се (-Иваду се, -ивају се).
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појављује се гл. — појагњи се гл. — појам (појма) м., немам појма.

— појање (у цркви) с. — појас м., го до појаса. — појача (се) (-ачаду

(се), -ачају (се)) гл. — појачава (се) (-аваду (се), -авају (се) и појачаје

(се) (-аједу (се), -ају (се)) гл. — појачање с. -

поје (поједу) гл. поједе.

поједини, -а, -о поједини.

појефтини и појефтини (-иниду и -ћниду, -ину) гл. појевтини.

по(ј)здер (по(ј)здера) м. — пој)и (се) (-{ј}иду (се), -ју (се) гл. — по(ј)и
(побј)иду, поју) (у цркви) гл. — појури гл. — појутрица ж.

— покади гл. — покаже (се) гл. — показива (се) (-иваду (се), -ивају

(се) и показује (се) гл.

покаит (покаита) м. суботар.

покајан, -a, -o. — покајано прил. — покајање с. — покаје (се) гл.

— покалуђери (се) гл. — покани (се) гл. — покањива (се) (-Иваду

(се), -ивају (се)) гл. — покара (се) (-араду (се), -ăрају (се)) гл.

— покаткад прил. — покашља се и покашље се гл. — покашљује

се гл. — покварен, -a, -o. — поквари (се) гл. — покваси (се) гл.

— покида (се) гл. — покипи (-ипиду, -илу) гл. — покити (се) гл.

— покладе ж. мн. — поклања (се) гл. — поклањање с. — поклапа

(се) (-ападу (се), -апају (се)) гл. — поклати (се) гл. — поклон м.

— поклони (се) гл. — поклопац (поклопца) м. и поклопица ж.

— поклопи гл. — покљуца гл.

пöковање с. поховање.

покој и покој (покоја) м., За покој душе. — поко(ј)и, -а, -e (и -о) зам.

— покојни, -а,-о. — покојник м. — покојников, -а,-о. — покојница

ж. — покопа гл. — покорава (се) (-аваду (се), -авају (се) и покораје

(се) гл. — покоран, -рна, -рно. — покори (се) гл. — покорно

прил. — покоси гл. — покраде (-адеду, -аду) гл. — покрај предл.

— пократак, -тка, —тко. — пократи (се) гл. — покраћи, -а, -е (и

-о) комп. — покрене (се) гл. — покрет м. — покретан, -тна, -тно.

— покретање с. — покрећа (се) (-ећаду (се), -ећају (се) и покреће

(се) гл. — покрива (се) (-ћваду (се), -ивају (се) и покрија (се) (-ијаду

(се), -ијају (се)) гл. — покривање с. — покривач (покривача) м.

покрје (се) гл. покрије (се).

покров м. — покрбвац (покрбвца) м. — покрпи гл. — покрши (се) гл.

— покуди гл. — покуља (-уљаду, -уљају) гл.

покује гл. похује.

покуњен, -a, -o. — покуњено прил. — покуњи се гл. — покупи (се) гл.

— покупује гл. — покус узв. само у изр, хокус-покус „има и нема“;

„ба је ту, ба није“. — покуса (-усаду, -усају) гл. — покућанст(в)ос.

— покушава (-аваду, -авају) и покушаје гл.

пол прил. пола, два и „пол.

пола ж половина ћилима, чаршава (која се тка одједном); Док се не
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изатка једна пола, п_öндак друга пола.

полагано прил. — полагање с. — полагацко и полацко прил. — полаже

гл. — полаз и полазак (полаза и поласка) м. — полази гл.

— полакоми се гл.

пöлани прил. преклани.

полански, -а, -о преклански.

полега (-егаду, -егају) гл. — полегање с. — полегне (се) гл. — поледица

ж. — полепи (се) гл. — полепча (се) и полепша (се) (-аду (се), -ају

(се) гл. — полетарац (полетарца) м. — полетарче (полетарчета) с.

— полети (-етиду, -ету) гл. — полетика и политика.

полечка прил. в. помало.

полива (се) (-Иваду (се), -ивају (се)) гл. — поливање с. — полиже гл.

— политир (за намештај) м. — политира (-ираду, -ирају) (намештај)

гл. — полица ж., син, рафт.

полбвер (полбвера) и пулбвер (пулбвера) м. Џемпер, син. сведер.

полог (полога) м. — положај м. — положен, -a, -o. — положи гл.

— полока гл. — поломи (се) гл.

полотак (полотака) м. буре од пола акова.

полуди (-удиду, -уду) гл. — полупа (-упаду, -упају) гл. — полутак

(полутака) м. — полутина ж. — полутка (у фудбалу) ж. — пољана

ж. — пољаница (пољанице) и пољеница (пољенице) ж (дем.).

— пољанче (пољанчета) с. — поље с.

поље (се) гл. полије (се).

пољски и поњски, -а, -o. — пољубац (пољупца) м. — пољуби (се) гл.

— пољуља (се) (-уљаду (се), -yљају (се)) гл. — помадише (се) гл.

— помаже (се) гл. (пружа помоћ). — помаже (измаже) гл.

помаја (-ајаду, -ајају) гл. очисти од прашине, од паучине.

помакне (се) гл. — помало прил. — помами (се) гл. — помањи, -а,

-е (и -о). — помаранџа, померанџа и поморанџа ж. — помен м.,

Нема ни помена од њега. — помене и помени гл. — помери (се)

гл. — померише и помирише гл. — помеша (се) (-ешаду (се), -ешају

(се)) гл. — помили (-илиду, -илу) гл. — помилује гл. — помиња

(-ињаду, -ињају) и помиње (-ћњеду) гл. — помињање с. — поми

рење с. — помири (се) гл. — помлати гл. — помлачи гл. — по

мложи и помножи гл. — помогне (се) гл., Помоз Бог! Бог ти

помого. — помодри гл. — помоли (се) гл.

Помота Гл. ОМОТа.

помоћ ж. — помоћник (помоћника) м. — помоћница ж. — помоћу

предл. — помре гл. — помрзне гл. — помрси (се) гл. — помрчење

c. — помрчина ж. — помузе (-узеду, -узу) гл. — помути (ce)

гл. — помућива (се) (-Иваду (се), -ивају (се) гл. — помучи се

гл. — понавља (се) (-ављаду (се), -ављају (се) гл. — понављање

c. — понављач (понављача) м. — понављача и понављачица
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ж. — понајвише прил. — понаша се (-ашаду се, -ăшају се) гл.

— понашање с. — понегде прил.

. ПОНедбНИК И ПОнеделник М. Понедељак.

понеки, -а, -o. — понекипут прил. — понесе и понесе (-еседу и -еседу,

-есу) гл.

понесаје (-а једу, -ăју) и понесива (-иваду, -ивају) гл. понаша.

понестане гл. — понешто прил. — понижава (се) (-аваду (се), -авају (се) и

понижаје (се) (-аједу (се), -ају (се)) гл. — понижавање с. — понижење

c. — понизан, -зна, -зно. — понизи (се) гл. — поништи (се) гл.

— понови (се) гл. — поново прил. — понос (поноса) м. — поносан,

-сна, -сно. — поноси (се) гл. — поносно прил. — поноћ (поноћи)

ж. — поноћни, -а, -о и поноћњи, -а, -e (и -о). — поношљив, -а, -о и

поношљиви, -а, -о (одр.)

ПОНОШЉИВИЦа Ж. ПОНОШЉИВа жена.

ПОНОШЉИВКО М. ПОНОШЉИВаЦ.

понска прид. пољска; само у изр. понска јагодица. |-

понуђаје (се) (-аједу (се), -ају (се) и понуђива (се) (-Иваду (се), -ивају (се)),

понуђује (се) гл. — поњава ж. — поњавица ж (дем).

пöоде ж. мн. походе. -

побре гл. — попа (попе) м. — попада гл. — попадија ж. — попади(ј)ин,

-a, -o. — попадица (попадице) ж. — попали гл. — попара (-араду,

-арају) гл. — попари гл. — попасе гл. — попатоше гл. — попева

гл. — попегла (-егладу, -еглају) гл. — попик (попика) м. — попин,

-a, -o. — попипа гл. — пописује гл. — попише гл.

попје гл. попије.

поплава ж. — поплави гл. — поплави (-авиду, -аву) (учини плавим) гл.

— поплеви (-евиду, -еву) гл. — попов, попова, попово. — поповина

ж. — поповски, -а, -o. — попонац (попбнца) м. — поправи (се)

гл. — поправља (се) гл. — попреко прил. — попречан, -чна, -чно.

— попречке прил. — попречно прил. — поприча (-ичаду, -ичају)

гл. — попрска (-прскаду, -прскају) гл.

попршти гл. 1. попрска. 2. растури, разбаца. -

попуди гл. — попуни (се) гл. — попуњава (се) (-аваду (се), -авају (се) и

попуњаје (се) (-аједу (се), -ају (се)) гл. — попуњавање с. — попуца

(се) гл. — попуши гл. — попушта (-уштаду, -уштају) и попушћа

(-ушћаду, -ушћају) гл. — попуштање и попушћање с.

попушти гл. попусти. -

поравња (-аду, -ăју) гл. поравна.

поравњава (-аваду, -авају) и поравњаје (-аједу, -ăју) гл. поравнава.

поравњање с. поравнање.

порађа (се) (-ађаду (се), -ађају (се)) гл. — поразбива (-иваду, -ивају) и

поразбија (-ћјаду, -ијају) гл. — поразболи се гл. — поразговара
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(се) (-араду (се), -ăрају (се) гл. — пораздаје гл. — поразиђе се гл.

— поразилази се гл. — поразмисли (се) гл. — поразреди (се) гл.

— порасте гл. — порастура (-yраду, -урају) гл. — поред и порет

прил.

поредња (поредње) ж. зараза; син. ббља, болетина.

поређа (се) (-еђаду (се), -еђају (се)) гл. — пореже гл. — порекло с.

— поречка се гл. — пори (пориду, пору) гл. — пород (порода) м.

— породи (се) гл. — породиља ж. — породица ж. — порођај м.

— порони гл. — пороси гл. — порта (црквена) ж. — поруб (поруба)

м. — поруби гл. — поруди (-удиду, -уду) гл., Кад поруду трешње.

— поружни (-ужниду, -ужну) гл. — порука ж. — порумени (се)

(-ениду (се), -ену (се) гл. — поручаје (-аједу, -ају) и поручује гл.

— поручен, -a, -o. — поручи гл. — поручује гл. — поруши (ce)

гл. — порцелан (порцелана) и порцулан (порцулана) и пурцулан

(пyрцулана) м. — порцелански и порцулански, пурцулански, -а, -o.

— порција ж. 1. оброк, порција. 2. порез.

пос (поста) м. пост. -

пöс, пос(л)е, пос(л)ем, пос(л)ена, пос(л)енак, пос(л)енака прил., предл.

— посаветује (се) гл. — посавија (-ијаду, -ијају) гл. — посади (се)

гл. — посађива (се) (-иваду (се), -ивају (се) и посађује (се) гл.

посакрје (се) гл. посакрије (се).

посан, -сна, -сно и посни, -а, -о (одр.) постан.

посведочи гл. — посво(ј)и гл. — поседа (-едаду, -едају) гл. — поседи

(-едиду, -еду) (поседи, остане мало) гл. — поседи (-едиду, -еду)

(постане сед) гл. — посеје гл. — посети гл. — посећаје (-аједу, -ају)

и посећива (-Иваду, -ивају) и посећује гл. — посече (се) (-ечеду (се),

-ечу (се)) гл. — посипа гл. — посише гл. — поскаче гл. — посклања

(се) гл. — поскочи гл. — поскупља (-аду, -ăју) гл. — поскураж.

— поскурица ж. и поскурник, поскурник (поскурника, поскурника),

поскурњак м. — последњи, -а, -e (и -о). — пословица ж. — послуга

ж. — послужење с. — послужи (се) гл.

послужива (се) (-Иваду (се), -ивају (се) гл. послужује (се).

послуша гл. послуша.

пöсме и поцме с. подсмех.

посмева се и поцмева се (-аваду се, -евају се) гл. подсмева се.

посмевање и поцмевање с. подсмевање.

посмешкује се гл. подсмешкује се.

посмешљив и поцмешљив, -а, -о подсмешљив.

посмешљиво и поцмешљиво прил. подсмешљиво.

посо (посла) м. посао.

Посбли Гл. посоли.

поспе гл.; обично само у мн. Поспи.
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посрами (се) и посрамбти (се) (-отиду (се), -öту (се)) гл. — посребри

гл. — посред предл. — посpкне гл. — посpне гл. — посрче

ГЛ. — Постава Ж. — Постави Гл. — Поставља ГЛ. — ПостаКНе ГЛ.

— постане гл.

Постеља Ж. Постељина.

пости гл. — постигне гл. — постиже гл. — посто прил., сто посто;

и осто. — посто(ј)и (-o(j)иду, -öју) гл. — пострада (-ададу,

-адају) гл. — постреља (-ељаду, -ěљају) гл. — постpиже (-ижеду,

-ижу) гл. — постpуже (-ужеду, -ужу) гл. — поступа (-упаду, -упају)

гл. — поступи гл. — посуда ж. — посуђе с. зб. — посумња

(-умњаду, -умњају) гл. — посури (-yриду, -уру) гл. — посуши (ce)

гл. — потавни и потамни гл. — потајан, -јна, -јно.

пота(ј)и (-a(j)иду, -ају) гл. (о бурету) почиње да пропушта течност, почиње

Да Цури.

потајник м. — потакне гл. — потамани гл. — потамњаје (-аједу,

-ају) и потамњује гл. — потапка гл. — потапља (-апљаду, -ăпљају)

гл. — потапљање с. — потапша гл. — потегљи гл. — потегне гл.

— потез (потеза) м.

потем прил. потом.

потера гл. — потера ж.

потеца гл. утекне; обично само у мн.

потече (-ечеду, -ечу) гл. потече.

потијо прил. комп. потихо.

потисне гл. — потиштен, -a, -o. — потка (за ткање) ж. — поткаже гл.

— поткива (-иваду, -ивају) гл. — потковица ж. — потколеница ж.

— поткопа гл. — поткопава (-аваду, -авају) и поткопаје (-аједу, -ају)

гл. — поткраде (се) (-адеду (се), -аду (се)) гл. — поткресава (-аваду,

-авају) и поткресаје (-а једу, -ăју) гл. — поткреше гл. — поткупи гл.

— потовари (се) гл. — поток (потока) м. — потомст(в)о и потонст(в)о

c. — потоне гл. — потоп (потопа) м. — потопи (се) гл. — поточић

м. (дем). — потпали гл. — потпане гл. — потпаше (се) гл.

потпашује (се) гл. потпасује (се).

потпир м. иверје (за паљење ватре).

потписива (се) (-иваду (се), -ивају (се)) и потписује (се)) гл. — потпише

(се) гл. — потпомаже (се) гл. — потпомогне (се) гл. — потпун,

-a, -o. — пот)пуни гл. — потпуно прил. — по(т)пуња

(-уњаду, -уњају) гл. — по(т)пуњава (-аваду, -авају) и по(т)пуња

је (-аједу, -ају) гл. — потрага ж. — потражи гл. — потражња

(потражње) ж. — потрбушке прил. — потргне гл. — потреба ж.

— потреба (потребаду) гл. — потребан, -бна, -бно. — потребно прил.

— потресе (се) гл. — потрефи (се) гл. — потрза гл. — потрља

(-аду, -ăју) гл. — потроши (се) гл. — потрпа (-трпаду, -трпају)

гл. — потрси гл. — потре (се) гл. — потруди се гл. — потрчи
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(-чиду, -чу) гл.

потсече (-ечеду, -ечу) гл. подсече.

потстриже (-ижеду, -ижу) гл. подстриже.

потуђи се гл. — потужи се гл. — потура (-yраду, -урају) гл. — потури

ГJI. -

потурчењак (потурчењака) м. потурченик.

потурчи (се) гл. — потуче (се) гл.

по(т)цири (се) гл. подсири (се).

потшиша (се) (-ишаду (се), -ишају (се) гл. подшиша (се). -

поћути (-утиду, -уту) гл. — поубија (се) (-ијаду (се), -ијају (се)) гл.

— поудаје (се) гл. — поудара гл. — поучи (се) гл.

пофала ж. похвала

пофали (се) гл. похвали (ce).

пофаљује (се) гл. похваљује (се).

пофарба (-арбаду, -арбају) гл. пофарба.

пофата (се) и пофаћа (се) гл. похвата (се).

поцали гл. повуче, потргне.

Поцени Гл. потцени.

поцењива (-Иваду, -ивају) и поцењује гл. потцењује.

поцењивање с. ПОТЦеЊИвање.

поцепа (се) (-епаду (се), -епају (се) гл.

поцепка гл.

поцрвени (-ениду, -ену) гл. — поцрка гл. — поцркава (-аваду,

-авају) и поцркаје (-аједу, -ăју) гл. — поцрни (-црнуду, -црну)

гл. — поцрњаје (-аједу, -ају) и поцрњује гл. — поцури гл. — по

чађави гл. — почасти (се) гл. — почека гл. — почем и почим, по

чиме везн. — почетак (почетка) м. — почетник м. — почетница ж.

— почеша (се) гл. — почешља (се) гл.

почини (се) гл. потчини (се).

почиња и почиње гл. — почињава (-аваду, -авају) и почињаје гл.

Почињен, -а, -о потчињен.

почисти гл. — почита (се) (-итаду (се), -итају (се)) гл. — почне гл.

— почупа (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. — пошали (се) гл. — пошаље

и пошље гл. — пошашави (се) гл. — пошашоли гл. — пошета

(се) (-етаду (се), -етају (се). гл. — пошири гл. — поширок, -a, -o.

— пошиша (-Ишаду, -ишају) гл. — пошкопи гл. — пошта ж.

— поштапа (се) (-ападу (се), -апају (се)) гл. — поштар (поштара) м.

поштарица ж. поштарка.

поштарицин, -а, -о поштаркин.

поштаров, -а, -о поштарев.
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поштарски, -а, -o. — поштеди (-едиду, -еду) гл. — поштен, поштена,

поштено. — поштење с. — пошто везн., прил. — поштован, -a, -o.

— поштовање с. — поштује (се) гл.

поштукне гл. полуди; и: оштукне, уштукне.

поштуца гл. — пошуми гл. — пошумљава (-аваду, -ăвају) гл. — пр узв.

за заустављање коња.

пра (пра и праa) м. прах.

прав, -a, -o. — правац (правца) м. — правда ж. — правда (се) (-ав

даду (се), -авдају (се) гл. — правдање с. — праведан, -дна, -дно.

— праведно прил. — прави, -а, -о (прави, истински; онакав какав

треба да буде). — прави (се) и пра(ј)и (се) гл. — правилан, -лна,

-лно. — правилно прил. — правило с. — пра(в)љен и пра(ј)ен,

-a, -o. — пра(в)љење и пра(ј)ење с. — право прил. — право

c. — православан, -вна, -вно. — православац (православца) м.

— православка ж. — правцат(и) и правцит(и), -a, -o, само у изр.

типа прав-правцит. — праг (прага) м. — прадеда и прандеда м.

— пражњење с. — празан, -зна, -зно. — празни (се) гл. — празник

м. — празнина ж. — празно прил. — празновање с. — празнује

(се) гл. — прам и према предл., Он је млад прам мене. — прангија

(топ) ж. — прање с.

прапоњак (прапоњка) и прапорак (прапорка) м. брабоњак, и: брабоњак.

прасе (прасета) с. — прасенце (прасенцета) с. (дем.). — прасење с.

— прасећи, -а, -e (и -о).

прасећина ж. прасетина.

праси (се) гл. — прасићи м. мн. — прати (се) и праћа (се) гл. — пратња

(пратње) ж. — праунук (праунука) м. — праунука ж.

праци (працију) м. мн. прасци. Растемо праце.

прашак (прашка) м, 1. прашак, нешто врло ситно. 2. лек у облику прашка.

3. прашење (копање).

прашење с. 1. прашење (копање). 2. дизање прашине.

праши гл. 1. праши, диже прашину. 2. праши, копа.

прашидба ж. — пр(а)шина и прошина ж. — прашљив, -a, -o. — прашта

(се) (-аштаду (се), -ăштају (се) и прашћа (се) (-āшћаду (се), -ашћају

(се)) гл. — праштање и прашћање с. — првенац (првенца) м.

први, -а, -о I бр. први. II прид. најбољи, први. III м. први дан у месецу.

првина ж. — прво прил. — првцат(и), -а, -о и првцит(и), -a, -o, само у

изр. типа прв првцит. — пргав, -a, -o. — пргавица ж. — пргавко

м. — пргаво прил. — пре предл. — пре (раније) прил. — пребаци

(се) гл. — пребацива (се) (-Иваду (се), -ивају (се) и пребацује (се) гл.

— пребегне гл. — пребере гл. — пребива (се) (-ћваду (се), -ивају

(се) и пребија (се) (-ћјаду (се), -ијају (се) гл. — пребира (-ираду,

-ирају (се)) гл. — пребирач (пребирача) и пробирач (пробирача) м.
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пребледни и проблеп(н)и (едн)иду, едну) гл., — преближава (се)

и приближава (се), проближава (се) (-аваду (се), -авају (се) и пре

ближује (се) и приближује (се), проближује (се) гл. — преближи

(се) и приближи (се), проближи (се) гл. — преболи (-олиду, -олу)

гл. — пребраја (-ајаду, -ајају) гл. — пребранац (пребранца) м.

— пребрине гл., пребрине бригу.

пребува (се) (-уваду (се), -увају (се)) гл. преобува (ce).

пребуди (се) и пробуди (се) гл. пробуди (се).

пребуче (се) и пробуче (се) гл. преобуче (се).

пребуши (ce) и пробуши (се) гл. — превали (се) гл. — превара ж.

— преварант (преваранта) м. — пр(е)вари (се) гл. — преварива (се)

(-иваду (се), -ивају (се) и преварује (се) гл.

пр(е)вати (се) и пр(e)фати (се), привати (се), прифати (се) гл. прихвати

(се).

пр(е)ваћа (се) и пр(e)фаћа (се), приваћа (се), прифаћа (се) гл. прихвата

(се).

пр(е)ваћање и пр(e)фаћање, приваћање, прифаћање с. прихваћање.

преведе (се) и проведе (се) гл.

превеђаје (се) и провеђаје (се) (-аједу (се), -ају (се) и пр(е)веђива (се)

(-иваду (се), -ивају (се)) гл. проводи (се).

превезе (се) и превезе (се) (-езеду (се), -езеду (се), -езу (се)) гл. — превеје

(се) гл. — превене (се) гл.

превечера гл. 1. заврши вечерање. 2. вечера нешто на брзину.

превија (се) (-ијаду (се), -ијају (се) гл. — превијање с. — превише прил.

превје (се) гл. превије (се). -

превлада (-ададу,-адају) гл. — превлака ж. — превози гл. — преврне

(се) гл.

преврћа (се) и преврће (се) гл. преврће (се).

преврши (се) гл. преврши (ce).

превукива (-Иваду, -ивају) и превукује гл. превлачи.

превуче гл. — прегази гл. — прегладни (-адниду, -адну) гл. — преглед

(прегледа) м. — прегледа гл.

прегледа гл. нема, гледа у друге који имају.

прегледи и прогледи (-едиду, -ěду) гл. — прегњави и пригњави гл.

— прегњечи и пригњечи гл. — преговара и приговара (-араду,

-арају) гл. — преговарање и проговарање с.

преговори гл. 1. проговори. 2. приговори.

прегоји се гл. — прегори (-ориду, -бру) гл. — преграби гл. — преграда

ж. — прегради гл. — преграђива (-Иваду, -ивају) и преграђује гл.

— прегреје (се) гл. — прегризе гл. — прегрли гл. — прегрне гл.

прегрш (прегрши) м. прегршт,
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прегуне и прогуне гл. — прегуња и прогуња гл. — прегута и прогута

гл. — пред I предл. пред II прил. само у вези са „да“, Пре да пане

мрак, Преда дође момак и млада, спрему наконче. — преда (се) гл.

— предаје (се) (-аједу (се), -ају (се) гл. — предвече(р) и придвече(p)

прил. — предвиди гл. — предво(ј)и гл. — преде гл.

предзору и преšoру прил. у саму зору.

предика (у цркви) ж. — предикује (у цркви) гл. — предлаже гл.

— предлог (предлога) м. — предложи гл. — предњак м. — предњи,

-a, -e (и -о). — предомис(л)и се гл. — предомишља се (-ишљаду

се, -ишљају се) гл. — предосети (се) гл. — предосећа (се) гл.

— предосећање с. — предузме гл. — пређа ж. — пређашни и

прођашни, -а, -е, пређашњи и проћашњи, -а, -e (и -о). — пређе и

прође гл. — пређица ж. — прежали гл. — преждере и прождере

гл. — прежи (-ежиду, -ежу) гл. — преживи (-ивиду, -иву) гл.

— прежив(љ)a (-ив(љ)аду, -ив(љ)ају) и преживље (преживљеду) гл.

през предл. в. брез.

презасити (се) гл. — презив(љ)а и прозив(љ)а, презивље и прозивље (се)

(-ив(љ)аду (се), -ив(љ)áју (се)) гл. — презив(љ)áње и прозив(љ)áње с.

— презиме (презимена) с. — презими (-имиду, -иму) гл. — презри

(-езриду, -езру) гл.

презро, -зрела, -зрело презрео.

прејави (се) и пријави (се) гл. пријави (се).

преје (се) (преједу (се)) гл. преједе (се).

прејури и пројури Гл. пројури.

прекада ж. даћа.

прекади гл. — прекаже и прикаже гл.

преказаније и приказаније с. приказа, утвара.

пр(е)каја ж. прекаја (воденица за пшеницу).

прекаје се гл. покаје се.

прекали се гл. прекали (ce).

прекани гл. покани (да једе).

прекид (прекида) м. — прекида (се) (-идаду (се), -идају (се)) гл.

— прекине (се) гл. — прекипи (-ипиду, -ипу) гл. — прекисели

(се) гл. — прекисне гл. — прекјучер прил. — преклани прил.

— преклански, -а, -o. — преклапа (се) (-ападу (се), -апају (се))

гл. — преклони и приклони гл. — преклопи гл. — прекључа и

прокључа (-аду, -ăју) гл. — преко предл.

преко предл. 1. преко, на другој страни. 2. у Србији, на десној обали

Дунава, Пре смо трговали преко, Идемо преко за дан, па се ома

вратимо, Преко се не говори ко код нас. 3. љутито, оштро, Погледа

га преко.

прекбјзла и прикбјзла ж. в. априкбјзла.
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прекономад прил. в. заномад.

прекопа гл. — прекопава (-аваду, -ăвају) и прекопаје (-аједу, -ăју) гл.

— прекопира (-ираду, -ирају) гл., и копира. — прекорачава (-аваду,

-авају) и прекорачаје гл. — прекорачи гл. — прекосутра прил.

— прекрасан, -сна, -сно. — прекрати и прикрати гл. — прекраћује

и прикраћује гл.

прекрје гл. прекрије.

прекрој)и гл. — прекрсти (се) гл. — прекрчи гл. — прекрши гл.

— прекршћа (се) гл. — прекува (-уваду, -увају) гл.

прелади (се) и преладни (се) гл. прехлади (се).

прелаз (прелаза) м. — прелази гл. — прелама (се) гл. — преламање с.

— прелегне и прилегне гл. — прележи гл.

прележи (-ежиду, -ежу) гл. (о квочки) напусти гнездо, Кад је прележела

кöчка, метемо другу. -

прелети (-етиду, -ету) гл. — прелива (се) (-Иваду (се), -ивају (се)) гл.

— преливање с. — прелиже (се) гл.

прелика и прилика ж. 1. прилика, случајно превозно средство. 2. повољан

тренутак. 3. пар, онај који неком одговара. 4. пример, Он, на

прелику, да кажемо, нија мого да дође.

прелистава (-аваду, -авају) и прелистаје гл. — преличан и приличан,

-чна, -чно. — прелично и прилично прил. — преломи (се) гл.

— преља (жена) ж.

преље (се) гл. прелије (се).

премаже гл. — премазује гл. — пр(е)макне (се) гл. — премами и

примами гл. — премаши гл.

премени (се) гл. 1. промени (ce). 2. преобуче (се). 3. пренови (се).

премењива (се) (-Иваду (се), -ивају (се) и премењује (се) гл. 1. промењује

(ce). 2. преоблачива (се). 3. пренавља (се).

премери гл. — премерива (-ћваду, -ивају) и (ретко) премерава (-аваду,

-авају), премерује гл. — премеривање и (ретко) премеравање с.

— премеша и промеша гл. — премешта (се) и премешћа (се) гл.

— премештање и премешћање с.

премешћај м. премештај.

премис{л)и (се) гл. — премишља (се) (-ишљаду (се), -ишљају (се) гл.

— премота гл. — премотава (-аваду, -авају) и премотаје (-аједу,

-ају) гл. — премре гл. — премрзне и промрзне гл. — пренавља

(се) (-ављаду (се), -ављају (се)) гл.

пренаје се (пренаједу се) гл. пренаједе се.

пренаша (-ашаду, -ăшају) и пренесива, принесива (-Иваду, -ивају),

пренесаје и принесаје, пренесује и принесује гл. — пренеражен, -a, -o.

— пренеражено прил. — пренерази (се) гл. — пр(e)несе и пр(e)несе

(-еседу и -еседу, -ěсу) и принесе, принесе гл. 1. пренесе, постави,
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донесе. 2. (о живини) почне изнова да носи јаја. — пр(e)нови (се) гл.

— пр(e)ноћи гл. — преноћиште с. — Преображење с. — преокрене

(се) гл. — преокрећа (се) (-ећаду (се), -ећају (се) и преокреће (се).

(-ећеду (се) гл. — пребре гл. — препад (препада) м. — препа(д)не

СС ГЛ. -

препамети гл. полуди.

препати и пропати гл. — препаше (се) гл. — препелица ж. — препрече

(се). гл. — препеченица ж. — препешачи гл. — препије се гл.

— препиња (се) и препиње (се) гл. — препињање с. — преписива

(-иваду, -ивају) и преписује гл. — препише гл. — преплати се

гл. — преплаћива (се) (-иваду (се), -ивају (се) и преплаћује (се)

гл. — преплашен, -a, -o. — преплашено прил. — преплаши (се) гл.

— преплеће гл. — преплива гл. — препне (се) гл. — пр(е)поведа

и приповеда, проповеда (-едаду, -ěдају) гл. — пр(е)поветка и

пропиветка, проповетка ж. — препо(д)не прил. — препозна (се)

(-аду (се), -ăју (се)) гл. — препознава (се) (-аваду (се), -авају

(се) и препознаје (се) (-аједу (се), -ају (се)) гл. — преполови

(се) гл. — препорука ж. — препоручи (се) гл. — препоручива

(се) (-Иваду (се), -ивају (се) и препоручује (се) гл.

препрати гл. испрати (до извесног места).

препреда (-едаду, -едају) гл. — препредан, -a, -o. — препрека ж.

— препречи (се) гл. — препржи гл. — препричава (-аваду, -авају)

гл. — преприча (-ичаду, -ичају) гл. — препрода (-одаду, -одају)

гл. — препродаје (-аједу, -ăју) гл. — препукне гл. — препуни (се)

гл. — преради (се) гл. — прерађива (се) (-Иваду (се), -ивају (се) и

прерађује (се) гл. — прерани гл.

прерани (се) гл. прехрани (се).

прерасо, -сла, -сло прерастао.

прерасте гл. — прерачуна (-yнаду, -унају) гл. — прередак, -тка, —тко.

— пререже гл. -

преруча (-учаду, -учају) гл. 1. заврши ручавање. 2. руча нешто мало, на

брзину.

прерушава (се) (-аваду (се), -авају (се) и прерушује (се) гл. — преруши

(се) гл. — преса ж. — пресавија (се) (-ћјаду (се), -ијају (се)) гл.

пресавје (се) гл. пресавије (се).

пресади гл. — пресађива (-иваду, -ивају) и пресађује гл.

пресамити гл. разуме, схвати.

пресан, -сна, -сно пресан.

пресапи и присапи гл. разуме, схвати.

пресвуче (се) гл. — преседне гл. — пресејава (-аваду, -авају) гл.

— пресеје и просеје гл. — пресели (се) гл. — пресељава (се)

(-аваду (се), -авају (се)) гл. — пресече (се) (-ечеду (се), -ечу (се))

гл. — пресити (се) гл.
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пресише и просише гл. (о малом детету) почне изнова да сише.

прескача (-ачаду, -ăчају) гл. прескаче.

прескачање с. — пр(е)скочи гл. — преслика гл. — преслица ж.

— преслиша гл. — преслишава (се) (-аваду (се), -авају (се)) гл.

— пресмота гл. — пресно прил.

пресолак (пресблака) м. пресолац.

пресоли гл. — преспава (-аваду, -авају) гл. — пресретне гл. — престава

ж. — престави (се) гл. — преставља (се) гл. — престаје и пристаје

гji.

преста(ј)и гл. престави (јело).

пр(е)стане и пристане гл. — престари гл. — пр(е)стеже и пристеже гл.

— престиже (се). гл. — пресуда ж. — пресуди гл. — пресуши (ce)

и присуши (се) гл. — пресушива (-Иваду, -ивају) и пресушује гл.

— прета(ј)и и прита(ј)и (-a(j)иду, -ăју) гл. — претача (-ачаду, -ачају)

гл. — претачање с. — претвара (се) (-араду (се), -ăрају (се)) гл.

претворен, -а, -о измењен, промењен.

претвори (се) гл. — претегне и притегне гл. — претеже и притеже гл.

— претекне гл.

претенција ж. претензија.
-

претера гл. — претераје (-аједу, -ăју) и претерива (-Иваду, -ивају),

претерује гл. — претеран, -a, -o.

претечаје се (-аједу се, -ају се) гл. такмичи се.

прети гл. — пр(e)тиска и притиска (-искаду, -искају) гл. — пр(e)тисне

и притисне гл. — пре(т)каже (се) гл. — прет)казива (се) (-Иваду

(се), -ивају (се) и претказује (се) гл. — преткрај I предл. преткрај,

Дошо да ми помогне преткрај посла. II прил. у крај, Мети ствари

преткрај — претња (претње) ж. — претвори (се) гл. — претопи (се)

гл. — преточи и приточи, проточи гл. — претпоследњи, -а, -е (и

-о). — пре(т)постави гл. — пре(т)поставља гл. — претпрошли, -а,

-о. — претражи гл.

претргне се гл. уплаши се.

претресе (-еседу, -есу) гл. — претpне гл. — претрпа (-аду, -ăју) гл.

— претрпава (-аваду, -авају) и претрпаје гл. — претрпи (-трпиду,

-трпу) гл.

претрчаје гл. претрчава.

претрчи (-трчиду, -трчу) гл. — претура (се) (-yраду (се), -урају (се))

гл. — претури (се) гл. — претуче (-учеду, -учу) гл. — прећути

гл. — прећуткива (-Иваду, -ивају) и прећуткује гл. — преуда се

(-аду се, -ăју се) гл. — преузим(љ)а и преузим{љ)е гл. — преузме

гл. — преуреди гл. — преуређива (-иваду, -ивају) и преуређује гл.

префарба (-арбаду, -арбају) гл. офарба изнова.

префект м. начелник округа, префект.
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префирца (-Ирцаду, -ирцају) гл. прошије, заврши фиpцање.

префриган, -a, -o. — прецвета и процвета (-етаду, -етају) гл. — прецеди

(се) и процеди (се) гл.

прецедник м. председник.

преци м. мн. непром. — прецркне гл. — прецрта (-цртаду, -цртају)

гл. — прече прил. комп., преко прече, наоколо ближе. — пречека и

причека гл. — пречепи (се) и причепи (се) гл.

пречес (пречес(т)а) и причес (причес(т)а) м., Умро је на пречес.

пречести (се) и причести (се) гл. — пречешћива (се) и причешћива (се)

(-иваду (се), -ивају (се)), пречешћује (се) и причешћује (се) гл. — пре

чи гл. — пречиста прид. само у изр. Пречиста Марија. — пречисти

и прочисти гл. — пречита и прочита (-аду, -ăју) гл. — пречишћава

и прочишћава (-аваду, -ăвају), пречишћаје и прочишћаје, пречишћује

и прочишћује гл. — пречука и причука гл. — прешива (-иваду,

-Ивају) гл. — прешије и прешје гл.

прештепује гл. прошије све.

пржење с. — пржи (се) гл. — при предл. — прибави гл. — прибавља

гл.

прибари (се) гл. мало (се) обари.

прибере (се) гл. прибере (се).

привада (приваде) и привата (привате) ж нужник.

приватан, -тна, -тно. — приватник м. — приватно прил. — привеже

(се) гл. — привезива (-ћваду, -ивају) и привезује гл. — привикива

(се) (-иваду (се), -ивају (се) и привикује (се) гл. — привикне (се)

гл. — привлачи (се) гл. — привуче (се) гл. — приговори гл.

— приграби гл. — приде прил. — придржава (се) (-аваду (се),

-авају (се) и придржује (се) гл. — придржи (се) гл. — призна

(-аду, -ăју) гл. — признава (-аваду, -ăвају) и признаје гл.

— признање с. — признат, -a, -o. — признато прил. — при

ja (-аду, -ăју) гл. — пријатан, -тна, -тно. — пријатељ м.

— пријатељица ж. — пријатељка ж.

пријатељов, -a, -o. — пријатељски, -а, -o. — пријатељст(в)о с.

— пријатно прил. — при(ј)ин, -a, -o. — при(ј)ица (при(ј)ице) ж.

(дем). — прика м. — прикачи гл. — приклопи (се) гл. — прикује

гл. — прикупи (се) гл. — прикупља (се) (-упљаду (се), -упљају (се))

гл. — прилази гл. — прилепи (се) гл. — прилепљива (се) (-иваду

(се), -ивају (се)) гл. — приликује гл. — приличи (-ичиду, -ичу)

гл. — прилог (прилога) м. — приложи гл. — приљуби (се) гл.

— приљубљен, -a, -o.

прим (прима) м. први инструменат у тамбурашком оркестру. — прима

(се) (-имаду (се), -имају (се)) гл. — примакне (се) гл. — примамљи

ва (-Иваду, -ивају) и примамљује гл. — примање с.
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примаш (примаша) м. примаш, први инструментист у тамбурашком

оркестру.

примедба ж. — пример (примера) м. — примеран, -рна, -рно.

— примерно прил. — примети гл. — примећује гл. — прими (се)

гл. — примора (-браду, -öрају) гл. — приморава (-аваду, -авају)

гл. — принуди гл. — принуђава (-аваду, -авају) и принуђаје гл.

— припада гл. — припази гл. — припали гл.

припане гл. припадне.

припитоми (се) гл. — припомогне гл. — припомоћ ж.

припрос, -ста, -сто припрост. - -

приредба ж. — природа ж. — природан, -дна, -дно. — природно

прил. — приручи гл. — присваја (-ајаду, -ајају) гл. — присво(ј)и

гje. — присилан, -лна, —лно. — присили гл. — присилно

прил. — присиљава (-аваду, -авају) и присиљаје (-аједу, -ăју)

гл. — прислони (се) гл. — прислушкива (-иваду, -ивају) и при

слушкује гл. — пр(и)стајање с. — пристегне гл. — пристигне

гл. — пристиже гл. — пристојан, -јна, -јно. — пристб(ј)и

(-o(j)иду, -öју) гл. — пристојно прил. — присуст(в)о с. — при

такне гл. — притвори гл. — притекне гл. — притисак (при

тиска) м. — пр(и)тискање с. — притка ж. — прича ж. — прича

(се) (-ичаду (се), -ичају (се)) гл. — причање с. — причврсти гл.

— причекива (-Иваду, -ивају) и причекује гл. — причува (-ува

ДУ, -увају) гл.

приш (пришта) м. 1. пришт. 2. немирно дете.

пришје гл. пришије. - -

пркосан, -сна, -сно. — пркоси гл. — прљевина ж. — прљи (се) гл.

прне гл. прхне. - -

грбба (пробе) ж. — проба (-обаду, -ббају) гл. — пробад и пробод ж.

— пробада (-ададу, -адају) гл. — пробадање с. — пробећари се гл.

— пробива (се) (-Иваду (се), -ивају (се) и пробија (се) (-ијаду (се),

-ијају (се)) гл. — пробивање и пробијање с. — пробистри (се).

пробје (се) гл. пробије (се).

прободе (-одеду, -öду) гл. — пробуђава (се) (-ћваду (се), -ивају (се))

- и пробуђује (се) гл. — провађа (се) (-ађаду (се), -ађају (се)) гл.

— провађање с. — провала ж. — провали (се) гл. — проваља (се)

гл. — проваљива (се) (-иваду (се), -ивају (се) и проваљује (се) гл.

— проваљивање с. — проведрава се и проведраје се гл. — проведри

се гл. — провезе (се) и провезе (се) (-езеду (се) и -езеду (се), -ěзу (се))

гл. — провеје гл. — провене гл. — проверава (-аваду, -авају) гл.

— проверавање с. — провери гл. — провесели се гл. — проветрава

(се) (-аваду (се), -авају (се) и проветраје (се) гл. — проветри (се)

(-етриду (се), -етру (се) гл. — провидан, -дна, -дно. — провиди (се)

гл. — провири гл. — прбвод (провода) м.
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проводач (проводача) м. проводаџија.

проводаџија м. и ж. — проври (-вриду, -вру) гл. — провуче (се)

гл. — прогласи (се) гл. — проглашава (се) гл. — проговори гл.

— прогони гл.

програм м. приредба.

прода (се) (-аду (се), -ăју (се) гл. — продавац (продавца) м. — про

давачица ж.

продавцов, -а, -о продавчев.

продаја ж. — продре гл. — продрма (се) гл. — продубе (се) (-убеду

(се), -убу (се)) гл. — продуби (се) гл. — продува (-уваду, -увају)

гл. — продужава (се) (-аваду (се), -авају (се)) гл. — продужавање с.

— продужетак (продужетка) гл. — продужи (се) гл. — продужива (се)

(-иваду (се), -ивају (се)) гл. — проживи (-ивиду, -иву) гл. — прозеб

(прозеба) м. — прозебе и прозебе (-čбеду, -ебу) гл. — прозу(ј)и

гл. — производ м. — производи гл. — производња (производње)

ж. — проја (проје) ж.

пробј)ица и пробј)ћца (пробј)ице и пробј)ице) ж (дем) мала проја.

прокипи (-ипиду, -ипу) гл. — прокисне гл. — прокишњава (-ава

ду, -авају) и прокишњаје (-аједу, -ају) гл. — проклет, -a, -o.

— проклето прил. — прокле(т)ст(в)о с. — проклија (-ијаду, -ијају)

гл. — проклиња (се) и проклиње (се) гл. — прокопа гл. — прокопава

(-аваду, -авају) и прокопаје гл. — прокраде се (-адеду се, -аду се)

гл. — прокрчи гл. — прокува (-уваду, -увају) гл. — прокуља

(-аду, -ăју) гл. — прокуне (-yнеду, -уну) гл. — пролаз (пролаза) м.

— пролази гл. — пролежи (-ежнду, -ежу) гл. — пролењи се гл.

— пролети (-етиду, -ету) гл. — пролетни и пролетњи, -а, -е

(и -о). — пролетос(ке) прил. — пролећ (пролећи и пролећа) с.

и ж. и пролеће с., Дошло пролећ. — пролећан, -ћна, -ћно и про

лећњи, -а, -e (и -о) (одр.). — пролива (се) (-иваду (се), -ивају (се)) гл.

— проливање с. — пролиже (се) гл. — пролисна и пролиста гл.

— пролбла се (-бладу се, -блају се) гл. — пролумпује (се) гл.

проље (се) гл. пролије (се). -

промази се гл. — промаја ж. — промакне гл. — промашај м.

— промашаје и промашује, промаши гл. — промена ж. — промени

(се) гл.

промењив, -а, -о променљив.

промери гл. — промеси гл. — промис(л)и (се) гл. — промрда се гл.

— промува се (-уваду се, -увају се) гл. — промукне гл.

промуко, -кла, -кло промукао.

промућка гл. — промучи (се) гл. — пронађе гл. — проналази гл.

прооди гл. прохода. -

пропада гл. — пропадање с. — пропа(д)не гл. — пропалица м. и ж.

— пропамети се гл.
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пропас (пропаса) м. и ж. пропаст.

пропешачи гл. — пропијанчи се гл.

пропје се гл. пропије се. - -

пропис м. — пропере гл. — пропуши гл. — пропушти гл. — пропушта

и пропушћа (-уштаду, -ушћаду, -уштају, -ушћају) гл. — прорачуна

-унаду, -унају) гл. — прореди (се) гл. — проређива (се) (-Иваду

* -Ивају (се) и проређује (се) гл. — прорешета (-етаду, -етају) гл.

— пророк (пророка) м. — просвети гл. — проседи (-едиду, -еду) гл.

— проси гл. — просипа (се) и просипље (се) гл. — просипање с.

— просјак м. — просјачки, -а, -o. — проскита се (-итаду се, -итају

се) гл. -

проскурник м. проскурњак.

прослава ж. — прослави (се) гл. — прославља (се) гл.

прослук (прослука) м. прслук, Мушкарци носу прослуце.

прослуче (прослучета) с. (дем) прслуче.

прос(т), -ста, -сто. — простак (простака) и простуљ м. — прости гл.;

Бог да га прости. — простира (се) (-ираду (се), -ирају (се)) гл.

— простирач (простирача) м. — просто прил. — простор (простора)

м.

простоћа ж. простота.

простран, -a, -o. — пространо прил. — простре (се) гл. — проспе (се)

гл. — просуши (се) гл. — прота (проте) м. — протањи (се) гл.

— протегне (се) гл. — протера гл. — протерива (се) (-иваду (се),

-Ивају (се) и протерује (се) гл. — против, противу предл., прил., и:

спротив, — противан, -вна, -вно. — противи се гл. — противник м.

— противница ж. — противно прил., и спротивно. — противречи

(се) гл. — протка (-аду, -ăју) гл. — протолмачи и протумачи

гл. — протопли гл. — протрља (-трљаду, -трљају) гл. — протрчи

(-трчиду, -трчу) гл.

проћути (-утиду, -уту) гл. не узима у обзир, не реагује; опрости.

професор м. — професорка ж.

профот (профота) м. нужник.

прошак (процака) м. (рет) војнички ранац. -

процени гл., син. прошецује. — процеп (процепа) м. — процури (-уриду,

-уру) гл. — прочује (се) гл.

прошверцује гл. прокријумчари.

прошевина ж. — прошета (се) (-етаду (се), -етају (се)) гл.

прошидба ж. просидба. -

прошири (се) гл. — проширива (се) (-иваду (се), -ивају (се) и проширује

(се) гл. — прошли, -а, -o. — прошло прил.

прошлос (прошлости) ж. прошлост.
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проштене прид., само у изр. прбштене покладе.

проштудира (се) (-ираду (се), -ирају (се)) гл. простудира; размисли.

прошћава (-аваду, -авају) гл. проштава. -

прошћење с. проштење.

прошуња се (-уњаду се, -уњају се). гл. прошуња се.

прс (прста) м. прст. -

прска (се) (прскаду (се), прскају (се)) гл. — прсне гл. — прстен м.

— престенише се гл. — прстење с. зб. — прстић (прстића) м. (дем.).

— прт (прта) м. — прти (се) гл. — пртина ж. — пртља (се) (-аду

(се), -ăју (се)) гл.

пртљанац (пртљанца) м. неред.

пруга (пруге) ж. — пружа (се) (-ужаду (се), -ужају (се)) гл. — пружи (се)

гл. — прут (прута) м. — прутић (прутића) м. (дем.). — прућа (се)

гл., и: бруца се. — пруће с. зб. — прч узв. за гоњење јарца.

прчевина ж. мирис специфичан јарцу.

пршти (прштиду, пршту) гл. — псето и пцето с. — псећи и пцећи, псећки,

пцећки, -а, -e (и -о). — псећи(ј)и и пцећи(ј)и, -а, -e (и -о). — пси

и пци (псију, пцију) м. мн. — псовање и пцовање с. — псовка и

пцовка ж. — псује (се) и пцује (се) гл. — пс(т) узв.

пуало и пувало с. лењ човек. -

пудар (пудара) м. — пударов, -a, -o. — пуди (се) гл. — пудљив, -a, -o.

— пудљивица ж. — пудљивко м.

пудра (пудре) ж. пудер.

пудра (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. — пуж м. — пужић (пужића) м.

(дем.). — пуза се гл. — пузавац (пузавца) м. — пузање с. — пуки,

-а, -о; пуки отац. — пукне гл. — пy(к)нöтина ж. — пумпа ж.

— пумпа гл. — пумпање с. — пун, -a, -o. — пуначак, -чка,

-чко. — пундраве м. мн., само у изр. има пундраве „немиран

је“. — пунђа ж. — пунђица и пунђаца (пунђице и пунђице) ж.

(дем). — пуни (се) гл. — пунцат(и) и пунцит(и), -a, -o, само у

изр. типа пун пунцат. — пупавац (пупавца) и пуповац (пуповца)

м. — пупак (пупка) м. — пупољ и пупољак (пупољка), пупоњак

(пупоњка), пупуљак (пупуљка), пупуњак (пупуњка) м. — пупуља

(-аду, -ăју) гл.

пуркет (пуркета) м. в. паркет.

пус, -ста, -сто пуст.

пусник (пусника) м. — пусница ж. — пустиња ж. — пусто прил.

пустољина м. и ж, пусник, пусница.

пустош м. — пустошење с. — пустоши гл. — пут (пута) м. — пут, пута

као прил. — путања ж. — путањица (путањице) ж. (дем.).

путела (путеле) ж. стаклена боца. -
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путер (путера) м. маслац.

путник м. — путница ж. — путнички, -а, -o. — путовање с. — путује

гл. — пуф узв. — пуфка гл. — пуца (се) гл. — пуцаљка ж.

— пуцањ (пуцња) м. — пуцкара гл. — пуцњава ж. — пушач

(пушача) м., син. дуванџија. — пушење с. — пуши (се) гл. — пушка

ж. — пушкара гл.

пушта (се) и пушћа (се) (пуштаду (се) и пушћаду (се), пуштају (се) и пушћају

(се)) гл. — пуштање и пушћање с.

пушти (се) гл. пусти (ce).

пчела ж., и чела. — пчелар (пчелара) м., и челар.

Р

рабош м. 1. (рет.) рабош (комад дрвета са зарезима). 2. (по народном

предању) стражарење на улазу у гробље које ноћу врши последњи

сахрањени, Има две недеље како нико није умро, сирома Јова још

мбра да стои на рабош, Дај бож да стигнеш на рабош.

рабар, -бра, -бро храбар.

рабрење с. храбрење.

рабри (се) гл. храбри (се).

рабро прил. храбро.

раван, -вна, -вно. — равна (се), равња (се) и рамња (се) (-аду (се), -ăју (се))

гл. — равни гл. — равник и раоник м. — равница ж. — равничица

ж. (дем.). — равно и рамно прил. — равнодушан и рамнодушан,

-шна, -шно. — равнодушно и рамнодушно прил. — равнотежа и

рамнотежа (равнотеже и рамнотеже) ж. — равњање с. — рага м. и

ж. — рад м. (рет) и радња (радње) ж. — рад, -a, -o. — радан,

-дна, -дно и радни, -а, -о (одр.); радан дан. — раденик и рађеник

м. — раденица и рађеница ж. — ради предл.; ради себе, ради тога,

ради деца. — ради гл., Радјо сам целог живота.

радијо с. радио.

радњи, -а, -e (и -о) радни.

радо прил. радо.

радос (радости) ж. радост.

радосан, -сна, -сно радостан.

радосно прил. — радује (се) гл. — рађа (се) (рађаду (се), рађају (се))

гл. — рађање с. — раж (ража) м. (рет.) и раженица, роженица (ж.)

и арженица. — ражали (се) гл. — ражалости (се) гл. — ражаљено

прил. — ражањ (ражња) м., јагње на ражањ. — ражари (се) гл.

— ражен, -а,-о. — раз и распредл. — разабере (се) гл. — разабира

(се) гл. — разапиња (се) и разапиње (се) гл., Дере се ко да га ђаволи

разапињу.

разаренац (разаренца) м. назаренац, и лазаренац.



Речник радимског говора 125

разбегне се гл. — разбесни се (-есниду (се), -есну (се)) гл.

разбечи се гл. широко отвори очи, избечи се.

разбива (се) (-Иваду (се), -ивају (се) и разбија (се) (-ијаду (се), -ијају (се))

гл. — разбијање с. — разбистри (се) гл.

разбје (се) гл. разбије (се).

разблажава (се) (-аваду (се), -авају (се) гл. — разблажи (се) гл.

разбобика се (-икаду се, -икају (се)) гл. разузда се, распаше се.

разбој (за ткање) м. — разбојник м. — разболи (се) (-олиду (се), -o-

лу (се)) гл. — разбуди (се) гл. — развали (се) гл. — развалина ж.

— разваља (се) гл. — разваљаје (се) и разваљива (се) (-Иваду (се),

-Ивају (се)), разваљује (се) гл. — разведе (се) гл. — разведен и

разведен, разведена, разведено. — разведрава се и разведраје се гл.

безл. — разведравање с. — разведри се гл. — развеже (се) гл.

— развеза је (се) и развезива (се) (-Иваду (се), -ивају (се)), развезује

(се) гл. — развенча (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. — развенчава (се)

(-аваду (се), -авају (се) гл. — развенчање с. — развесели (се) гл.

— развија (се) гл. — развиче се гл.

развје (се) гл. развије (се).

развлажи (се) гл. — развлачи (се) гл. — развој м. — разврне гл.

разврћа гл. разврће.
- -

разгази (се) гл. — разгласи (се) гл. — разглашава (се) (-аваду (се), -авају

(се) и разглашаје (се) гл. — разгледа (-едаду, -едају) гл. — разговара

(се) (-араду (се), -арају (се) гл. — разговарање с. — разговор м.

— разголи (се) (-олиду (се), -блу (се)) гл. — разголиша се (-ишаду

се, -ишају (се)) гл. — разгори се (-ориду се, -бру се) гл. — разграби

гл. — разграна (се) (-анаду (се), -анају (се)) гл. — разгреје (се)

гл. — разда (-аду, -ају) гл. — раздава (-аваду, -авају) и раздаје гл.

— раздавање с. — раздаљен, -а,-о. — раздаљи (се) гл. — раздаљива

(се) (-Иваду (се), -ивају (се) и раздаљује (се) гл. — раздаљина ж.

— раздани се гл. — раздањива се и раздањује се гл. — раздваја

(се) (-ајаду (се), -ајају (се) гл. — раздвајање с. — раздвојено прил.

— раздво(ј)и (се) гл. — раздела ж. — раздели (се) гл. — раздељак

(раздељка) (косе) м. — раздере (се) гл. — раздрешаје (се) и раздрешује

(се) гл. — раздреши (се) гл. — раздрма (се). гл. — раздува (се)

(-уваду (се), -увају (се). гл. — раздужи (се) гл. — раздужива

(се) (-иваду (се), -ивају (се) и раздужује (се) гл. — разигра (се)

(-играду (се), -играју (се) гл. — разиђе се гл. — разилази се

гл. — разјапи (се) гл.

разје се (разједу се) гл. разједе се.

разјури (се) гл. разјури (се).

разлади (се) гл. расхлади (се). -

разлађаје (се) и разлађива (се) (-ћваду (се), -ивају (се)), разлађује (се)

гл. расхлађује (се).
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разлежи се гл. — разлива (се) (-иваду (се), -ивају (се). гл. — разливање

c. — разлика ж. — разликује и разликује (-икуједу (се), -икуједу

(се), -икују (се), -икују (се) гл. — разлиста се гл. — различан, -чна,

-чно. — различно прил. — разлог (разлога) м.

разлока (се) гл. разлоче (се).

разлокан, -a, -o. — разломи (се) гл. — разлупа (се) (-упаду (се), -упају

(се) гл.

разље (се) гл. разлије (се).

разљуља (се) (-уљаду (се), -yљају (се) гл. — разљути (се) гл. — разљућено

прил. — размагли се гл. безл. — размаже гл. — размажен, -a,

-о. — размажено прил. — размази (се) гл. — размакне (се) гл.

— размена ж. — размени (се) гл. — размери гл. — размеси гл.

— размесује гл. — размеша (-ешаду, -ешају) гл. — размисл)и (се) гл.

— размишља (се) (-ишљаду (се), -ишљају (се)) гл. — размишљање с.

— размлачи (се) гл. — размложи (се) и размножи (се) гл. — размота

(се) гл. — размрда (се) гл. — размрси (се) гл. — размрсује (се) и

размршаје (се) гл. — размути (се) гл. — размућка гл. — разнесе

и разнесе (-еседу и-еседу, -есу) гл. — разни, -а, -о (одр.). — разно

прил. — разнобојан, -јна, -јно. — разнобојно прил.

разноврсан, -сна, -сно разноврстан.

разноврсно прил. — разнолико прил. — разноразни, -а,-о. — разнораз

но прил. — разоблачи се гл. безл. — разоре гл. — разоружа (се)

(-аду (се), Зају (се) гл. — разочара (се) (-араду (се), -арају (се)

гл. — разради гл. — разред (разреда) м. — разреди (се) гл. — раз

ређаје (се) и разређује (се) гл. — разреже гл. — разрезаје (-аједу,

-ају) и разрезује гл. — разреши (се) гл. — разрије гл. — раз

pôк, -a, -o. — разроко прил. — разруши гл. — разуда (се)

(-аду (се), -ају (се)) гл. — разум (разума) м. — разуман, -мна,

-мно. — разуме (се) и разуми (се) (-умеду (се), -уму (се) и -умиду

(се), -уму (се)) гл. — разумевање с. — разумљив, -a, -o. — разум

љиво прил. — рај (раја) м. — раја (раје) ж. (рет.).

рајон и рејон (рајбна и рејона) м. рајон (административна јединица).

рајски, -а, -o. — рак м. — рака ж.

ракасто(л) (ракастола) м. рагастов.

ракија и ракија, рекија ж., Пијан човек од ракије увек пане сас лицом на

доле, а од вина увек на леђа или на страну. — ракијаш (ракијаша)

м. — раки(ј)ин, -a, -o. — раки(ј)filца (раки(ј)ице) ж. (дем.).

— раки(ј)ски, -а, -o. — ралица ж. — рало с. — рам. м. — раме

(рамена и рамена) с.; Носимо на рамење. — рамља и рамље, рамња

и рамње гл. — рампаш м. — ран, -а, -о и рани, -а, -о (одр.). — рана

ж.

рана (ране) ж храна.

ранац (ранца) м. — ранга (ранге) ж.
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Ранђел м. Арханђеловдан.

рани (се) гл. храни (се).

рани (се) гл. — ранка ж. забележено само као атрибут, трешња ранка,

шљива ранка, јабука ранка и сл. — рано прил. — рањеник м.

— рањеников, -a, -o. — рањеница ж. — рањење с.

рапав, -а, -о храпав.

рапаус м. одмор, вољно (у војсци); < рум. repaus.

рапаџик м. в. арпаџик.

раса ж. — расад (расада) м. — расади гл. — расадник м., стаклен

расадник, откријен расадник. — расадница ж. — расађаје (-аједу,

-ају) и расађива (-иваду, -ивају), расађује. гл. — расађивање с.

— расан, -сна, -сно. — расани (се) гл. — расањаје (се) (-аједy (ce),

-ају (се) и расањива (се) (-иваду (се), -ивају (се)), расањује (се). гл.

— расеје гл. — расели (се) гл. — расељава (се) (-аваду (се), -авају

(се) и расељаје (се) (-аједу (се), -ају (се)) гл. — расече (се) (-ечеду

(се), -ечу (се)) гл. — расипа (се) гл. — раскваси (се) гл. — раскида

(се) (-идаду (се), -идају (се)) гл. — раскине (се) гл. — раскира

(се) и рескира (се) (-ираду (се), -ирају (се) гл. — раскисели (се)

гл. — расклапа (се) (-ападу (се), -апају (се)) гл. — расклапање с.

— расклима (се). — расклинка (се) (-ћнкаду (се), -инкају (се)) гл.

— расклоп (расклопа) м. — расклопи (се) гл.

раскомата (-атаду, -ăтају) и раскомати гл. раскомада.

раскопа гл. — раскопава (-аваду, -авају) и раскопаје (-аједу, -ају) гл.

— раскопча (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. — раскопчава (се) (-аваду (се).

-авају (се) и раскопчаје (се) (-āједу (се), -ају (се)) гл. — раскопчавање

c. — раскош (раскоша) м. — раскошан, -шна, -шно. — раскошно

прил. — раскрвави (се) гл. — раскречи (се) гл. — раскрсница

ж. — раскрчи (-крчиду, -крчу) гл. — раскрши гл. — раскува (се)

(-уваду (се), -увају (се)) гл. — paco(л) м. — расоли (се) гл., Метемо

сир у воду да се мало расоли. — распада се гл. — распа(д)не

(се) гл. — распакује (се) гл. — распали (се) гл. — распара

(се) гл. — распари (се) гл. — распарча (се) (-аду (се), -ăју (се))

гл. — распасује (се) гл. — распаше (се) гл. — распева (се) гл.

— распетља (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. — распита се (-итаду се,

-итају се) гл. — распитаје се (-аједу се, -ају се) и распитива (се)

(-иваду се, -ивају се), распитује се гл. — распиштољи се гл. — рас

плакан, -а,-о. — расплакано прил. — расплаче (се) гл. — расплете

(се) (-етеду (се), -ету (се) гл. — расплоди (се) гл. — расподела

ж. — расподели (се) гл. — распозна (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл.

— распознаје (-аједу, -ăју) гл. — располага (-агаду, -агају) гл.

— располагање с. — располаже гл. — располови (се) гл.

— расположен, -a, -o. — расположење с. — расположи (се) гл.

— располути (се) гл. — распореди (се) гл. — распоређаје (се)

(-āједу (се), -ају (се) и распоређује гл. — распори (се) гл. — распра

ви (се) гл. — расправља (се) гл. — расприча се (-ичаду се, -ичају
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се) гл. — распрода (-аду, -ăју) гл. — распродаје (-аједу, -ају) гл.

— распространи се гл. — распрска се (-прскаду се, -прскају се) гл.

— распрсне се гл. — распршти (се) гл. — распукне се гл. — распуст

(распуста) м. — распуца се гл.

распушти (се) гл. распусти (ce).

распушћа (се) (-ушћаду (се), -ушћају (се)) гл.

распушћен, -а, -о распуштен.

распушћеник (распушћеника) м. распуштеник.

распушћеница ж. распуштеница.

распушћено прил. распуштено.

расpди (се) гл. — раст м.

раст м. храст.

растави (се) гл. — раставља (се) гл. — растављање с. — растакне гл.

— растане се гл. — растањи (се) гл. — раствара (се) (-араду (се),

-арају (се)) гл. — раствор (раствора) м. — раствори (се) гл. — расте
гл.

растегљи (се) гл. растегли (ce).

растегне (се) гл. — растеже (се) гл. — растера гл. — растресаје (-аједу,

-āју) и растресива (-иваду, -ивају), растресује гл.

растов, -а, -о храстов.
-

растовара (се) (-араду (се), -арају (се) гл. — растовараје (се) и растоварива

(се) (-иваду (се), -ивају (се)), растоварује (се) гл. — растовари (се) гл.

— растоваривање с.

растовача и растовина ж. храстовина.

растојање с. — растопи (се) гл. — растопли се гл. — расторан и

ресторан (расторана и ресторана) м. — расточи гл. — растргне (се)

гл. — растрезни (се) гл. — растресе (се) (-еседу (се), -есу (се)) гл.

— растрза (се) гл. — растрља (-трљаду, -трљају) гл. — растроши гл.

— растpси гл. — растужен, -a, -o. — растужи (се) гл. — растумачи

гл. — растура (се) (-yраду (се), -урају (се) гл. — растурање с.

— растури (се) гл. — расуди гл. — расуђује гл.

расуло с. и м. 1. неуредан, прљав човек, 2. расипник.

расуши се гл. — ра(c)цвета (се) (-аду (се), -ăју (се) гл. — ра(c)цепа (се)

(-епаду (се), -епају (се) гл. — ра(c)цепи (се) гл. — ра(c)цепка гл.

— ра(c)цепљен и ра(c)цепљен, -а,-о. — рат м. — ратни, -а, -o.

— ратос прил., само у изр. типа: Ратости било, Ратости и живота

и свега и сл. — ратосиља се (-иљаду се, -иљају се) гл. — ратује гл.

раф(т)(рафа и рафта) м. полица.

ра(х)ат (ра(х)ата) м. рахат-локум.

рачица ж. — рачун (рачуна) м. — рачуна (се) (-аду (се), -ăју (се) гл.

— рачунаљка ж. — рачуница ж. — рашива (се) (-иваду (се), -ивају
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(се)) гл. — рашивање с. — рашије (се) и рашје (се) гл. — рашири

(се) гл. — раширива (се) (-иваду (се), -ивају (се) и раширује (се) гл.

— раширивање с. — рашпа и рашпла ж. — рашрафи (се) гл.

рашрафује (се) гл. рашрафљује (се).

раштрка (се) (-тркаду (се), -тркају (се) гл. — раштркан, -a, -o.

— раштркано прил. — ра(ш)чепи (се) гл. — ра(ш)чепрка (-пркаду,

-пркају) гл. — ра(ш)черечи гл. — ра(ш)чешља (се) гл. — ра(ш)чисти

(се) и ра(ш)чисти (се) гл. — ра(ш)чишћава (се) (-аваду (се), -авају

(се) и ра(ш)чишћаје (се) (-аједy (ce); -āју (се) гл. — ра(ш)члани гл.

— ра(ш)чупа (-упаду, -упају) гл.

рања и фна ж. ноздрва.

рапаџик м. в. арпаџик.

pôшница ж. млин за кафу.

pва се гл. — рђа ж., и 3рђа. — рђа (рђаду, рђају) гл., и орђа, зарђа.

pђав, рђава, рђаво в. арђав.

pђаво прил. в. арђаво. -

ребарце с (дем.). — ребран, -а, -о и ребр(а)ни, -а, -о (одр.).

ребрас, -ста, -сто ребраст. -

- ребро с. ребро.

револвер м. (рет.) в. леворвер.

ревуљкав, -а, -о непријатног укуса.

регемента и регимента ж. — регрут (регрута) м. — регрутација ж.

— регрутира (-ираду, -ирају) гл., син. рукује. — регрутирање с.,

и руковање. - -

регруцки, -а, -о регрутски.

регулише гл. оре дубоко (за сађење винове лозе).

ред (реда) м. — редак, -тка, -тко, — редар (редара) м. — редаров, -a,

-O.

реди гл. 1. обавештава све редом. 2. разређује.

редић (редића) м. (дем). — редован, -вна, -вно. — редовно прил.

— редом прил. — редуша ж. — ређа (се) (ређаду (се), ређају (се))

гл. — ређање с. — ређе прил. комп. — ређи, -а, -e (и -о) прид.

комп. — реже гл. — режење с. — р(e)жи гл. — рез м. — реза

ж. — резаљка ж. — резанац (резанца) м., обично у мн. резанци и

резанице. — резање с. — резерва (резерве) ж. — резигл. — резотина

ж. — резултат (резултата) м.

рејав, -а, -о рехав.

река ж. — рекне гл.

реко узречица, поштапалица, Реко, спне, није лепо, реко, да не дбђеш.

рематизам (рематизма) и роматизам (роматизма) м. реуматизам.
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рен м. xрен.

ренда (-аду, -ăју) и рендише гл. — рендисање с. — рендо с. — реп м.

— репат, репата, репато. — репарација и реперација ж. — репарира

и реперира гл. — репида и рипида (репиде и рипиде) ж. — репић

(репића) м. (дем.). — рерна ж. — реса (ресе) ж. — ресто с. — ретко

и ретко прил. -

реткос (реткости) м. реткост.

рецета (рецете) ж. и рецопис м. рецепт.

рецитација ж. — рецитује гл. — рецка ж. — рецка гл. — рецкање с.

— рецне гл. — реч (речи) ж. — речица ж (дем.). — речни, -а, -o.

— решава (се) (-аваду (се), -авају (се)) гл. — решавање с. — решен,

-a, -o. — решење с. — решета (-аду, -ăју) гл. — решетање с.

решетаљка ж. справа за решетање жита.

решетка ж. — решето с. — реши (се) гл.

рженица ж. в. арженица.

ржи (ржиду, раку) (о коњу) гл. — риба ж. — риба (се) (рибаду (се), рибају

(се)) гл. — рибање с. — рибар м. — рибаров, -a, -o. — рибарски,

-a, -o. — рибизла (рибизле) ж. — рибица ж. — рибљи, -а, -e (и -о).

— риболов м. — ригла (ригле) ж.

ригола (риголе) ж. шанац.

pидбвка ж. — риђ, -a, -e (и -о). — риђа (риђе) м.

pиђас, -ста, -сто риђаст.

риђин, -a, -o. — ријање с. — рије гл. — рикање с. — рикне гл.

ринга ж. в. аринга.

рингишпил м. — рингла (рингле) ж. — рингловка ж.

pинта (ринтаду, pинтају) гл. ради много, врши тешке послове.

рипа гл. — рипне гл. — рипче (рипчета) с. (дем). — рит (рита) м.

— рита ж.

pита (рите) м. и ритавко м. одрпанац, бедник, син гбља.

pитав, -а, -о и ритави, -а, -о (одр.).

pитавица ж. одрпаница, бедница.

риче гл. риче.

pиштољина ж. и м. пропалица, неваљалица.

ришћан м. в. хришћан.

ришћанка ж. в. хришћанка.

рка гл. набрецује се.

рњав, -а, -о великих ноздрва. -

роб м. — роба ж. — робија ж. — робијаш (робијаша) м. — робијашки, -а,

-о. — робље с. — робов, -a, -o. — робовање с. — робује гл. — ров
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м. — ровари гл. — ровац (рбвца) м. — роваши гл. — ровито прид.

— рог (рога) м. — рогат, рогата, рогато.

рогић (рогића) м. (дем) рошчић.

рогов, -а,-о. — рогожина и рогозина ж. — рогоз м. — род м. — родан,

-дна, -дно, — родбина ж. — родбински, -а, -o. — роди и роди

(родиду (се) и родиду (се), роду (се) и роду (се)) гл. — родиља ж.

— родитељи м. мн., није забележен облик за јд. — родитељски,

-a, -o. — родитељски прил. — родљив, -a, -o. — рођак (рођака)

м. — рођакиња ж. — рођен, рођена, рођено. — рођендан м.

— рођендански, -а, -o. — рођени, -а, -о; рођени брат; рођена сестра,

рођена мати. . — рођење с. — рођењем прил.; Рођењем сам из

Радимње. — розетла ж.

роз(ли), -(л)a, -(л)о ружичаст.

pбз(л)о и розно прил. ружичасто.

рој м — ро{)ење с. — po()и (се) (po(j)иду (се), роју (се) гл. — ројта ж,

Вису ројте на њега. — рок м. — рокће гл. — ролетна ж.

pбла (рбле) ж ваљак (за тесто).

pôља (рбљаду, рбљају) гл. 1. тањи тесто рољом. 2. врши тешке послове.

pбљштина ж. назеб, кијавица, Боли га глава, пун је рбљштине.

Ромун и Румун (Ромуна и Румуна) м.; син. Вла. — Ромунка и Румунка

ж.; син. Влајња. — ромунски и румунски, -а, -о, син. влашки.

— ромунски и румунски прид.; син. влашки.

pôнђоша ж. дебела и јака жена.

рони (се) (рониду (се), рону (се)) гл. — роњење с. — ропкиња ж.

— ропски, -а, -o. — ропски прил. — ропст(в)о с. — роса ж.

— росан (-сна, -сно). — роси (се) гл. — росно прил. — ротк{в)a

ж. — ротк{в)ица ж. (дем.).

роштиљ (роштиља) м. суве резанице од шећерне репе.

pпа ж. хрпа.

рпаџик м. в. арпаџик.

рпица ж. (дем..) хрпица.

pскав, -а, -о хрскав.

pскавица ж. хрскавица.

фт (рта) м. рт, врх.

ртас, -ста, -сто и ртат, ртата, ртато ртаст.

ртато прил. са ртом; оштар.

руби гл. руби.

py(в)о с. рухо. -

руда (руде) (на колима) ж. — ружа (руже) ж., јесења ружа, летња

ружа; пролетња ружа; мирисава ружа; пелцована ружа; рејава ружа.
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— ружан, -жна, -жно. — ружење с. — ружин, -а,-о. — ружи (се) гл.

— ружица (ружице) ж (дем.).

ружичас, -ста, -сто ружичаст.

ружичасто прил. — ружно прил. — ружноћа ж. — рузмарин (рузмарина)

м. — рузмаринов, -a, -o. — рука (руке). ж. — рукав (рукава)

м. — рукавица ж. — рукавчић (рукавчића) м. (дем.) — рукица

(рукице) ж. (дем.). — руковање с. 1. руковање. 2. регрутирање.

— руковет (жита, овса и сл.) м. — руководи (се) гл. — руковођење

c. — рукопис м — рукује и рукује (рукуједу и рукуједу, рукују и
рукују) (регрутира) гл. — рукује се гл. — рулада (руладе) ж.

руља (руљаду, руљају) гл. ради тежак посао.

руљање с. вршење тешких послова.

рум м. — румен, румена, румено. — румени (се) (-ениду (се), -ену (се))

гл. — руменило с. — румено прил.

румуника ж. в. армоника.

румуникаш (румуникаша) м. в. армоникаш.

руно с. — рупа ж. — рупица ж. (дем.). — рупчага ж.

рупчас, -ста, -сто рупчаст.

Рус м. — руски, -а, -o. — руски прил. — Рускиња ж. — руча (ручаду,

ручају) гл. — ручак (ручка) м. — ручање с. — ручица ж. (дем.).

— ручица ж. 1. ручица, држак. 2. руковет. — ручка ж. — ручни, -а,

-о. — ручно прил. — рушевина и рушевина ж. — рушење и рушење

c. — руши (ce). — рушљив, -a, -o.

рчак (рчка) м. хрчак.

рче (рчеду, рчу) и рчи (рчиду, рчу) гл. хрче.

С

с, са, сас, саш, сас, сес, со предл., инструментал се гради увек овим предл.

сабара (-араду, -ăрају) и саборива (-иваду, -ивају) гл. обара.

сабере (се) и собере (се) гл. — сабива (се) (-Иваду (се), -ивају (се) и сабија

(се) (-ијаду (се), -ијају (се)) гл. — сабијање с. — сабира (се) и сабире

(се) гл. — сабије (се) и сабје (се) гл. — сабља ж. — сабљица ж.

(дем). — сабори и собори гл. — сабран, -a, -o. — сабрано прил.

— сав, сва, све и сво зам, и прид., облик за м. род сав ретко се

употребљава, најбоље су сачувани множински облици: сви, све, сва.

Забележен је и облик свја само у изр. Он је све и свја. — савет

(савета) м. — саветује (се). гл. — савија (се) (-ијаду (се), -ијају (се)

гл. — савијање с. — савијача (пита) ж. — савијутак (савијутка) м.

— савлада (-ададу, -адају) гл.
-

cáвна ж. и савне ж. мн., савница ж., савнице ж. Мн., саонице Ж. МН.

CaОНИЦc.
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сагиња (се) и сагиње (се) гл. — сагињање с. — саглашава се (-аваду се,

-авају (се) гл. — сагне (се) гл. — сад(е), садека, садена, саденака

и сат прил. — сади гл. — садржај м. — садржи (-жиду, -жу)

гл. — садржина ж. — сађење с. — сажали се гл. — сажаљева

(-еваду, -евају) гл. — сажаљење с. — сазна (се) (-аду (се), -ăју (се))

гл. — сазнање с. — сајџија м. — сакат, саката, сакато. — сакати

гл. — сакаћење с. — с(а)клони гл., Да те Бог сачува и саклони од

пијанице. — сакрива (се) (-иваду (се), -ивају (се)) гл. — сакривање

c. — сакривача с непром, жмура. — сакси(ј)ица (сакси(ј)ице) ж.

(дем.). — саксија и сексија ж. — сакупи (се) (рет.) и скупи (се) гл.

— сакупља (се) и скупља (се) (-упљаду (се), -упљају (се) гл. — сала

(сале) ж. — салама (саламе) ж. — саламура и сарамура ж. — салата

ж. — салаш (салаша) м. — салашић м. (дем). — салашки, -а, -o.

— салети (ce) (-етиду (се), -ету (се)) гл.

салинак (салинка) и сабник м. салинац.

салицин (салицина) и селицин (селицина) м. салицил.

салје гл. салије.

сало с. — сам, сама, само зам, прил. — самац (самца) 1. самац,

усамљеник. 2. дивљи вепар. — самеље (се) гл. — самица ж. — само

прил., везн. — самоћа ж. — самрт ж. — самцат(и) и самцит(и), -a,

-о; само у изр. типа: сам самцат(и). — сан (сана и сна) м. — сан

дак и сандук (сандука) м., држимо у сандуце. — сандала (сан

дале) ж. — сандуче (сандучета) с. (дем.). — сандучић м. (дем.).

— санка се (санкаду се, санкају се) гл. — санкање с. — санта ж.

сантиметар (сантиметра) м. (рет.) в. центиметар.

сања (сањаду, сањају) гл. — сањање с. — сањив, -а,-о. — сањиво прил.

— санкање с.

саопшћава (-аваду, -авају) гл. саопштава.

саопшћење с. саопштење.

сапи гл. рачуна, мисли.

сапиња и сапиње гл. — сапињање с. — саплете (се) (-етеду (се), -ету (се))

ГJI.

сапљен, -а, -о прорачунат, промишљен.

сапне (се) гл. — сапун (сапуна) и сапун (сапуна) м. — сапунише (се) гл.

— сапунов, -a, -o. — сапунче (сапунчета) с (дем.).

сапуња (се) гл. сапуна (се).

сапуњање с. сапуњење.

сарана ж. сахрана.

сарани гл. сахрани.

сарањива (-Иваду, -ивају) и сарањује гл. сахрањује.

сарањивање с. сахрањивање.
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сарма (сарме) ж. — сасвем и сасвим прил. — састави (се) и саста(ј)и (се)

гл. — саставља (се) гл. — састављање с. — састајање с. — састанак

(састанка) м. — састане (се) гл. — састо(ј)и се гл. — сасуши се гл.

— сат м. — сатона и сотона ж. и м. — сатре (се) гл. — саће с. зб.

саће прил. сада ће, Саће дође.

сафт и софт м. 1. сафт. 2. саламура (за сир). — сачека гл. — сачма

ж. — сачува (се) (-уваду (се), -увају (се)) гл. — саџак м. — сашива

(-иваду, -ивају) гл. — сашије и сашје гл. — свадба ж. — свадбица

ж. (дем.).

свадбаш (свадбаша) м. свадбар.

свађа ж. — свађа (се) гл. — свађалица ж. и м. — свађање с. — сваја

(сваје) ж. — свакаки, -а, -o. — свакако прил. — сваки, -а, -o.

— свакидашњи, -а, -e (и -о). — свакојак{и), -a, -o. — свакојако

прил. — свали (се) гл. — сваља (се) (-aљаду (се), -аљају (се)) гл.

— сваљива (се) (-иваду (се), -ивају (се) гл. — сване (се) гл. — свануће

c. — свањива (се) и свањује (се) гл. безл. — свањивање с. — свари

(се) гл. — сват м. (рет), обично у мн. сватови.

сват и сфат м. зграда општинске управе, син. стража; < рум. sfat.

свати и сфати гл. схвати.

сватовац (сватовца) м. (песма).

свáћа и сфаћа Гл. схваћа.

сваћање и сфahaњe c. схваћање.

свачи{j}и, -а, -e (и -о). — свашта зам. — све прил. — свега прил.

— сведе (се) гл.

сведер (сведера) м. светер, џемпер.

сведок (сведока) м. — сведочанст(в)о с. — сведочи гл. — сведоџба ж.

свеђаје (се) гл. своди (се).

свеж, -a, -e (и -о). — свеже прил. — свеже (се) гл. — свежина ж.

— свезива и свезује гл. — свеје(д)но прил. — свекар (свекра) м.

свекла ж. В. Цвекла.

свеклин, -а, -о в. цвеклин.

свеклица ж (дем.) в. цвеклица.

свекрва ж. — свекрвин, -a, -o. — свекрвица ж. (дем). — свекров, -a, -o.

— СВéНе ГЛ.

сверује гл. набави нешто (у тајности),

свес (свести) м. свест.

свесан, -сна, -сно свестан.

свесно прил. — свет (света) м. — свет, -а, -о и свети, -а, -о (одр.); обично

уз неко име: Свети Аранђел, Свети Василе, Свети Ђорђе (и Ђурђица);

Свети Илија, Свети Јоаким и Ана, Свети Јован, Свети Лазар, Свети

Никола, Свети Петар, Свети Ранђел, Свети Сава, Свети Стеван, Света
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Богородица, Света Петка, Света Петковача, Света Трој)ица; света

црква, свети дух. — свети (о свештенику) гл. — свети (се) (коме) гл.

— светиња ж. — светкује гл. — светлак (светлака) м. — светли (се)

(-етлиду (се), -етлу (се) гл. — светлина ж. — светло прил.

светлос (светлости) ж. светлост.

светлуца гл. — светлуцање с. — свећа (свеће) ж. — свећица ж (дем).

свеца ж. непром. крсна слава, домаћи светитељ.

свецки, -а, -о светски.

свецки прил. светски.

свечар (свечара) м. — свешта (-аду, -ăју) гл. — свештеник м. (рет) в.

попа. — свештило с. — свешћење с. — свиђа се (-ћђаду се, -иђају

се) гл. — свиђање с. — свикне гл. — свила (свиле) ж. — свилара

ж. — свилен, свилена, свилено.

свиленас, -ста, -сто свиленаст.

свиленкас, -ста, -сто свиленкаст.

свински и свињски, -а, -o. — свински и свињски прил. — свинче

(свинчета) и свињче (свињчета) с. — свиња (свиње) ж, дивља

свиња. — свињар (свињара) м. — свињарија ж. — свињаров, -a, -o.

— свињарски, -а, -o. — свињица ж. (дем.); Расти, расти ко врбица,

гој се, гој се ко свињица. — свира (-ираду, -ирају) гл. — свирајка и

свираљка ж. — свирање с. — свирац (свирца) и свирач (свирача) м.

свирачов, -а, -о свирачев.

свирка ж. — свирка гл. — свирне гл.

свирцов, -а, -о свирчев.

cВИСНе Гл. — свиће Гл. беЗЛ.

свјазам. в. сав.

свлада (-ададу, -адају) гл. — свлачи гл. — свлачење с. — свод м.

свој, своја, своје, сво(ј)и, сво(ј)е, своја зам, ови се облици ретко сусрећу,

обично место њих долазе: његов, његова, њeгoвo итд., као и њигов,

ЊИГова, ЊИГово итд. -

сво(ј)ина ж. — својски, -а, -o. — својски прил. — свота ж. — свраб

(свраби и свраба) м. и ж. — сврака ж. — свракин, -a, -o. — сврати

гл. — свраћа гл. — свраћање с. — сврачак (сврачка) м. — сврби

гл. — сврбљење с. — сврдланце (свpдланца и сврдланцета) с. (дем.).

— свpдло с. — сврне гл. — свршава (се) (-аваду (се), -авају (се))

и свршаје (се) (-аједу (се), -ају (се)), свршује (се) гл. — свршавање

c. — свршен, -a, -o. — свршетак (свршетка) м. — сврши (ce)

гл. — свуд(е), свудека, свудекана, свудена, свуденака и свут прил.

— свукива (се) (-иваду (се), -ивају (се) и свукује (се) гл. — свукивање

c. — свуче (се) гл. — се повратна зам. — себичан, -чна, -чно.

— себично прил.

себичнос (себичности) ж. себичност.
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сева (севаду, севају) гл. — севање с. — север м. — северни, -а, -o

(одр.). — северно прил. — севне гл. — сед, -a, -o. — седам бр.

- — седамдесет и седандесет бр.

седамнајс бр. седамнаест.

седељка и седењка ж. — седење с. — седећке и седећки прил. — седи

гл. — седи (о коси) гл. -

седлас, -ста, -сто седласт.

седло с. — седмак м. буре. — седмина ж. — седмица ж. — сед)не

гл. — сеја (сеје) ж. — сејање с. — сеје гл. — сека (секе)

ж. — секира и сикира ж. — секира (се) (-аду (се), -ају (се) гл.

— секирација и сикирација ж. — секирица (секирице) и сикирица

(сикирице) ж. (дем.). — секирче (секирчета) и сикирче (сикирчета)

c. (дем.). — секица ж (дем.). — сектембер и септембар, септембер

м. — секунда ж. — сели (се) гл. — село с. — сељак (сељака) м.

— сељаков, -a, -o. — сељанка ж. — сељанкин, -a, -o. — сељачки,

-a, -o. — сељачки прил. — сем предл. — семе (семена и семена)

c. — семенце (семенцета) с. — семење с. зб. — сеница (птица) ж.

— сенка ж. — сено с. — сењак (сењка) м.

cèоцки, -а, -о сеоски.

септембарски, -а, -о септембарски.

Сервија ж. в. Србија.

Сервијанац (Сервијанца) м. в. Србијанац.

Сервијанка ж. в. Србијанка.

сервијански, -а, -о в. србијански.

сестра ж. — сестрин, -а,-о. — сестрица ж (дем.). — сетва ж. — сети (ce)

гл. — сећа (се) гл. — сећање с. — сеца гл. — сецање с. — сецка

гл. — сецкање с. — сецне гл. — сеча ж. — сече (сечеду, сечу) гл.

— сечење с. — сечиво с. — сив, -a, -o. — сиВћ се Гл. — сиВöћа Ж.

сигра (се) (сиграду се, сиграју се). гл. игра се.

сиграње с играње (деце).

сиграчка ж. играчка.

сигуран, -рна, -рно сигуран. — сигурача ж. осигурача. — сигурно прил.

— сигурнос(т) (сигурности) ж. — сиђе гл. — сика узв. за вабљење

оваца. — сектерише гл. — сиктир узв. — сикће гл. — сила I ж.

1. сила, моћ. 2. велика количина. II прил. много, у великој ме

pи, у великој количини. — силази гл. — силан, -лна, -лно. — си

лина ж. — сили (се) гл. — силно прил. — силује (приморава) гл.

симе гл. непром је име, Мене ми симе Ива, Њему му симе Јова.

симпатичан, -чна, -чно. — симпатично прил. — син (сина) м. — сине

гл. — синко м. непром., као вокатив. Е, мој синко, још си ти млад,

основни облик није сачуван. — синов, -а,-о. — синовац (синовца) м.

— синоћ, синоћка и синоћке прил. — синоћни и синоћњи, синошњи,
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-a, -e (и -о). — синчић (синчића) м. (дем). — сињ, -a, -e (и -о) и

сињи, -а, -e (и -о) (одр.). — сипа гл. — сипање с. — сипи (киша)

гл. — сирак (сирка) м. — сире(ње) (сира, сирења) с. — сириште с.

— сиров, -a, -o. — сировица ж.

сирома I прид. непром., прил. бедан, јадан. II м. сиромах.

сиромашан, -шна, -шно. — сиромашки, -а, -o. — сиромашки прил.

— сиромашно прил. — сиромаштина ж. — сирот, сирота, сирото

и сироти, сироти, -а, -о (одр.). — сиротиња ж. — сиротињски,

-a, -o. — сиротињски прил. — сиротица ж. (дем.). — сирото прил.

— сироче (сирочета) с. — сирочићи м. мн. — сирће (сирћа, сирћета)

c. — сиса ж. — сисање с. — сисат, сисата, сисато. — сисата прид.

одр. — сисић (сисића) м. и сисица ж (дем). — сит, -а,-о. — ситан,

-тна, -тно. — ситнарија ж. мн. — ситнеж. м. — ситни (се) (-ниду

(се), -ну (се)) гл. — ситнина ж. — ситница ж. — ситниш (ситни

ша) м. — ситно I прил. ситно, фино, II c. назив народног кола.

— сито с.

ситос (ситости) ж. ситост.

сићење с. — сићушан, -шна, -шно.

сиц М. седло на бициклима, на колима.

сише гл. — сјај м. — сјајан, -јна, -јно. — сја(ј)и (се) (-a(j)иду (се), -ају

(се) гл. — сјајно прил. — сјаши гл. — сједини (се) гл. — сједињава

(се) (-аваду (се), -авају (се) и сједињује (се) гл. — сједињавање с.

— сјежи се гл.

сјагњена (о овци) прид. сјагња.

сјури (се) гл. сјури (се).

сјутра прил. изјутра.

сказаљка ж., и казаљка. — скакавац (скакавца) м. — скакуће гл.

— скалупи гл. — скамени (се) и скамени (се) (-ениду (се), -ениду

(се), -ену (се), -ену (се)) гл. — скамењен, -a, -o. — скамењено прил.

— скамија ж. — сками(ј)ица (сками(ј)ице) ж. (дем.). — скара се

(-араду се, -ăрају се) гл. — скача (-āчаду, -ачу и -ăчају) и скаче

(-ачеду) гл. — скачање с. — скела ж., и цкел.“ — скелет м. — ски

да (се) (-идаду (се), -идају (се)) гл. — скидање с. — скижа ж.

— скија ж. — скија (се) (-аду (се), -ају (се) гл. — скијање с.

— скијаш (скијаша) м. — скине (се) гл. — скита (се) (-итаду (се),

-итају (се)) гл. — скитање с. — скитница ж. и м. — скитња (скит

ње) ж. — склад м. — склап(љ)а (се) (-ап(љ)аду (се), -ăп(љ)áју (се)) гл.

— склап(љ}ање с. — склизне (се) гл. — склони (се) гл. — склопи

(се) гл. — склупча се (-аду се, -ăју се, гл.

скљока (се) (-бкаду (се), -öкају (се) гл. 1. снужди се (одједном). 2. скљока

се, онемоћа.

скобеља (се) (-ељаду (се), -ељају (се)) гл. 1. снађе се. 2. учини, направи

(некако). 3. (и повр.) сиђе, спусти се.
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сковеpsa и сковерза ж палачинка.

скозна прид. (о кози). — скок м. — скокне гл. — скопа гл. — скорашњи,

-a, -e (и -о). — скор(и), -a, -o.

скорњача ж. корњача.

скорњачин, -а, -о корњачин.

скорњачица ж (дем) корњачица.

скоро прил. — скоруб и скоруп м.

скоруш (дрво) м. оскоруша.

скоруша (плод) ж. — скоруши (се) гл. — скот м. и ж. — скотна прид.

— скотрља (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. — скотури се гл.

скочићи м. мн. скочци, колутићи (на разбоју).

скрај предл. — скраја прил.

скрајник (скрајника) м. крајник; Извадили му скрајнице, син мандула.

скрајњи, -а, -e (и -о) скрајни.

скраљуш(т) м. и ж, крљушт, и краљуш(т).

скрати (се) гл. — скраћење с. — скраћfiва (се) (-Иваду (се), -ивају (се) и

скраћује (се) гл. — скраћивање с. — скрене гл. — скресава (-аваду,

-авају) и скресаје (-аједу, -ăју) гл. — скреше гл. — скрећа (-ehаду,

-ећају) и скреће (-ећеду) гл. — скриви гл. — скрка (се) (скркаду (се),

скркају (се)) гл.

скрља (се) гл. 1. стрпа, скрка. 2. сломи, поломи. 3. (повр.) убије се,

умори.

скроб м.; син. штирк. — скрбби (-обиду, -öбу) гл., син штирка. — скроз

прил. — скробј)и гл.

скрпи се гл. тешко изаћи на крај, живети тешко.

скрши (се) гл. — скува (се) (-уваду (се), -увају (се)) гл. — скуњи се гл.

— скуп, скупа, скупо. — скупи (се) гл. — скупља (се) (-упљаду (се),

-упљају (се)) гл. — скупљање с. — скупље прил. комп. — скупо

прил. — скупоћа ж.

скупштина ж. окупљање код мртваца; Кад звона бију скупштину, сви се

скупимо и чекамо попу.

скуша гл. искуша.

слаб, -a, -o. — слабачак, -чка, -чко. — слаби гл. — слабина ж.

— слабљење с. — слабо прил. — слабодушан, -шна, -шно.

слабос (слабости) ж. слабост.

слабуњав, -a, -o. — слава ж. — славан, -вна, -вно. — слави (се) гл.

— славина ж. — слављење с. — славно прил. — славуј (славуја) и

славујак (славујка) м., Певају славујци.

славујов, -а, -о славујев.

слага (се) (-агаду (се), -агају (се)) гл. — слагање с. — слад м. и ж.

— сладак, -тка, —тко. — слади (се) гл. — сладолед м. — сладос(т)
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(сладости) ж. — слаже гл. (каже лаж) — слаже (се) гл. — слама

ж. — сламица ж (дем). — сламка и сланка ж. — сламњача ж.

— сламчица и сланчица ж (дем). — слан, слана, слано. — слана

(слане) ж. — сланик и слоник (сланика и слоника) м. — сланина ж.

— сланиница (сланинице) ж (дем). — слање с.

слас (сласа и сласти) ж. сласт.

слаткиш (слаткиша) м. — слатко прил. — слаткоћа ж. — слачак (слачка)

м. — слегне (се) гл. -

след предл, због; след тога.

следбеник м. — следбеница ж. — следени се гл. — следећи, -а, -е (и

-о). — следи гл. — следи (се) (смрзне (се)) гл. — следовање с.,

син. ербовање, наследаст(в)о. — следује гл., син. ербује, наслеђује.

— слеђен, -a, -o. — слеђење с. — слезена и слезина ж. — слеме

c.; само у изр. (ће му пане) слеме на теме, у смислу „опаметиће

се“; значење речи није познато. — слеп, слепа, слепо (рет.) в. ћорав.

— слепац (слепца) м. — слепи, -а, -о, само у сложеницама типа:

слепи миш, слепо око, слепо црево. — слепи (се) гл. — слепило с.

— слепиЦa Ж.

слепцов, -а, -о слепчев.

слети (ce) (-етиду (се), -ету (се)) гл. — слива (се) (-иваду (се), -ивају (се))

гл. — сливен, -a, -o. — сливено прил. — слизне гл. — сли(ј)е

(се) гл. — слика ж, живе слике. — слика (се) гл. — сликање с.

— сликар м. — сликаров, -а, -о и сликаров, -a, -o. — сликица ж.

(дем). — сликован и сликуван, -a, -o. — сликовање и сликување с.

— сликује (се) гл. — слина ж. — слинав, -а, -о и слинави, -а, -o

(одр.). — слинави гл. — слинавица и слинавка ж. 1. слинава женска

особа. 2. млада, неискусна особа. — слинавком.

слинак (слинка) м. слинац.

слинак (слинка) м. в. сабник.

слинка (-инкаду, -инкају) гл. — сличан, -чна, -чно. — сличица ж (дем).

— слично прил. -

сличнос (сличности) ж. сличност. -

слиша (се) гл. — слишава (се) (-аваду (се), -авају (се) гл. — слишавање

c. — слишање с. — слобода ж. — слободан, -дна, -дно. — слободно

прил. — слово с. — сложен, -a, -o. — сложи (се) гл. — сложно

прил. -

слобј)и се гл. cледи се, стврдне се, очврсне (на ниској температури).

слојница ж нешто што се следило, што се стврдло, што је очврсло (на

ниској температури). -

сломи (се) гл. — слон м. — слота ж. — слуга (слуге) ж. — служба

ж. — службен, службена, службено. — службено прил. — служење .

c. — служи (се) гл. — слупа (слупаду, слупају), гл. — слути гл.

— слутња ж. — слућење с. — случај м. — случајан, -јна, -јно.
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— случајно прил. — случи се гл. — слуша (се) ; л. — слушање с.

— слушкање с. — сљоска (се) и сљосне (се) гл. — сљушти се гл.

— СМаже, ГЛ.

смакља (-аду, -ăју) гл. 1. прождере. 2. украде.

смакне (се) гл. — смаљење с. — смањи (се) гл. — смањива (се) (-иваду

(се), -ивају (се) и смањује (се) гл. — смањивање с. — сматра (се)

“ (се), -атрају (се) гл. — сме (се) (смеду (се)) гл. — смеђ, -a,

—e tИ —O).

смеђас, -ста, -сто смеђаст.

смеђе и смеђо прил. смеђе.

смеј (смеја) м. смех.

смејање с. — смеје се (-еједу се, -ejy ce) гл. — смејуцка се гл. — смекша

се (-аду се, -ăју се) гл. — смекшава се (-аваду се, -авају се) и смекшаје

Се ГJI.

смел, -а, -о смео.

смело прил. — смелос(т) (смелости) ж. — смеље гл. — смена ж.

— смени (се) гл. — смењива (се) (-ћваду (се), -ивају (се) и смењује

(се) гл. — смет м. — сметен, -a, -o. — сметеница ж. — сметењак

(сметењака) м, 1. сметењак. 2. килавац, килав човек. — сметне гл.

— сметне гл. — сметња (сметње) ж. -

смећа (-ећаду, -ећају) смета, омета.

смећање с. сметање, ометање.

смеша (се) (-ешаду (се), -ешају (се)) гл. — смешан, -шна,-шно. — смеши се

Гл. — смешка се Гл. — смешкање с. — смешљив, -a, -o. — смешљиво

прил. — смешта (се) (-ештаду (се), -ештају (се)) гл. — смешти (ce)

гл. — смили се гл. — смилује се гл. — смиље с. — смирен, -a, -o.

— смирено прил. — смирење с. — смири (се) гл. — смирива (се)

(-иваду (се), -ивају (се) и смирује (се) гл.

смиром прил. мирно, без свађе, у миру, лепо.

смисл)и (се) гл. — смлати гл. — смлачи (се) гл.

cМОКИЊa ж. сMOKВа.

cМОКИЊИН, -a, -o cМОКВИН.

смола ж. — смолница ж. — смота (се) гл. — смотава (се) (-аваду (се),

-авају (се) и смотаје (се) гл.

смотаљка ж. направа за смотавање пређе.

смотрен, -a, -o. — смрад (смрада и смради) м. и ж. — смради

гл. — смрачи (се) гл. — смрви гл. — смрди (смрдиду, смрду)

гл. — смрдибуба ж., и смрдљива буба. — смрдљив, -a, -o.

— смрдљивац (смрдљивца) и смрдљивко м. — смрдљивица ж.

— смрека ж. — смржњавање с.

смржњаје (се) (-аједу (се), -ају (се) гл. смрзава (ce).
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смрзне (се) гл. — смрзнут, -a, -o. — смркне (се) гл. безл. — смркнуће

c. — смркњава (се) и смркњује (се) гл. безл. — смрси (се) гл.

смрска (смрскаду, смрскају) гл. смрви, здроби, убије.

смрт ж. смрт.

смува (смуваду, смувају) гл. 1. поједе (све). 2. украде.

смуди (се) гл. — смуђ м. — смуђење с. — смук м., Пије ко смук.

смуља (се) (-уљаду (се), -yљају (се)) гл. 1. поједе све. 2. украде. 3. повр.

сроза се, остари, ослаби, збрчка се.

смути (се) гл. — смућка гл. — смучи се гл. — сна (снаје), само уз неко

име, сна-Јованка, сна-Љубица и сл. — снабде (се) гл. — снабдева

(се) (-еваду (се), -евају (се)) гл. — снабдевање с. — снага (снаге) ж.

— снађе (се) гл. — снажан, -жна, -жно. — снажи (се) гл. — снажно

прил. — снаја ж. — сна(ј)ин, -a, -o. — снајка ж. — снајкин, -a, -o.

— сналажење с. — сналажљив, -a, -o. — сналази се гл. -

снабди се и снабђа се гл. сналази се.

снаша (снаше) ж. — снег (снега) м. — снеговит, -a, -o: снеговита

година. — снежан, -жна, -жно. — снесе гл. 1. снесе јаје. 2. скине,

спусти, Снесе доле онај џак ставана. — снива (сниваду, снивају) гл.

— снивање с. — снижава (се) (-аваду (се), -авају (се) и снижаје (се)

(-аједу (се), -ају (се)) гл. — снижавање с. -

сниже прил. ниже, Закачи га мало сниже.

снижење с. — снижи (се) гл. — сниско прил. — сноваљка (за пређу) ж.

— сноп м. — снопић (снопића) м. — снужди се гл. — снужден и

снужђен, -a, -o. — снуждено и снужђено прил. — снује (пређу) гл.

— со (соли) ж. и м., куинска со, бела со, црна со, тучена со, крупица

соли за марву. — соба ж. — собица ж. (дем.).

собува (се) (-уваду (се), -увају (се)) гл. изује се.

собувен, -а, -о бос.

собуче (се) (-учеду (се), -учу (се)) гл. свлачи (се).

собучен, -а, -о свлачен, го.

сода (соде) ж. — сој (соја) м. — соја (соје) ж. — сојка ж. — сок и сук

м. — сокак (сокака) м. — сокаче (сокачета) с. (дем). — сокачић

(сокачића) м. (дем). — соклица и сокница ж (дем), и цоклица,

цöкница. — сокол м. — соколов, -a, -o. — солдат м. — солдатов,

-a, -o. — солдацки и солдачки, -а, -o. — солдачина Ж. — солење с.

— соли (солиду, солу) 1. соли, посоли. 2. посипа што (нечим), И посе

солимо сас шећером. — солило с. — солница и солњача ж. — сом

м. — сомов, -a, -o. — сомче (сомчета) с. (дем). — сопче (сопчета)

c. (дем). — сорта ж. — сос м. — сочан, -чна, -чно. — сочно

прил. — спава (-аваду, -авају) гл. — спавање с. — спаваћи, -а,

-е. — спаваћица ж. — спада и спађа гл. — спадало с. — спадање

и спађање с. — спа(д)не гл., Дунав је јако спо. — спази (се) гл.
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— спаја (се) (-ајаду (се), -ајају (се) гл. — спајање с. — спаковање

c. — спакује (се) гл. — спали гл. — спанаћ (спанаnа) м.

спањи се Гл. запањи се.

спари (се) (увене) гл. — спари (се) (сједини се, начини пар) гл. — спас

м. — спасава (се) (-аваду (се), -авају (се) и спасаје (се) гл. — спасе

(се) гл. — Спасовдан м.

спашен, -а, -о спасен.

спекља (се) и спетља (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. — списак (списка)

м. — спица ж. — сплав м. — сплакне гл. — спласне (се) гл.

— спласти гл. — сплaчине ж мн. — спљосне (се) гл. — спљошти

(се) гл. — спо(ј)и гл. — споља прил. — спољашњи, -а, -e (и -о).

спољњи, -а, -e (и -о) спољни. -

спомага (се) (-агаду (се), -агају (се) и спомаже (се) гл. — спомен м.

— споменик м. — спомене (се) и спомени (се) гл. — спомењива

(се) (-Иваду (се), -ивају (се) и спомењује (се) гл. — спомењивање с.

— спомиња (се) (-ћњаду (се), -ињају (се) и спомиње (се) (-ињеду

(се) гл. — спомињање с. — спомогне (се) гл. — спопадне гл.

— споразум м. — споразуме се гл. — споразумева се (-еваду се,

-евају се). гл. — споразумевање с. — според предл. — спореди

гл. — споређива (-Иваду, -ивају) и споређује гл. — споречка се

гл. — справа ж. — спрам предл. — спреда прил. — спрема

ж. — спрема предл. — спрема (се) (-емаду (се), -емају (се))

гл. — спреман, -мна, -мно. — спремање с. — спреми (се). гл.

— спремно прил. — спречава (-аваду, -авају) и спречаје (-а једу,

-ају) гл. — спречавање с. — спречи гл. — спржен, -a, -o. — спр

жи (се) гл. — спријатељи (се) гл.

сприска (се) (-ћскаду (се), -ћскају (се) гл. упропасти (ce).

спрљен, -а,-о. — спрљи гл. — спровађа (-ађаду, -ăђају) гл. — спроведе

и спроведе (-едеду и -едеду, -еду и -ēду) гл.

спротив прил., предл. против. -

спротивно прил. — спруд и спрут м. — спушта (се) (-уштаду (се), -уштају

(се) и спушћа (се) (-ушћаду (се), -ушћају (се) гл. — спушти (се) гл.

| спушћен, -а, -о спуштен. -

сравни (се) и сравња (се) (-аду (се), -ăју (се) гл. — сравњава (се) (-аваду

(се), -ăвају (се) и сравњује (се) гл. — сравњавање с. — срам (срама)

м. и ж. — срамежљив, -a, -o. — срамежљиво прил. — срами се

(-амиду се, -аму се) гл. — ср(а)мота ж. — ср(а)моти (ce) (-отиду се,

Готу се) гл. — ср(а)мотљив, -a, -o. — ср(а)мотљиво прил.

срамоцки, -а, -о срамотски.

срамоцки прил. срамотски.

срасте (-астеду, -асту) гл. — сраћкалица ж. — срачуна (-аду, -ăју), гл.

— срашћава (-аваду, -авају) и срашћаје гл. — Србин м. — Србија
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ж - Србијанац (Србијанца) м. — Србијанка ж. — србијански, -а,

-0,

Србљи (Србља) м. мн. Срби.

срди (се) гл. — срдљив, -а,-о. — срдња (сpдње) ж. — срђење с.

сребрас, -ста, -сто сребраст.

сребр(e)н, -а, -о сребрен.

сребр(е)нас, -ста, -сто сребренаст.

сребро с. — сред и среди предл. — среда (среде) ж. — среди (се) гл.

— ср(е)дина ж. — средње и средовно прил. — средњи, -а, -e (и -о) и

средован, -вна, -вно. — сређен, -a, -o. — сређено прил. — сређива

(се) (-иваду (се), -ивају (се) и сређује (се) гл. — сређивање с. — среже

гл. — Сретење с. — сретне (се) гл. — срећа ж., син талија. — срећа

(се) и среће (се) и срећаје (се) (-āједу (се), -ăју (се) гл. — срећан,

-ћна, -ћно.

срећање с. cретање.

срећно прил. — срж (сржи) ж. — сриче гл. — срна (срне) ж. — срндак

(срндака) и срндаћ (срндаћа) м. — сродан, -дна, -дно. — сроди (се).

— србза (се) (-бзаду (се), -öзају (се)) гл. — срп (српа) м. — Српкиња

ж. — српски, -а,-о. — српски прил. — сручи гл. — сруши (се) гл.

— срце с. — срчани, -а, -о; срчани болесник. — срче гл. — стабло

c. — стабљика и стубљика ж.

стабловина ж. зб. осушена стабла кукуруза.

стави гл. — ставља гл. — стављање с. — стада (-ададу, -адају) гл.

— стадо с. — стајање с. — ста(ј)е гл. — стаклен, стаклена, стаклено.

стакленас, -ста, -сто стакленаст.

стакленце (стакленцета) и стакленче (стакленчета) с. (дем). — стакли се

(-аклиду се, -аклу се) гл. — стакло с. — сталаж (сталажа) и стелаж

(стелажа) м. и сталажа (сталаже), стелажа (стелаже) ж. — сталан,

-лна, -лно. — сталожи (се) гл. — стамни се гл. безл. — стамњава

се и стамњива се гл. безл. — стан (стана) (у блоку) (рет.) м. — стане

гji.

стани се (стану се) гл. смири се, Стани се и ти једарет, никако немаш

мира.

станица и стација ж (рет); и штација. — становник (становника) м.

— станује гл. — стање, Жена му је у друго стање. — стањи (се)

гл. — стар, -a, -o. — стара се (-араду се, -ăрају се). гл. — старање

c. — старац (старца) м. — старачки, -а, -0. — старачки прил.

— старење с. — стари гл. — стари, -а, -о (одр.) 1. стари. 2. (у

именичкој служби) преци, родитељи, Кошто су наши стари прајили.

— старински и старињски, -а, -o. — старбјком.

старос (старости) ж. старост.

старцов, -а, -о старчев.
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стаса (-acaду, -ăcăју) гл. — ствар (ствари) ж. — ствара (се) (-араду (се),

-арају (се)) гл. — стваран, -рна, -рно. — стварање с. — стварно

прил.

стварнос (стварности) ж. стварност.

стварчица ж (дем). — створ м. — створење с. — створи (се) гл.

— стврдне (се) гл. — стега (столарска) ж. — стегне (се) гл. — стеже

(се) гл. — стезање с. — стекне гл. — стена (стене) ж. — стеница

ж. — стења и стење гл. — стење с. зб. — стера гл. — стесни

(се) гл. — стешњава (се) (-аваду (се), -авају (се) гл. — стешњавање

c. — сти(г)не гл. — стид м. — стиди се (-идиду се, -иду се) гл.

— стидљив, -a, -o. — стидљивица ж. — стидљивко м. — стиђење

c. — стиже гл. — стиња се (-аду се, -ăју се) гл. — стипса (стипсе)

ж. и м. — стиска (се) гл. — стискање с. — стисне (се) гл. — стиша

(се) (-ишаду (се), -ишају (се)) гл. — стишава (се) (-аваду (се), -авају

(се)) гл. — стишавање с. — стовари (се) гл. — стоварива (се) (-Иваду

(се), -ивају (се) и стоварује (се) гл. — стоваривање с. — стојање с.

— сто(ј)и (-o(j)иду, -öју) гл. — стојећке и стојећки прил. — стока

ж. — стокин, -a, -o. — столица ж. — столичица (столичице) ж.

(дем.). — стомак (стомака) м. — стомачић (стомачића) м. (дем.).

— стонога ж. — стопала ж. — стопи (се) гл. — стопли (се) гл.

— стоти, -а, -о бр. — стотина ж. — стотинарка ж. — стотиница

(стотинице) ж (дем). — стото прил. — стоциља се (-иљаду се,

-иљају (се)) гл.

стра (страa) м. и ж. страх.

страда (-ададу, -адају) гл. — страдање с. — стража ж. — стражар

(стражара) м. — стражарење с. — стражари гл. — стражњи, -а,

-е (и -о). — стражњица ж. — стран, -a, -o. — страна (стране) ж.

— странац (странца) м. — странка и странкиња ж. — страно прил.

страњски, -а, -о странски.

страовање с. страховање.

страота и страоћа ж. страхота.

страује гл. страхује.

страшан, -шна,-шно. — страшило с. — страшљив, -а,-о. — страшљивац

(страшљивца) м. — страшљивица ж. — страшљивком. — страшно

прил. — стрвина ж. — стреја ж. — стре{j}ица ж (дем). — стрела

(стреле) ж. — стрелац (стрелца) м. — стрелица (стрелице) ж (дем).

— стреља (се) (-ељаду (се), -ељају (се). гл. — стрељање с. — стреми

(-емиду, -ему) гл. — стрепња (стрепње) ж. — стресе (се) (-еседу (се),

-есу (се)) гл. — стрефи (се). гл.

стрижање с. стpижење.

стриже (-ижеду, -ижу) гл. — стрина ж. — стринин, -a, -o. — стриц му

сестре од стричева. — стрицов и стричев, -a, -o. — стрља (се) (-аду

(се), -ају (се) гл. — стрм, -а,-о. — стрман, -мна, -мно. — стрмина

ж. — стрм(н)о прил. — стрмоглави се гл. — стрмоглаво прил.
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— стровали (се) гл. — строваљива (се) (-Иваду (се), -ивају (се) и

строваљује (се) гл. — строг, -a, -o. — строго прил. — строгос(т)

(строгости) ж. — строши (се) гл. — стрпа (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл.

стрпећи с непром, стрепљење, Имај стрпећи док не дође и он.

стрпи (се) гл. — стрплење и стрпљење с. — стрпљив, -а,-о. — стрпљиво

прил. — стрпoше (се) гл. — струготине ж мн. — струже (-ужеду,

-ужу) гл. — струја (струје) ж. — стру(ј)и (-у(ј)иду, -ују) гл. — струк

(струка) м. — струка м.

струни (-униду, -уну) гл. подстакне, ободри, побуди.

струче (стручета) с. струк (биљке).

с(т)рченица ж. срчаница (на колима).

стршаљ и стршањ (стршала и стршља, стршања и стршња) м. стршељ.

сту узв. — стуб м. — стубац (ступца) м.

стубле (стубала) и стублице ж. мн. лестве.

стужи се гл. — стукне (се) гл. — ступа и ступица ж. — ступац (ступца)

м. — ступчић (ступчића) м. (дем). — стуче (се) (-учеду (се), -учу

(се) гл. — стуца гл. — субота (суботе и суботе) ж. -

суботњи, -а, -е, (и -о) суботни.

сув, -а,-о. — суварак (суварка) м.

сувељка ж (рет) в. чунак.
-

сувишак (сувишка) м. — сувишан, -шна, -шно. — сувише прил. — суво

прил. — суво (сувога) с. — суд м. — суд (суда) (судска зграда,

суд, суђење). — судац (суца) м. (рет) и судија м. — судбина

ж. — суди (се) гл. — суди(ј)ин, -a, -o. — судић (судића) м. (дем.).

— судница ж. — суђен, -а,-о. — суђеник (суђеника) м. — суђеница

ж. — суђење с. — сужаје (се) (-аједу (се), -ăју (се) и сужива (се)

(-иваду (се), -ивају (се)), сужује (се). гл. — сужење с. — суза ж. — су

зав, -a, -o. — сузави и сузи гл. — сузица ж. (дем.). — сује

веран, -рна, -рно. — сукање с. — сукнен, -a, -o. — сукно с.

— сукња ж. — сукњица и сукњица (сукњице и сукњице) ж. (дем.).

— сукоб (сукоба) м. — сукоби (се). гл.
-

сулуцкас, -ста, -сто сулуд.

сума ж. сума, свота.

сумива (се) (-Иваду (се), -ивају (се) гл. умива (ce).

сумивање с. умивање.

сумивен, -а, -о умивен.
-

сумија (се) и сумје (се) гл. умије (се).

сумља (сумљаду, сумљају) и сумња (сумњаду, сумњају) гл. — сумљење

и сумњање с. — сумљив и сумњив, -a, -o. — сумљиво и сумњиво

прил. — сумња (сумње) ж. — сумпор м., син аншлог. — сумпорише

и сумпурише гл., син. аншлогује. — сумпоров, -a, -o. — сунђер

(сунђера) м. — сунце с. — сунча се (-аду се, -ăју се) гл.
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сунчоглад и сунчоглед м. сунцокрет, и чинчоглад, чичоглед.

супа ж. — супарош м. — супача ж. — супротан, -тна, -тно. — супротно

прил. — супруг м. (рет) в. муж. — супруга ж (рет) в. жена.

— сур, -a, -o. — сурва (се) гл. — сурвање с. — суров, -a, -o.

— суротка и сурутка ж. — сусрет (сусрета) м. — сусретање и

сусрећање с. — сусретне (се) гл. — сутра прил. — сутрадан и

сутридан прил. — сутрашњи, -а, -e (и -о). — сутрашњица ж.

суцки, -а, -о судски.

суче гл. — суша ж. — суши (се) гл. — сцеди се гл.

Т

та, те зам, — та, та узв. — табакера (табакере) ж. — табана ж. — табла

(табле) ж. — таблица ж., таблица мложења. — таван (тавана) м.

— тавански, -а, -o. — тадашњи, -а, -e (и -о). — тад(е), тадека,

тадена, таденак и тадер прил. — тај, та, то, ти, те, та зам.

та(ј)и (та(ј)иду, тају) гл. 1. цури. 2. држи у тајности.

тајна ж. — тајник м. — тајница ж. — тајно прил. — тајнос(т)

(тајности) ж. — такав, таква, такво. — так(в)и, -а, -ö. — такмичење

c. — такмичи се гл. — такне гл. — тако прил. — такође(p) речца,

прил. — такса ж. — таксира (-ираду, -ирају) гл. — такт м. — тал

м., син мираз. — талас м. — таласа (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл.

— таласав, -a, -o. — таласић м. (дем.). — талија ж., син срећа.

талијан прид. сачуван је само облик за м. род., в. талишан.

Талијанац (Талијанца) м. Италијан.

Талијанка ж. Италијанка.

талијански, -а, -о италијански.

талишан, -шна, -шно таличан.

талог (талога) м. — таложење с. — таложи се гл. — талузина, толузина

и тулузина ж. -

таљиге (таљига) ж. мн. штуле, ходуље.

тама (таме) ж. — таман, -мна, -мно. — таман речца. — тамбура ж.

— тамбураш (тамбураша) м. — тамбурашки, -а, -o. — тамбурица

(тамбурице) ж (дем). — тамјан и тамњан (тамјана и тамњана) м.

— тамјаника и тамњаника (тамјанике и тамњанике) ж. — тамјански

и тамњански, -а,-о. — тамни (се) (тамниду (се) и тамниду (се), тамну

(се) гл. — тамнило с. — тамница ж. — тамно прил. — тамноћа

ж. — тамо, тамока(p), тамона, тамонак{а) прил. — танак, танка,

танко. — танко прил. — танкоћа ж. — тањење с. — тањи (се) гл.

— тањир (тањира) м. — тањирић и тањирић (тањирића и тањирића)

м. (дем.). — тапија ж. — тапка гл. — тапкање с. — тапша и тапше

гл. — тапшање и тапшење с. — тараба ж. — тарана ж (обично у

мн.).
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тараси се и тараше се гл. спасе се (некога или нечега).

тарга (тарге) ж. — тарница ж. мн. — тас (таса) и тасић (црквени) м.

тас (таста) м. таст. -

тастов, -a, -o. — тата (тате) м. — Татар м. — Татарка ж. — татарски,

-a, -o. — татица м.

тацна ж. послужавник.

тачан, -чна, -чно. — тачка ж. — тачкица ж (дем). — тачно прил.

— ташна (ташне) ж. — ташта ж. — таштин, -a, -o. — твој, твоја,

твоје и твојо, тво(ј)и, тво(ј)е, твоја зам. — твор м. — творов, -a, -o.

— тврд, -a, -o. — тврди (се) гл. — тврдина ж. — тврдица ж. и м.

— тврдо прил. — тврдоглав, -a, -o. — тврдоћа ж.

теглић (теглића) м. ручна вага са федером.

тегло с. (посуда) — тегљење с. — тегљи (се) гл. — тегоба ж. — тегобан,

-бна, -бно. — тегобно прил. — тежак, -шка, -шко. — тежи (тежиду,

тежу) гл. — тежина ж. — тежња (тежње) ж. — тезга (столарска)

ж. — тек прил. — текућа (вода, година) прид. — телад (телади

и телади) ж. зб. — теле (телета) с.; Буљи ко теле у шарена врата.

— телеграм и телиграм м. — телевизор м. — телеграф и телиграф

м. — телеграфише гл. — теленце (теленцета) с. (дем.). — телетина

и телећина ж. — телећи, -а, -e (и -о) — телефон и телифон (телефона

и телифона) м. — телефонира (-ираду, -ирају) гл. — тели (се) гл.

— телићи (телића) м. мн. — тело с. — теме (темена) с. — темељ

(темеља) м. — температура (температуре) ж. — теоци м. мн.

TèПИКа Ж. TeПИХ.

тепсија ж. — тепси(ј)fша (тепси(ј)ице) ж. (дем.). — тера (се) гл., тера

лов, тера шалу, тера инат, тера поцме, тера њигово. — терање

c. — терен (терена) м. — терет (терета) м. — терети (се) гл.

— терећење с. — тесан, -сна, -сно. — тесање с. — тесла Ж. — тесно

прил. — тесноћа ж. — тестера ж. — тестерисање с. — тестерица

(тестерице) ж. (дем.). — тестерише гл. — тесто с. — тета ж.

— тетин, -a, -o. — тетка ж. — теткин, -a, -o. — теткица ж (дем.).

тефтере ж. мн. прње, ствари.

теча (тече) м. тетак.

Тече Г.Л. — ТечеЊе С.

течин, -а, -о тетков.

течнос (течности) ж. течност. -

тешки, -а, -о (одр.) 1. тешки. 2. за ж. род тешка, трудна, бремена.

тешкоћа ж. — тешњи, -а, -e (и -о) (комп.). — ти зам. — тигањ (тигања)

м. — тигањче (тигањчета) с. (дем). — тигањчић (тигањчића) м.

(дем.).

тизуљ м. в. ћизуљ.

тиј, -ja, -je (и -јо) тих.
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тијо прил. тихо. — тиква ж. — тиквин, -а,-о. — тиквица ж (дем).

ТИЛ. М. -

тине (тинеду, тину) гл. в. оти(д)не.

тинта ж. хемијска оловка.

тиња (-аду, -ăју) гл. — тињање с.

тињи (тињиду, тињу) гл. кува се на слабој ватри.

тињи (тињиду, тињу) гл. тањи, тегли, Имамо и оклегију што тињимо

обгу.

типа ж.; само у изр. типа на типу „јако поцепан“, „сав искрпљен“.

типла (типле) ж (обично у мн.) расцепани прутићи који се причвршћују

за таваницу (плафон) да би се могло малтерисати. -

Типса ж. стипса.

тиска (се) гл. — тискање с. — тисне гл. — титра (каменчић)ж. — титра

се (-аду се, -ăју се) гл. — титрање с. — тифос и тифус м.

тица ж. птица.

тиче (тичета) с птиче.

ТАЧе се Г.Л. беЗЛ. ТИЧе се.

тичи(ј)и и тичје, -a, -e (и -о) птичији.

тичица ж (дем.) птичица.

тичурина ж. птичурина.

тиша (-аду, -ăју) гл.

тишžiHа ж.

тишлер м. столар.

тишлерај (тишлераја) м. 1. столарски занат. 2. столарија, столарски

производи.

тишлеров, -а, -о столаров.

тишлерски, -а, -о столарски.

тишти (тиштиду, тишту) гл. — тка (-аду, -ăју) гл. — ткаља и ткачка

ж. — тканина ж. — ткање с. — то I зам, то, То значи кромпир са

сосом и месом. II везн. Што пре, то боље.

Töбош м. Добош.

тобошар (тобошара) м. добошар.

тобџија м. — товар м. — товарење с. — товари (се) гл.

тојага ж. тољага. -

тöк м. — толики, -а, -o. — толико прил. — толицак, -цка, -цко и

толицки, толицни, -а, -o. — толицко и толицно прил.

толмач (толмача) м. тумач.

толмачи гл. тумачи.
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толуска и тулуска ж. — томбола и томбула ж. — тоне гл. — тоњење с.

— топ м., Глув ко топ.

TöПал, -ла, -ло Топао.

топи (се) гл. — топли (се) гл. — топлина ж. — топло прил. — топлота и

топлоћа ж. — топљење с. — топов, -a, -o. — топола ж. — тополин,

-a, -o. — тополовина ж. — топчић (топчића) м. (дем.). — торба

(торбе) ж. — торбин, -а,-о. — тори гл. — торон и тороњ (тброна и

тороња) м. — тортаж. — тортица ж (дем).

тотрљајка ж нека врста воденице, реч је сачувана само у изр. клепеће ко

тотрљајка, иду му уста ко тотрљајка „много говори“.

тоцило с. — тоциља се (-иљаду се, -иљају се). гл. — тоциљајка ж.

— тоциљање с. — точак (точка) м. — точи гл. — точкић (точкића)

м. (дем). — трузв. за гоњење коза. — трава (траве) ж. — травка ж.

(дем). — трављив, -a, -o. — травњак м. — травуљак (травуљака)

м. — травуљина ж. — травурина ж. — траг м. — трага (-аду, -ăју)

гл. — трагање с.

трагача ж. натегача.

тражење с. — тражи (се) гл. — тражња (тражње) ж. — трајан, -јна, -јно.

— трајање с. — траје гл.

трајбер (трајбера) м, хајкач у лову, син. гонаш.

трајно прил. — трајнос(т) (трајности) ж. — трак узв. — трака ж.

— трактор м. — тракторист м. — трап м., Можда метемо кромпире

јел цвеклу у трап. — трап (касање) м. — трафика (трговина) ж.

— трачара ж. — трба (трбе) ж.

трбу (трбува) м. трбух.

трбушас, -ста, -сто трбушаст.

трбушата прид. (о жени) трудна.

трбушати, -а, -о (одр.) — тргне (се) гл. — трговање с. — трговац

(трговца) м. — трговина ж. — тргује гл. — треба гл. — требање с.

— треби гл. — трегер (трегера) м., обично у мн. трегери. — трезан,

-зна, -зно. — трем и трен м., син. шупа. — трема (треме) ж. — трене

гл. — тренутак (тренутка) м. — тренутно прил. — трепавица ж.

— треперење с. — трепери гл. — трепља и трепље гл. — трепне

гл. — трепти (-ептиду, -епту) гл. — трепће гл. — трес и трос узв.

— тресак (треска) м. — тресе (се) (-еседу (се), -есу (се) гл.

тресира (-ираду, -ирају) гл. в. адресира.

треска (се) гл. — трескање и трбскање с. — тресне и тросне гл.

трећак (трећка) м. кладња (снопова жита).

треће и трећо прил. — трећи, -а, -e (и -о) — трећина ж. — трефи (се)

ГJI. -

трешење c. тресење.

трешња ж. — трешњин, -a, -o. — трешњов, -а, -0, трешњова ракија.

— трештен, -a, -o, само у изр. типа: луд трештен „сасвим луд“.
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— трешти (-ештиду, -ешту) гл. — трза (се) гл. — трзне (се) гл. — три

бр. — Три Јерарха м. — тридесет и три(ј)ес бр. — тридесети, -а, -o

бр. — триња ж., обично у мн., триње. — триња (се) (-аду (се), -ају

(cc)) гл. — трињање с -

трипли, -а, -о троструки.

трипло прил. — трипут прил. — триста и тристо бр., триста чуда.

— трица ж., обично у мн. трице. — тркаш (тркаша) м. — тркне

гл., тркне до дућана. — трлица (за конопљу) ж. — трло с. — трља

(се) (-аду (се), -ају (се) гл. — трљање с. — трн (трна) м. Дић идеш?

Идем до трна и натрак. — трнић (трнfiћа) м. (дем.). — трнов, -a,

-о. — трновит, -a, -o.

трнтор и трбнтош м. трут (код пчела).

трњар (тpњара) м. трњак.

трње с. зб. — тробојан, -јна, -јно. — троја и тро{j)е бр. — трој)ица м.

— тром, -а, -о и троњав, -a, -o. — тромо и троњаво прил.

троњавица ж. трома, мека женска особа.

троњавко м. тромоња, тром и мек мушкарац.

троп и труп узв. — тропа и трупа гл.

тропа прил., само у изр. типа: тропа је „јако је пијан“; остó је тропа

„остао је без иједне парице“ (обично при картању).

тропање и трупање с. трупање.

тропара (-аду, -ају) гл. претура, тражи (нешто).

тропка и трупка гл. — тропкање и трупкање с. — тропне и трупне гл.

трбска (-бскаду, -бскају) гл. лупа јако.

троскот (трава) м. — троструко прил. — трошак (трошка) м. — трошан,

-шна, -шно. — трошење с. — троши (се) гл. — трошица ж., обично у

мн. трошице.

трошкари (се) гл. троши (се) мало по мало, али често; Не купујемо ббзна

шта, али трошкари се ба за ово, ба за оно.

трпа (се) (-аду (се), -ăју (се) гл. — трпање с. — трп(e)љив, -a, -o.

— трп(e)љиво прил. — трпи (се) гл. — трпија (болест) Ж. — трп

љење с. — трси гл. — трска ж. — тртица (птице) ж. — тр

тичица (тртичице) ж (дем.).

тртоће гл. брбља, лупета; непрестано говори.

труд (напор) м. — труд и трут (гљива) м. — труди (се) гл. — трудна (o

жени) прид. — трује (се) гл. -

трукује гл. 1. штампа. 2. дактилографише.

трул, -а, -о труо.

трулеж (трулежа) м. — трулење с. — трули (-улиду, -улу) гл.

трумпет(л)а (трумпет(л)e)ж тромпета.
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трун м. — трунић (трунића) м. (дем). — труње с. зб. — труњица ж.

(дем.). — труп м. — трупац (трупца) м. — трупина и трупица ж.

трућа (се) (-ућаду (се), -ућају (се) гл. мучи се непрестаним премештањем,

непрестаним одлажењем од места до места. -

труца (се) гл. тресе (се), дрма (се) — труцка (се) гл. — труцне (се)

гл. — трчање с. — тручећ(к)и прил. — трчи гл. — тршав, -а, -о и

тршави, -а, -о (одр.). — тршави (се) гл. — тршавица ж. — тршавко

м.

тршење с чишћење терена од корова, трња, жбуња.

тршчар (тршчара) м. — ту, туна, тунак{а), тунакан(а) прил. — тувљење с.

— туви гл. — туга (туге) ж. — туговање и тугување с. — тугује гл.

— туд(е), тудека, тудекана, тудена, туденака, тудер прил.“ — туђ, -a,

-е (и -о). — туђе и туђо прил. — туђење с. — туђи (се) гл. — туђин

м. — туђина ж. — туђинка ж. — туђински, -а, -o. — тужака се

гл. — тужан, -жна, -жно. — тужба ж. — тужбеница ж. — тужење с.

— тужи (се) гл. — тужно прил. — тукне (се) гл.

тукнут, -а, -о шашав, анормалан.

тулумба ж. Ножеви у вршалици.

тулумба (се) и тумба (се) гл.

тулуска ж. кукурузни клип без зрна.

тумба и тулумба ж. — тумбање с.

тумбара (-аду, -ăју) гл. тумара, тражи по мраку.

тунел (тунела) м. — туњав, -a, -o. -

туњавица ж. туњава женска особа.

туњавко м. — туп, -a, -o. — туп узв. — тупав, -a, -o. — тупи (се) гл.

— тупка гл. — тупкање с. — тупљење с. — тур (на панталонама) м.

— тура (се) (турaду (се), турају (се)) гл. — тури (се) гл. — Туркиња

ж. — турне гл. — турпија ж. — турски, -а, -o. — турски прил.

— Турчин м. -

тута (тутаду, тутају) гл. изазива пса (да лаје, да скаче на некога).

туткал (туткала) м. туткало.

туткалисање с. — туткалише гл.

тутне гл. изазове пса (да залају, да скочи на некога).

тутњава ж. — тутњање с. — тутњи гл. — тутор (црквени) м. — туш, узв.

— туца (се) гл. — туцање с. — туце (туцета) с. — туцка (се) гл.

— туцне (се) гл. — туч м. — туча ж. — тучан, тучана, тучано и

тучен, тучена, тучено. — туче (се) (тучеду (се), тучу (се)) гл. — тучен,

-a, -o. — тфи и тфу узв. - -

. Ћ

ћа и ћа узв.
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ћака ж ток (за сабљу).

ћакнут, -а,-о. — ћале (ћала и ћалета) м. (рет.). — ћалов, -а,-о. — ћаћа

(hahé) м. (рет). — ћаћин, -a, -o. — ћебад(а) (ћебади и ћебади) ж.

зб. — ћебе (ћебета, ћебета) с. — hебенце (hебенца и ћебенцета) с.

(дем). — ћела (ћеле) ж. — ћелав, -a, -o. — ћелави гл. — ћелавко

м. — ћелављење с. — ћелија (у саћу) ж.

ћелофан (ћелофана) м. в. целофан.

ћентура ж. опасач, - рум. сепtura.

ћер (ћери) и ћерка (ћерке) ж.

ћерај узв. за испољавање чуђења, употребљава се само у Радимњи па се

често користи и при исмејавању Радимаца.

ћерамида и ћеремида ж. — ћеркин, -a, -o. — ћеркица и ћерчица ж.

(дем.).

ћизуљ м. имењак, и: тизуљ.

ћилим (ћилима) м. — ћилимски, -а, -o. — ћилимче (ћилимчета) с.

(дем.).

ћок (ћока) м. кљун, - рум. ciос.

ћöк узв. в. чок.

ћорав, -а, -о и ћорави, -а, -o. — ћорави гл.

ћоравило и ћоровило с ћорило, слепило.

ћоравица ж. — ћоравко м. — ћбса (höсе) и ћосавко м. — ћосав, -o.

— ћошак (ћошка) м. и ћошка ж. — ћошкас(т), -ста, -сто. — ћуба

(ћубе) (код птица) ж.

ћуба ж. женска плетеница увијена у котур и причвршћена на потиљку.

ћула (ћуле) ж. капица за ћубу која се носи испод мараме.

ћула (ћуле) ж. чула (овца).

ћули и ћуљи (уши) гл. — ћупа (ћупе) ж. — ћупица (ћупице) ж. (дем.).

— ћуприја ж. — ћупри(ј)ица (ћупри(ј)ице) ж. (дем). — ћуран

(ћурана) м. — ћуранов, -a, -o. — ћурка ж. — ћуркин, -a, -o.

— ћуркица ж (дем.).

ћурће (ћурчета) с. hype.

ћурчија ж. ћурчија.

ћусак (ћуска) м. мућак, ништа.

ћускија ж. ћускија.

ћустер м. столарско ренде.

ћустерише гл. (о столару) рендише.

ћут узв. — ћутање с. — ћутећке прил. — ћути (ћутиду, ћуту) гл.

— ћутљив, -a, -o. — ћутљивица ж. — ћутљивко м. — ћуш узв.

— ћушка гл. — ћушне гл. — ћушнут, -a, -o (ћакнут).
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у

у предл., До сам му новац у зајам; Да пијемо у твоје здравље, Да и

- пратите до у на крај села; уз облике акузатива преузима функцију

локатива: Седи у собу, Је бјо у школу; Држи у зубе. — у и у узв.

— убада (-ададу, -адају) и убођаје (-аједу, -ăју) гл. — убадање с.

— убеди (се) гл. — убедљив, -a, -o. — убеђен, -a, -o. — убеђење с.

— убеђива (се) (-ћваду (се), -ивају (се) и убеђује (се) гл. — убеђивање

c. — убележи (се) гл. — убере гл.

убива (се) (-Иваду (се), -ивају (се)) гл. 1. убија (се). 2. жуљи.

убивање с. 1. убијање. 2. жуљење.

убија (се) (-ијаду (се), -ијају (се) гл. — убијање с. — убијен, -a, -o.

— убијено прил. — убист(в)о с. — убица (убице) м.

убје (се) гл. 1. убије (се). 2. много мари, Убје се за децу.

ублажава (-аваду, -ăвају) и ублажаје (-аједу, -ăју), ублажује гл. — убљује

(се) гл. — убоде (се) гл. - -

убори (се) гл. в. обори (се). -

убрза (-аду, -ăју) гл. — убрише (се) гл. — убрб(ј)и (-б{j}иду, -öју) гл.

убрука (се) гл. в. обрука (се). -

убува (се) (-уваду (се), -увају (се)) гл. в. обува (ce).

убување с. в. обување. -

убуђа се (-аду се, -ăју се) гл., и обуђа се. — убуђави се гл., и обуђави

сč.

убује (се) гл. обује (се); и обује (се). - -

убукива (се) (-ћваду (се), -ивају (се) и убукује (се) гл. в. обукива (ce),

обукује (се). -

увађа (се) (-ађаду (се), -ађају (се) и увеђаје (се) (-āједу (се), -ăју (се))

гл. — увађање с. — уважава (-аваду, -ăвају) гл. — уважавање с.

— уважење с. — уважи гл. — увала ж. — ували (се) гл. — увалина

ж. — уваља (се) (-aљаду (се), -аљају (се)) гл. — уваљива (се) (-Иваду

(се), -ивају (се) и уваљује (се) гл. — уваљивање с.

увати (се) и уфати (се) гл. ухвати (ce).

увáћа (се) и уфаћа (се) гл. хвата (се).

уведе и уведе (-едеду и -едеду, -ěду) гл. — увежба (се) и увецба (се) гл.

— увеже гл. — увезива (-иваду, -ивају) и увезује гл. — увек прил.

— увелико прил. — увелича (се) (-аду (се), -ăју (се) гл. — увеличава

(се) (-аваду (се), -авају (се) гл. — увене (се) гл.

увено, -нула, -нуло увенуо.

уверава (се) (-аваду (се), -авају (се) гл. — уверавање с. — уверен, -a,

-о. — уверење с. — увери (се) гл. — увећа (се) (-аду (се), -ăју (се)

гл. — увећава (се) (-аваду (се), -авају (се) и увећаје (се) (-аједy (ce),

-ају (се)) гл. — увече(p) прил. — увија (се) (-ијаду (се), -ијају (се)
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гл. — увијање с. — увине (се) гл. — увинут, -a, -o. — увис прил.

— увије (се) и увје (се) гл. — увлака (за јастук) ж. — уво (ува и

увета) с. -

увр предл. уврх.

увреба (-ебаду, -ебају) гл. — увреда ж. — увредљив, -а,-о. — увређен,

-a, -o. -

увређује (се) гл. вређа (се).

уврне (се) гл. — уврћа (се) и уврће (се) гл. — уврсти (се) гл. — увршен,

-a, -o... — уврши гл. — увршћива (се) (-Иваду (се), -ивају (се) и

увршћује (се) гл. — увуче (се) (-учеду (се), -учу (се) гл. — увучен,

-a, -o. — угађа (-ађаду, -ăђају) гл. — угађање с. — угаљ и угљен

м. — угане гл. — угања гл. — угао (угла) м. (рет.) в. ћошак.

— угар (ораница) м. — угарак (угарка) м. — угари и угарише гл.;

и огари. — угаси (се) гл.

угега (-егаду, -егају) гл. ухвати (на делу).

угиња (се) и угиње (се) гл. — углави (се) гл. — углади (се) гл.

— угланца и угланцује гл. — углас прил. — углача (се) (-аду (се),

-āју (се) гл. — угледа (спази) гл. — угледа се (-едаду се, -едају се)

Гл.; Угледа се на оца.

углипа се (-ипаду се, -ипају се) и углипи се гл. углиби се.

углевље и углење с. зб.

углоби гл. казни новчаном казном.

угљени, -а,-о. — угљенише (се) гл. — угне (се) гл.

угно(ј)и се гл. огноји се, и огно(ј)и се.

угнут, -a, -o. — угњави гл. — угњезди се гл. — угњеца гл. — угњечи

гл. — угњије се гл. — уговара се (-араду се, -ăрају се) гл.

— уговарање с. — угови гл. — уговор м. — уговори се гл. — угоди

гл. — уго{j}и (се) гл.

угори гл. 1. ражари (ватру). 2. иструли (ђубре).

угости гл. — уграби гл. — угради гл. — угреје (се) гл. — угризе (се)

(-изеду (се), -изу (се) гл. — угризне (се) гл. — угрне (се). гл., и:

огрне (се). — угрози гл. — угрува (се) (-уваду (се), -увају (се)) гл.

— угужва (се) гл. — угура (се) (-yраду (се), -урају (се) гл. — угурне

гл. — угуши (се) гл. — угушује (се) гл. — уда (се) гл. — удава

(се) (-аваду (се), -авају (се) гл. — удавање с. — удави (се) гл.

— удављеник (удављеника) м. (рет.) в. дављеник. — удадба ж.

— удаја ж. — удаљава (се) (-аваду (се), -авају (се)) гл. — удаљавање

c. — удаљен, -a, -o. — удаљено прил. — удаљи (се) гл. — удара

(се) гл. — ударац (ударца) м. — удари (се) гл. 1. удари (се), лупи

(ce). 2. наиђе, И на њега смо ударили; Ишо и ударјо у шуму на

јену кућу. — удвоје прил. — удво(ј)и (се) гл. — удвостручи (се) гл.

— удене гл. — удеси (се) гл. — удешава (се) (-аваду (се), -авају (се))

и удешаје (се) (-аједу (се), -ају (се)) гл. — удило с.
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удинстује гл. заврши динстовање.

удица ж. — удовац (удбвца) м.

удовицин, -а, -о удовичин.

удовољи гл. удовољи.

удбвцöв, -а, -о удовчев.

удружи се гл. — удуби (се). гл. — удубљава (се) (-аваду (се), -авају (се))

и удубљаје (се) (-āједу (се), -ају (се)) гл. — уђе гл. — ужари (се) гл.

— ужас м. — ужасан, -сна, -сно. — ужасно прил. — уже (ужета)

c. — ужива (-Иваду, -ивају) гл. — уживање с. и ужива(н)ција ж.

— ужитак (ужитка) м. — ужљеби гл. — ужње (ужњеду) гл. — уз(a)

предл. — узајми (се) гл. — узајмљива (се) (-иваду (се), -ивају (се))

и узајмљује (се) гл. — узајмљивање с. — узак, -ска, -ско. — узалуд

прил. — узбере гл. (рет.) в. обере. — узбрдица ж. — узбрдо прил.

— узбуди (се) гл. — узбуни (се) гл. — узбуњива (се) (-иваду (се),

-Ивају (се) и узбуњује (се). гл. — узбуњивање с. — узвари (се) гл.

— узвик м. — узвикне гл. — узвишава (се) (-аваду (се), -авају (се) и

узвишује (се) гл. — узвиши (се) гл. — узвишење с. — узводни, -а, -o.

— узводно прил. — узврати гл. — узвраћа гл. — узврви се (-врвиду

се, -врву се) гл. — узврда се гл. — узврне гл. — узда ж., обично

у мн. узде, чешће се користи облик уздица, односно уздице ж. мн.

— уздигне (се) гл. — уздиже (се) гл. — уздише гл. — уздржи (се)

гji.

уздрхти гл. уздрхти.

уздрма (се) гл. — уздуж прил. — узим(љ)а (се) и узимље (се) гл.

— узим{љ)ање с. — узјаши и ујаши гл. — узлегне се гл. — узлети

(се) гл. — узмакне (се) гл. — узме (се) гл. — узнемирава (ce).

(-аваду (се), -авају (се) гл. — узнемиравање с. — узнемирење с.

— узнемири (се) гл. — узнојен, -a, -o. — узно(ј)и (се) гл. — узоре

гл. — узрасте (-астеду, -ăсту) гл. — узри гл. — узрок м. — узруја

(се) (-аду (се), -ăју (се) и узру(ј)и (се) (-у(ј)иду (се), -ују (се)) гл.

— узрујава (се) (-аваду (се), -авају (се)) гл. — узрујавање с. — уј узв.

— уја (ује) и ујак (ујке), ујац (ујца), ујка (ујке) м. — ујалови (се) гл.;

в. и ојалови (се). — ујам (ујма) м.

ује (се) (уједу (се)) гл. уједе (се). -

уједа (се) (-едаду (се), -едају (се). гл. — уједампут и уједанпут прил.

— уједање с. — уједини (се) гл. — уједињење с. — уједињава

(се) (-аваду (се), -авају (се) и уједињује (се) гл. — уједињавање

c. — уједначен, -a, -o. — уједначено прил. — уједначи (се) гл.

— уједно прил. — ујин, -a, -o. — ујна ж. — ујутру прил.

ујутру прил. сутра ујутру.

ука Ж. Хука.

укаже (се) гл. Кад ми се укаже прилика. — укалупи гл.

укаља (се) (-aљаду (се), -аљају (се) гл. упрља (се).
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уквари се гл. — укваси (се) гл. — укеба (-ебаду, -čбају) гл. — укине (се)

гл. — укисели (се) гл. — укисне (се) гл.

укиша се гл. безл. укиши се.

уклади се гл. в. опклади се.

уклапа (се) (-ападу (се), -апају (се) гл. — уклизне гл. — уклија (-аду,

-āју) гл. — уклопи (се) гл.

укљуви (-увиду, -уву) гл. укљује.

укне гл. хукне.

уколо с. В. коткола.

укопа гл. — укопава (-аваду, -авају) гл. — укопча (се) (-аду (се), -ају

(се)) гл. — укорени се гл.

укбри се гл. устврдне се.

укочен, -a, -o. — укочено прил. — укочи (се) гл. — украде (-адеду,

-аду) гл. — украси гл. — укратко прил. — украћаје (-аједу, -ăју)

и украћује гл. — украшава (-аваду, -авају) гл. — укрвави (се) гл.

— укрсти (се) гл. — укрути се гл., и окрути се. — укрца се (укрцаду

се, укрцају се) гл. — укрцава се (-аваду се, -авају се) и укрцаје се

(-āједу се, -ăју се). гл. — укува (се) (-уваду (се), -увају (се)) гл. — у

куња се (-уњаду се, -уњају се). гл. — укупно прил. — укус (укуса и

укуса) м. — укусан, -сна, -сно. — укуси гл., в. и окуси. — укус

но прил. — укући се гл., в. и окући се. — улагива се (-иваду се,

-Ивају се) и улагује се гл. — улаз (улаза) м. — улази гл. — улар

(улара) м. — улево прил. — улега се (-егаду се, -егају се) гл.

— улегне се гл.

улењи се гл. улени се, и олењи се.

улепи (се) гл. — улепча (се) и улепша (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл.

— улепчава (се) и улепшава (се) (-аваду (се), -авају (се) и улепчаје (се),

улепшаје (се) (-āједу (се), -ају (се) гл. — улепчавање и улепшавање с.

— улети (се) гл. — улива (се) (-ћваду (се), -ивају (се)) гл. — уливање

. с. — улови (се) гл. — уложи гл. — улоћка се гл. — улуби (се) гл.,

и олуби (се) гл. — улукави се гл., и олукави се. -

уља м. и ж. Хуља.

уљав, -а, -о зао, пакостан.

уљаво прил. пакосно.

уље (се) гл. улије (се).

улоска се гл. — ум м. — умаже (се) гл. — умакне гл. — умањи (се)

гл. — умањује (се) гл. — умара (се) (-араду (се), -ăрају (се) гл.

— умасти (се) гл. — умацка (се) (-ацкаду (се), -ацкају (се)) гл.

умача (-ачаду, -ачају) гл. умаче.

умекча (се) и умекша (се) (-аду (се), -ăју (се) гл. — умекчава (се) и

умекшава (се) (-аваду (се), -авају (се) и умекчаје (се), умекшаје (се)

(-аједу (се), -ају (се)) гл. — умекчање и умекшање с.
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умерише се и умирише се гл. усмрди се.

уметак (уметка) м, четири жице на тканини, Четири жице у један уметак.

умет(н)е (се) гл. -

умећа (се) и умеће (се) гл.

умећање с. — умеша (се) (-ешаду (се), -ешају (се)) гл. — умиљава се

(-аваду се, -авају се) и умиљује се гл. — умиљавање с. — умирање

c. — умире гл. — умири (се) гл. — умлитави се гл. — умложење

и умножење с. — умложи (се) и умножи (се) гл. — умњак м. — умо

кри (се) гл. — умор (умора) м. — уморан и уморен, -a, -o.

— умори (се) гл. — уморно прил. — умота (се) гл. — умотава

(се) (-аваду (се), -авају (се)) гл. — умотавање с. — умочи (се) гл.

— умре гл. — умрси (се) гл. — умртви (се) гл. — умршено прил.

— умути (се) гл. — унакази (се) гл. — унакаради (се) гл.

унакрс прил. унакрст. -

унаоколо прил., и оконаоколо. — унапред и унапрет прил. 1. унапред.

2. пре. 3. одсад. — унатраг и унатрак прил. — унесрећи (се) гл.

— унесе и унесе (унеседу и унеседу, унесу) гл. — уништи (се) гл.,

син. затони (се), затре (се), утре (се). — уништава (се) и унишћава

(се) (-аваду (се), -авају (се)) гл. — уништавање и унишћавање с.

— уништење и унишћење с. — уновча (-аду, -ăју) гл. — уноћ прил.

унтрок м. подсукња. -

унук (унука) м. — унука ж. — унутра прил. — унутрашњи, -а, -e (и -о).

— унуче (унучета) с. (дем.). — унучић м. (дем.).

уншлог м. облога.

убда се (убдаду се, убдају се). гл. ухода се.

упада гл. — упа(д)не гл. — упакује (се) гл. — упали (се) гл. — упаљује

(се) гл. — упамти и упанти гл. — упари (се) гл., и опари (се).

упасује (се) гл. уклопи (се).

упегла (-егладу, -čглају) гл. — упетља (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл.; Сас

вуном је упетљана основа. — упеца (се) гл. — упецне гл. — упивач

и упијач (упивача и упијача) м. — упћја (се) (-ијаду (се), -ијају(се))

гл. — упијање с. — упиљи (се) гл. — уписаје (се) (-āједу (се), -ăју

(се) и уписује (се) гл. — упита (-итаду, -итају) гл. — упише (се) гл.

упје (се) гл. упије (се). -

упитоми (се) гл. — уплати гл. — уплаћаје (-аједу, -ăју) и уплаћује гл.

— уплаши (се) гл. — уплете (се) гл. — упљеска гл. 1, упљеска,

премлати. 2. убије. — упљује (се) гл. — упљуска (се) (-ускаду (се),

-ускају (се)) гл. — упозна (се) (-аду (се), -ăју (се) гл. — упола(к)

прил. — упоље прил. само у вези са именицом свиња; Тера сви

ње упоље, Чува свиње упоље. — упомоћ узв. — упопреко прил.

— упоред(о) прил. — упореди (се) гл. — упоређаје (се) (-аједу

(се), -ају (се) и упоређује (се). гл. — упоређење с. — употреба, Ж.

— употреби (се) гл. — употребљава (се) (-аваду (се), -авају (се) и
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употребљаје (се) (-аједу (се), -ају (се)) гл. — управља (се) гл. — у

прегне (се) гл. — упреде (се) (-едеду (се), -еду (се)) гл. — упржи (се)

гл. — упрљи (се).

упролећ прил. у пролеће.

упропасти (се) гл., и опропасти (се), син. сприска (се). — упропашћава

(се) (-аваду (се), -авају (се) и упропашћује (се) гл. — упропашћење

c. — упрска (се) (упрскаду (се), упрскају (се)) гл. — упрти (се) гл.

упрћен, -а, -о упртен.

упуди (се) гл. упуди (се); и опуди (се).

упута м. каиш на опанцима, и: опута.

упути (се) гл. — упућаје (се) (-аједу (се), -ају (се) и упућива (се) (-иваду

(се), -ивају (се)), упућује (се) гл. — упућивање с.

упушти гл. в. опушти.

уравна и уравња гл. — уравни гл. — уради гл. — урами гл.

— урамљаје (-аједу, -ăју) и урамљује гл. — урани гл. — урачуна

(-аду, -ăју) гл. — уpва (се) гл. — урда ж. — уредан, -дна, -дно.

— уреди (се) гл. — уредно прил. — уређаје (се) (-āједу (се), -ају

(се) и уређује (се) гл. — уреже гл. — урезаје (-аједу, -ају) и урезује

гл. — урекне гл. — урекнут и уречен, -a, -o. — уречен, -a, -o.

урлав м. урлауб, одсуство.

урлик м. — урликање с. — урликне гл. — урличе гл. — урнебес

м. — уpнише (се) гл. — уроди гл. — урођен, -a, -o. — урођено

прил. — урок (урока) м. — уручи гл. — уручива (-ћBaду, -ивају)

Гл. — усагласи се гл. — усами се гл. — усамљен, -а,-о; и осамљен.

усане гл. усахне.

усвет прил. у свет, без трага, Усвет, мајки, кад нећеш да слушаш.

усво(ј)и гл. — уседелица ж. — усекне (се) гл. — усели се гл. — усељава

се (-аваду се, -авају се). гл. — усељавање с. — усељење с. — усече

(-ечеду, -ечу) гл.

уситни (се) гл. уситни (се).

усја (се) (-аду (се), -ају (се) гл. усија (се).

усја(ј)и (-a(j)иду, -ăју) гл. — уско прил.

усковитла се (-аду се, -ăју се) гл. 1. спасе се, избави се. 2. снађе се.

ускоро прил. — ускоћа ж.

у(с)крајак (у(с)крајка) м. в. окрајак.

ускрати (-атиду, -ату) гл. — ускраћаје (-аједу, -ају) и ускраћива (-иваду,

-ивају), ускраћује гл. — Ускрс (Ускрса) м. — ускршњи, -а, -е (и

-о). — услaди гл. — услов (услова) м. — услужи гл. — усмрди

се (-мрдиду се, -мрду се) гл. — усна ж (рет) в. бysa. — успава.

(се) (-аваду (се), -авају (се)) гл. — успе гл. — успева (-еваду, -ева

ју) гл. — успех (успеа) м. — успешан, -шна, -шно.
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успо, -пела, -пело успео.

успомена ж. — усправи (се) гл. — усправља (се) гл. — усправљање

c. — успротиви се гл. — успуза се гл. — успут прил. — усред

предл. — усрећи (се) гл. — усрећаје (се) (-аједу (се), -ају (се) и

усрећује (се) гл. — усpкне гл. — уста (усти и устију) ж. — устави

(се) гл. — уставља (се) гл. — устављање с. — устане гл. — устиди

се (-идиду се, -иду се) гл. — усто(ј)и се (-б(ј)иду се, -öју се) гл.

— устрепти (-ептиду, -епту) гл. — устрпи се (-трпиду се, -трпу се)

гл. — устрчи (се) гл. — устукне гл. — уступи гл. — усуче (се) гл.

— утабани гл. — ута(ј)и се (-a(j)иду се, -ају се) гл. — уталожи (се)

гл. — утамани (се) гл. — утањи (се). гл. — утапка гл. — утвaра ж.

— утврди (се) гл. — утврђаје (се) (-āједу), -ају (се) и утврђује (се)

гл. — утекне гл., и: отекне. — утера гл.

ути(д)не гл. в. оти(д)не.

утија (се) (-аду (се), -ăју (се) гл.

утиња (се) (-аду (се), -ăју (се) гл. утискује.

утисне гл. — утицај м. — утиче гл. — утиша (се) (-аду (се), -ăју (се))

гл. — утишава (се) (-аваду (се), -авају (се) и утишаје (се) (-аједy (ce),

-ају (се) гл. — утка (се) (-аду (се), -ăју (се) гл. — утовараје (се)

(-аједу (се), -ају (се) и утоварује (се) гл. — утовари (се) гл. — уто

лико прил., утолико боље. — утоне гл. — утопи (се) гл. 1. утопи

(ce). 2. потопи (се); Ди се кудеља утопила. — утопли се гл.

уторник м. уторак, и: торник, втoрник, фторник.

утрави се гл. — утре (се) гл., син. затоми (се), затре (се). — утрина ж.

— утpне (се) гл., и отpне. — утрнут, -a, -o. — утрњаје (се) (-аједу

(се), -ају (се)) гл. — утроба ж. — утроје прил.

утрбнка (се) (-бнкаду (се), -öнкају (се)) гл. 1. обуче неког у већи број

одела. 2. повр. обуче, узме на себе већи број одела.

утроши гл. — утрпа (се) (-аду (се), -ăју (се)) гл. — утрчи (се) гл. — утуви

(се) гл. — утуђи (се) гл., и: отуђи (се). — утупи (се) гл., и отупи

(се). — утура (се) (-yраду (се), -урају (се)) гл., и отуpи (се). — утури

(се) гл., и отуpи (се). — утуче (-учеду, -учčду, -учу) гл. — утучен,

-a, -o. — ућути (ce) (-утиду (се), -уту (се)) гл.

уфарба (-арбаду, -арбају) гл. в. офарба.

уфирца гл. прихвати овлаш, прошије.

уфлека (се) гл. упрља (се) флекама.

ух узв. ух.

уцвили (се) гл. в. опраси (се).

уцело прил. — уцмека (-екадy, -čкају) гл. — уцрвља се (-аду се, -ăју

се) гл. — уцрвљава се (-аваду се, -авају се) и уцрвљаје се (-аједу се,

-ају се). гл. — уча (уче) м. — учамћ (се) (-амиду (се), -аму (се)) гл.

— учврсне (се) гл. — учвршћаје (се) (-аједу (се), -ају (се) и учвршћује

(се) гл., в. и очвршћаје (се). — учеван, -вна, -вно. — ученик м. (рет.)
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в. школар. — ученица ж (рет.) в. школарица. — учење с. — учепи

гл., в. и очепи. — учетворо прил. — учешља (се) гл., в. и очешља

(се). — учи (се) гл.; Сам учјб из они књига чије корице, прве и

последње листове нисам никад ни видо — учитељ м. — учитељка

ж. — учитељкин, -a, -o.

учитељов, -а, -о учитељев.

учитељски, -а,-о. — учичка (се) (-ичкаду (се), -ичкају (се)) гл. — учтив,

-a, -o. — ушара (-араду, -ăрају) гл.

ушибне гл. в. ошибне.

ушива (-иваду, -ивају) гл. в. и ошива. — уш(и)је и ушије (ушједу, ушју)

гл. — ушкопи гл. — ушкопљен, -o. — ушмркне (се) гл.

ушпара (-араду, -ăрају) и уштеди (-едиду, -ěду) гл. уштеди.

ушрафи Гл. ушарафи. |-

ушрафује гл. ушарафљује.

уштави (се) гл. (о кожи) уштави (се).

уштапи (се) гл. упрља (се) јако.

уштапљен, -а, -о јако упрљан.

уштеда ж. — уштипак (уштипка) м. — уштипне гл. — уштирка гл.

— уштрб(ј)и гл. — ушта прил, везн.; Ушта да ти донесе, тамо је

ведро ушта ће да завити воде. — ушура м., и ујам, Узо бог ушуру од

њега „полудео је“, Воденичар не тражи нбвце, од свакога џака узима

две мере ушуру.

ф

фабрика ж. — фабрикује гл. — фабричан, -чна, -чно и фабрични, -а, -o

(одр.).

фајмор м. таваница.

фактура (фактуре) ж. — факултет (факултета) м., Син ми студира на

факултет.

фала (фале) ж хвала.

фалба (фалбе) ж. хвалба.

фаленка и фалинка ж. — фали гл. недостаје.

фали (се) гл. хвали (ce).

фаличан, -чна, -чно и фалишан, -шна, -шно.

фалџија и фаљџија М. и ж. хвалџија.

фaљење с. Хваљење.

фаљивко м. хвалисавац.

фамилија ж. — фамфара и фанфара ж. — фантазија ж., само у изр. Ватају

га фантазије; Има фантазије у главу, у смислу „сањари“, „говори

којешта“. — фантазира и фантезира (-ираду, -ирају) гл. — фарба ж.;
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син, боја. — фарба (се) (фарбаду (се), фарбају (се)) гл. 1. фарба (се);

син бојадише (се). 2. лаже. — фарбање с. — фарбар (фарбара) м.

— фарбара ж. — фарбарка и фарбарица ж. -

фарбаров, -а, -о фарбарев.

фасон (фасбна) м.

фасује гл.

фат м. и фата ж вата.

фат (фата) м, хват (мера за дужину).

фата (се) и фаћа (се) гл. хвата (се).

фатови м. мн. цепанице (дрвета), син, цепанице.

фаћање с. хватање. - -

фашанке ж мн. — фебруар м. — фебруарски, -а,-о. — федер (федера) м.

федерише гл. фецерира.

федерштило м. држаље (за перо).

фела (феле) ж. фела.

фендује гл. одузима ствари због неплаћених обавеза према општинској

управи. -

фењер (фењера и фењера) м. фењер.

феранга и фирангаж. завеса (на прозорима).

ферангица и фирангица ж (дем) мала завеса (на прозорима).

ферма гл. — фес (феса) м.

фес(т) прил. 1. стално, непрекидно, Фес долази код нас. 2. потпуно, у

потпуности; затворено фес. 3. лепо, по мери; То ново одело му долази

фес на њега.

фијакер (фијакера) м. — фијакерски, -а, -o. — фијока (фијоке) ж. — фил

м. — филује гл. — фин, -а, -о и фћни, -а, -о (одр.). — фино

прил. — финоћа ж. — фирнајз м. — фирца (фирцаду, фиршају)

гл. — фирцање с. — фис узв. — фћсне гл. — фитиљ (фитиља)

м. — фишек (фишека) м. — фландра Ж. (ређе и м). — фландра се

(-андаду се, -андрају се) гл. — фланел (фланела) и фланер (фла

нера) м. — флаша ж. — флашица ж (дем). — флека ж. 1. флека,

мрља. 2. закрпа на ципели.

флека (се) гл. прља (се), прима флеке, ствара флеке.

флекав, -а, -о флекав.

флекица ж (дем) 1. мала, ситна флека. 2. мала закрпа на ципели.

флекује гл. поставља „флеке“ на ципелама.

флизура (флизуре) и фреза (фрезе), фризура (фризуре) ж. 1. коса (на глави).

2. фризура.

флура и фрула ж. — фљöс узв.

фолцована прид. само у изр. фолцована ћерамида врста ћерамиде.
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фонд м. — форма ж. — форт и фурт прил. — форуна и фуруна ж.

— форуница и фуруница (форунице и фурунице) ж (дем). — фотељ

(фотеља) м. — фр узв.

фрај и фрај I прид. непром. 1. бесплатан. 2. слободан. II прил. 1. фрај,

бесплатно. 2. слободно.

фрајла ж. и фрајлица (нема дем, значење) ж. госпођа, фрајла.

фрак узв. за изражавање ударца секиром.

фрака гл. сече секиром (дрва, тулузину и сл.).

франак (франка) м. (рет.) новац уопште, Сирома је, нема ни један франак.

френга ж. — френгав, -a, -o. — фришак, -шка, -шко. — фришко прил.

— фрка (фркаду, фркају) (кроз нос) гл. — фркне (кроз нос) гл.

фрлезује гл. (рет.) прозива (у војсци).

фрља (се) (фрљаду (се), фрљају (се) гл., син. баца, ића. — фрљи (се) и

фрне (се) гл., син. баци, итне. — фронт м. — фрска гл. — фртаљ

(фртаља) м. -

фруштук (Фруштука) м. доручак.

фруштукује гл. доручкује.

фрца се и фука се гл. 1. скаче. 2. мрда непрестано. 3. непрестано излази

и улази, Шта се фрцаш на та врата.

фршефт м. в. бувара.

фтбрник м. в. утбрник.

фудбал м — фудбалер (фудбалера) и фудбалист м.

фукара ж. фландра.

фундамент (фундамента) м. — фурнир (фурнира) м.

фусекла и фусикла ж. кратка мушка чарапа.

фућка (се) гл. 1. звижди, фућка. 2. в. фрца се. 3. у изр. фућка му се „не

мари“, „није га брига“.

фућне гл. — фушари и фушери гл. — фушер (фушера) м. — фушерајм.

— фушерски, -а, -o. — фушерски прил.

Х

ха и ха узв. — хабар и хабер м., и: абер. — хај узв., и ај. — хајде узв.;

и ајде. — хајдучки, -а, -о, само у топониму Хајдучки кладенац; и

ајдучки, идучки. — хаје гл., и аје, — хајка ж., и ајка. — хајс и

xóјс узв., и: äјс.

хајт узв. в. ајт.

халосан, -сна, -сно В. алосан.

ХáМ М.

Хамишан, -шна, -шно В. амишан.

хамишно прил. в. амишно.
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хангир (хангира) м. в. ангир.

хапс м., и: апс.

хасна (хасне) ж., и асна.

хаснира (-ираду, -ирају) гл. в. асниpa.

хе и хе узв. — хеј и хеј узв., и: еј, еј.

Хеј-рук узв. о-рук.

хéнц м. в. енц.

хец, узв. В. ец.

xó узв., и: б.

xõ(д)ма прил. в. б(д)ма.

хоп(а) узв., и оп(a).

хор м., и: бр.

Хрват (Хрвата) м., и Рват. — Хрватица ж., и Рватица. — Хрватска ж.,

И. Рвацка.
-

хрђа ж. в. Фрђа, рђа.

хрђав, -а, -о в. арђав.

хрђаво прил. в. арђаво.

Христов, -а,-о; Христов гроб, Христово воскресење; и Ристов. — Христос

м; Христос се роди; Bo(j)истина се роди, Христос воскресе (и

воскресо); Bo(j)истина воскресе (и воскресо); и Кристос, Ристос.

хришћан м. хришћанин, и ришћан.

хришћанка Ж., и ришћанка. — хришћански, -а, -о; и ришћански.

— хришћански прил.

хрња Ж., в. рња.

хуо узв. хуо.

ll

цавти (цавтиду, цавту) гл. цавти.

цајк м. Цајг.

цак узв. цак.

цакумпак прил. укупно.

цали (се) гл. 1. вуче (за собом). 2. повр. иде полако, лењо, вуцара се.

цар м. — царина ж (рет) в. вама. — царинар (царинара) м. (рет) в.

вáмеш. — царица Ж.

царов, -а, -о царев.

царовање с. царовање.

царовина ж. царевина.

царски, -а,-о. — царски прил. — царст(в)о с. — царује гл.
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цВáНЦИК М. НОВац уOПШТе.

цвекла ж. репа (уопште), шећерна цвекла, црвена цвекла, свињска цвекла,

марвенска цвекла, и свекла.

цвеклин, -а, -о репин.

цвеклица ж (дем) репица.

цвекеће гл. звекеће.

цвет (цвета) м. — цвета (-аду, -ăју) гл. — цветак (цветка) м. — цветан,

-тна, -тно; Цветна недеља „Цветница“. — цветање с. — Цвети

ж. мн. непром. — цветић (цветића) м. (дем). — цвеће с. зб.

— цвикере м. мн. — цвили (-илиду, -илу) гл.

цвили (се) гл. (о крмачи) праси (се).

цвокне гл. — цвокоће гл. — цвркута (-аду, -ăју) и цвркуће гл.

— цвркутне гл. — цврц узв. — цврчак (цврчка) м. — цврчање и

цврчење с. — цврчи (цврчиду, цврчу) гл. — цврчков, -a, -o. — цев

ж. (ређе и м). — цевка ж. — цевчица ж (дем). — цеди (се) гл.

— цедило с. — цеђ (цеђи и цеђа) ж. и м. — цеђење с. — цел,

цео и цо, цела, цело. — целер м. — целеров, -a, -o. — целива

(-иваду, -ивају) (мртваца) гл. — целивање (мртваца) с. — целина ж.

— целиндар и целиндер, цилиндар, цилиндер (целиндара и

целиндера, цилиндара, цилиндера) м. — целокупан, -пна, -пно.

— целокупно прил. — целофан (целофана) м., и ћелофан. — целцат

и целцит, -a, -o, само у изр. типа: цел целцат. — цемент и цимент м.

— цемента и цимента (суд) ж. — цементира и циментира (-ћураду,

-ирају) и цементише, циментише гл. — цена (цене) ж. — цени гл.

— ценка се (ценкаду се, ценкају се) гл. — ценкање с. — центар

(центра) м. — центи и центиметар (центиметра) и центиметер м.

— цењен, -а,-о. — цепа (се) (цепаду (се), цепају(се)) гл. — цепаница

ж.; и: фатове (мн.). — цепање с. — цепка гл. — цепкање с.

— цепљига ж. — цепне гл. — цер м. — церада и цирада (цераде

и цираде) ж. — церека се и цереће се гл. — церекање с. — церење

c. — цери се гл. — церић м. (дем.). — церов, -a, -o. — церовача

ж. — церовина ж. — цивил (цивила) м.

цивилно с. непром. цивилно одело, само у изр. обучен у цивилно.

цивилски, -а, -o. — цивилски прил.

Цига (Циге) и Циган м. Циганин.

цигаја (цигаје) (овца) ж. — циганија ж. — циганисање с.

циганише се Гл. погађа се, ЦенКа се.

Циганка ж. — цигански, -а, -o. — цигански прил. — Циганче (Ци

ганчета) с. — Циганчићи м. мн. — циганчићи м. мн. — цигара

(цигаре) ж.

цигаршпиц м. цигарлук, муштикла.

цигла (цигле) ж. — циглана ж.
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цигу-мигу прил. мало, Маћија каже пасторку: тебе ти дам цигу-мигу да

порастеш, а њезинем сину: тебе ти дам коматеш да цркнеш.

цигура (цигуре) ж. — цик узв. -

пцикне гл. Киси.

цикне (врисне) гл. — циљ м. — циља (циљаду, циљају) гл. — циљање

с.

циљар (циљара) м, циљач, син гађар.

цима (се) гл. — цимање с.

цимбуља ж. усна хармоника.

цимет (цимета) м. — циметов, -a, -o. — цимне (се) гл. — цинк

м. — цинквајс м. — ципела ж., плетене ципеле. — ципелица

и ципелица (ципелице и ципелице) ж (дем.). — циркузант

(циркузанта) м. — циркус м. — цћц м. — циција ж. и м. — цича

ж. — цичи гл.

ЦКела Ж. в. скела.

цмака (се) (-акаду (се), -акају (се)) гл. — цмок узв. — цмока (се) гл.

— цмокне (се) гл.

ЦöКЛица и ЦбKНИЦа Ж. В. cбKЛИЦа.

цöл. м., даска од два цола. — цр узв. — црв м. — црвен, црвена,

црвено. — црвени (се) гл. -

Црвеникако прил. никако, ништа.

црвенило с. — црвенкаст), -ста, -сто. — црвено прил. — црвенперка

- ж. — црвић (црвића) м. (дем.). — цр(в)љив, -a, -o. — црвљивица

. ж. — црвљивко м. — црево с. — цревце с (дем.). — цреп м.

— цркава (-аваду, -ăвају) и цркаје (-а једу, -ăју) гл. — цркавање с.

— цркавица ж. — црква ж. — црквен, -a, -o 1. црквен. 2. побожан.

— црквени, -а, -о (одр.), Живи ко црквени миш. — црквенски, -а, -o.

— црквењак (црквењака) м. — црквењаков, -a, -o. — црквин, -a, -o.

— црквица ж (дем.). — цркне гл. — цркoвни, -а, -o. — цркотина

ж. — црн, -а, -о и црни, -а, -о (одр.). — црни (се) (црниду (се),

црну (се)) гл. — црник (црника) м. — црнило с. — црнина ж.

1. црнина, црна одећа. 2. црнило. — црница ж. 1. црница,

црна трешња. 2. несрећница, црница. — црнкас(т), -ста, -сто.

црно с непром. црнина, само у изр. типа. Обучен у црно; Носи црно.

Црногорац (Црногорца) м. — Црногбрка ж. — црногорски, -а, -o.

— црномањас(т), -ста, -сто. — црнцат(и), -a, -o, само у изр. типа

црн црнцат(и). — црњак (црњака) м. (рет.). — црпе (црпеду, црпу)

и црпи (црпнду, црпу) гл. — црта (цртаду, цртају) гл. — црта ж.

— цртанка ж. — цртање с. — цртач (цртача) м. — цртеж м. — цуг

м. — цуња (се) (цуњаду (се), цуњају (се)) гл. — цуп(а) узв. — цупка

гл. — цупкање с. — цупне гл. — цура ж. — цурење с. — цури

(цуриду, цуру) гл. — цурик и цурук прил. — цурикне и цурукне

гл. — цурин, -a, -o. — цурица ж (дем.). -
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цурицин, -а, -о цуричин.

цурне гл. — цуца (се) гл. — цуцлаж.

Ч

чабар (чабра и чабара) м. — чабр(e)њак (чабр(e)њака) м. — чабрић

(чабрића) м. (дем). — чабрица ж (дем). — чабриче (чабричета) с.

(дем.). — чавка ж. — чађ (чађи и чађа) ж. и м., син. гар. — чађа

(-аду, -ăју) и чађави (се) гл. — чађав, -a, -o. — чађење с. — чај

(чаја) м. — чајник м. — чак прил. — чаканац и чеканац, чоканац,

чуканац (чаканца и чеканца, чоканца, чуканца) м. — чакчире и

чакшире (чакчира и чакшира) ж. мн. — чамац (чамца) м. — чами

(чамиду, чаму) гл. — чамчић и чамчић (чамчића и чамчића) м.

(дем.). — чара (чараду, чарају) гл. — чарапа и черапа, чорапа

ж. — чарапин и черапин, чорапин, -a, -o. — чарапица и черапица,

чорапица ж (дем.). — чардак (чардака) м. (рет.). — чарка (чаркаду,

чаркају) гл. — чаршав (чаршава) м. — час (часа) м.

час (часта) м. част.

часан, -сна, -сно частан.

часком прил. — часно прил. — части (се) гл. — чатлов и четлов (чатлова

и четлова) м. — чаура ж. — чачка (се) гл. — чачкање с. — чаша ж.

— чашица ж (дем). — чашћење с. — чвaрак (чварка) м. — чвокне

гл. — чвор (чвора) м. — чвбрак (чворка) (птица) м. — чво

рас(т), -ста, -сто. — чворуга ж. — чвркне гл. — чврст), -ста, -сто.

— чврсне гл. — чврстина ж. — чврсто прил. — чврстоћа ж.

— чврчи гл. — чевр(н)тија ж.

ЧéГа Ж. Кечига.

чедо с. — чежња (чежње) ж. — чезне гл. — чека (се) гл. — чекање и

чекање (чекања и чекања) с.

чекет М. Чекало, чекетало.

чекмеже и чекмеџе (чекмежа, чекмежета и чекмеџа, чекмеџета) с.

чекмежић и чекмеџић м. (дем.) мало чекмеже.

чекpт (чекpта) м, чекрк.

чела ж. В. пчела.

челар (челара) м. в. пчелар.

челенка ж. — челик (челика и челика) м. — челичан, -чна, -чно. — чело

с.

челоглаве прил. изнад главе, одмах иза главе, Мету мртвацу свећу че

логлаве, Дошло ти челоглаве, Има да ти дбђе челоглаве „настра

даћеш, умрећеш“.

чемер (чемера и чемера) м. — чемеран, -рна, -рно. — ченгеле ж мн.

ченичан, -чна, -чно пшеничан, ченично брашно.
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ченија и чинија ж. — чеп м. — чепа (чепе) ж. — чепи (се) гл. — чепка

гл. — чепкање с. — чепрка гл. — чепрља (-аду, -ăју) гл. — черга

ж. — чергар (чергара) м. — чергаров, -a, -o. — чергарски, -а, -o.

— чергарски прил. — через и чрез предл, через тога. — черек (че

река) м., Сисече на четири черека, па череце окачимо. — черечи

гл. — чес(т), -ста, -сто. — чес(т) ж непром част. — чесма и чешма

ж. — чесница ж. — честар (честара) м. — честина ж. — честит, -a,

-о. — честита (-итаду, -итају) гл. — честитање с. — честито прил.

честура ж. честара, честар.

чета ж. — четворица (четворица и четворице) ж. — четворка (четворке)

ж. — четворо с непром. — четвороношке прил. — четврт ж. (рет).

в. фртаљ. — четвртак (четвртка) м. — четврти -a, -o. — четвртина

ж. — четврто прил. — четири бр.

четиристо бр. четири стотине.

четка ж. — четка (се) гл. — четкање с. — четкица ж (дем). — четрдесет

и четрес бр.

четрнајс(т) бр. четрнаест.

четуља (мртвих) ж. — чеша (се) гл. — чешаљ (чешља) м, 1. чешаљ.

2. чешањ, Чешаљ белог лука; и чешаница ж., чешањ (чешња) м.

— чешка (се) гл. — чешља (се) и чешље (се) гл. — чеш(љ)áгија ж.

— чешљање с. — чивија ж. — чивит прид. непром. — чи(в)ода ж.

— Чивутин м. (нема погрдно значење). — Чивуткиња ж.

чивуцки, -а, -о чивутски.

чивуцки прил. чивутски.

чигра (чигре) ж. — чизма ж. — чизмица ж (дем). — чи(ј)и, чија, чије

и чијо зам. — чик узв.; Чик, погоди. — чика (чике) м. — чика се

гл.; Чико, чико се по трња. — чикање с. — чиколада и чоколада

(чиколаде и чоколаде) ж. — чим I везн. чим, Ома те слаже, чим

зине. II прил.; Чим пре, то боље. — чини (се) (чиниду (се), чину

(се)) гл. — чини (се) (штави (се) гл. — чини(ј)ица (чини(ј)ице) ж.

(дем.).

чинчоглад и чончöглед м. в. сунцокрет.

чињено (чињенога) с чињена кожа, Имали су и опанце од чињенога.

чипка ж. — чипкас(т), -ста, -сто. — чар м. — чирак (чирака) м.

— чирић (чирића) м. (дем.). — чис(т), -ста, -сто. — чисти (ce)

ГЛ. — ЧИстина ж.

чистеница ж. разређени део основе на разбоју.

чисто прил. — чистоћа ж. — чита (-аду, -ăју) гл. — читав, -a, -o.

— читаво прил. — читанка ж. — читање с.

читловка ж. врста шљиве. -

чича м. — чишћење с. — чичак (чичка) м.

ЧКИЉИ се Гл. бечи се.
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чланак (чланка и чланка) м. чланак, зглоб (на нози).

чмака (-акаду, -ăкају) гл. умаче.

чмакало с перушка за прскање и мазање печења на ражњу.

чмичак (чмичка) м. — чобања ж. — чов)ек (чов)ека) м. — човеков,

-a, -o. — човечански прил. — човечи(ј)и и човечји, -а, -e (и -о).

— човечић м. (дем). — човечки, -а, -o. — човечки прил. — чо

вечуљак (човечуљка) м. — чоја ж. — чојан, чојана, чојано.

— чок узв. в. ћок. — чоканче (чоканчета) с. (дем.). — чокот (чокота)

м. — чокоће с. зб. — чопор м. — чорба (чорбе) ж. — чорбас(т),

-ста, -сто. — чорбица ж (дем.). — чорбуљак (чорбуљака) м.

— чорбуљина ж. — чбрда ж. — чува (се) (-уваду (се), -увају (се))

гл. — чување с. — чувар (чувара) м.

чувика ж. кукумавка; и шувика.

чудан, -дна, -дно чудан.

чудеса (чудеса) с. мн. чуда.

чуди (се) гл. — чудно прил. — чудо с. — чуђење с. — чује (се) гл.

— чук узв. — чука (се) гл. -

чукавац (чукавца) м. детлић.

чукање с. — чукне (се) гл. — чукнут, -а,-о. — чукумбаба и чукунбаба ж.

— чукумдеда и чукундеда м. — чума ж. — чумав, -a, -o. 1. чумав.

2. веома ружан. — чун и чунак (чунка) м. — чупа (се) (-аду (се),

-āју (се)) гл. — чупав, -а, -о и чупави, -а, -о (одр.) — чупави (се) гл.

— чупавица и чупаница ж. — чупавко м. — чупање с. — чуперак

(чуперка) м. — чупка (се) — чупкање с. — чупне гл. — чутура ж.

— чутурица (чутурице) ж. (дем.). — чучење с. — чучећке и чућећки

прил. — чучи (чучиду, чучу) гл. — чучне гл.

чучуpица ж. в. шчучуpица.

Џ

џабе прил. — џагор м. — џак (џака) м. — џакуљица ж (дем.).

— џакчић (џакчића) м. (дем.).

џандар и џендар (џандара и џендара) м. жандар.

џандрљив, -а, -о џандрљив.

џанка (џанкаду, џанкају) гл. Џанга, син богорађа.

џанкалица ж. и м. и џанкало с џангризалица.

шанкање с. — џапа (се) (џападу се, џапају се) гл.

џбун (џбуна) м. в. жбун.

цбуње с. зб, жбуње.

џваћа и џваће гл. в. жваћа.
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џвекне и џвокне гл., и жвокне. — џелат (џелата) м. — џеп м. — џепарош

м. — џепчић (џепчића) м. (дем.). — џигерица ж.; бела џигерица,

Црна ЏИГерица. — џигерњача ж., син. бела кобасица. — џöмба

(џбмбе) ж. — џбња (џбњаду, џбњају) гл. — џумбус м. -

|[[

ш предл. в. c, Шњом сам се швалеро. — шав м. — шаваљ и шавељ

(шаваља и шавеља, шавља) м.

шајка ж војничка порција, син. камела.

шака ж.; Нема га ни шака душе, Има га у шака. — шакица и шачица ж.

(дем). - -

шакс м. врста винове лозе и грожђа.

шал м. — шала (шале) ж., нема шале. — шали се гл. — шаливџија ж. и

м. — шалон (шалбна) (на прозору) м.

шалупа ж. моторни чамац.

шалче (шалчета) с. (дем.). — шалчић (шалчића) м. (дем). — шаље гл.

— шаљење с. — шаљив, -а,-о. — шаљивко и шаљивчина, шаљивџија

м. — шаљиво прил. — шамар (шамара) м. — шамара (се) (-араду

(се), -арају (се) гл. — шамарење с. — шамари (се) гл. — шамарне

гл. — шанац (шанца) м. — шангарепа и шаргарепа (шангарепе и

шаргарепе) ж.

шантав, -а, -о шашав, будаласт.

шанчић и шанчић (шанчића и шанчића) м. (дем.). — шапа (шапе) ж.

— шапне гл. — шапутање и шапућање с.

шапућа и шапуће гл. шапуће.

шара (шаре) ж. — шара (шараду, шарају) гл. 1. шара, црта. 2. (о грожђу)

шара, почиње зрети. 3. лаже. — шараге ж. мн. — шаран (шарана) м.

— шаранов, -a, -o. — шаранче (шаранчета) с. (дем.). — шарање с.

— шарац (шарца) (коњ) м. — шарга (шарге) 1. шарга (во). 2. будала,

глупак. — шарен, шарена, шарено. — шарени (се) гл.

шареникако прил. никако, ништа.

шаренило с. — шарено прил. — шарка ж. — шарлак и шарлах

м. — шаров (шарбва) м. — шаролик, -a, -o. — шаролико прил.

— шарбња (шарбње) м. — шатор м. — шатра (циганска) ж.

шаш предл. в. с; Не може да се ради шаш њима.

шашав, -а, -о и шашави, -а, -о (одр.). — шашавица ж. — шашавко м.

— шашаво прил. — шашћур и шешир (шашћура и шешира) м. — шашоли

гл.

Шваба (Швабе) м. в. Немац.

Швабица и Швапкиња ж. в. Немица.

швалер и шволер (швалера и шволера) м. — швалера се и шволера

се (-ераду се, -ерају се) гл. — швалерај и шволерај (швалераја и
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шволераја) м. — швалерање и шволерање с. — швалерка и шволерка

ж. — швалеркин и шволеркин, -а,-о. — швалеров и шволеров, -a, -o.

Швапски, -а, -о В. Немачки.

шверцм. — шверцер м. — шверцерка ж. — шверцује гл. — шебој (шебоја)

м. — шева (шеве) ж., Пада киша, уби миша, дође шева да г. опева.

— шевар (шевара) м. — шегрт (шегрта) м. — шегртов, -a, -o.

шегрцки, -а, -о шегртски.

шездес и шездесет бр. — шељеже и шиљеже (шељежета и шиљeжета) с.

— ШéНе Гл.

шепица ж. шепа, шепица (није дем). .

шербет (шербета) м. — шес(т) бр.

шеснајс бр. шеснаест.

шеснајсти, -а, -о бр. шеснаести.

шестак (шестака) (буре) м. — шести, -а, -о бр. — шестина ж. — шестица

(цифра) ж. — шесторо с непром. — шета (се) (шетаду (се), шетају

(се)) гл., и шпа(н)цира (се). — шетање с., и шпа(н)цирање. — шетња

(шетње) ж., и шпа(н)цир. — шећер (шећера) м.

шећерар (шећерара) м. онај који прави и продаје бомбоне.

шећерна прид., само уз именицу цвекла, свекла: шећерна цвекла. — шећка

(се) гл. — шећкање с.

шецује гл. процењује, мерка.

шиб (шиба) м. — шиба гл. — шибање с. — шибица ж (рет) в. машина.

— шибне гл. — шивен и шијен, -a, -o. — шивење и ши(ј)ење с.

— ши(ј)е гл. — шикља (-аду, -ăју) гл. — шикне гл. — Шило с.

— шилт м. — шиљак (шиљка) (оруђе) м. — шиљаст), -ста, -сто.

— шиљат, -a, -o.

шиљбок (шиљбока) м. 1. (рет.) стража. 2. в. рабош.

шиљбокара ж (рет.) стражарница.

шиљбочи гл. (рет.) стражари.

шиљи гл. — шимширика ж. — шина ж.

шиндра ж. шиндрика.

шиндрица ж (дем) уска шиндрика.

шинтер м., Шинтер ти судјо, — шинтерски, -а, -o. — шип м. — шипак

(шипка) м. — шипарац (шипарца) м., и шипарица ж. — шипка

ж. — шипков, -a, -o. — шипчица ж. (дем.). — шир м. и ширина

ж. — ширење с. — шири (се) гл. — ширма (ширме) ж. — широк,

широка, широко. — широко прил. — широм прил. — шифонер и

шифоњер, шифунер (шифонера, шифоњера, шифунера) м. — шиц узв.

шицарница ж. (рет.) стражарница.

шиша (се) (шишаду (се), шишају(се)) гл. — шишање с. — шишке ж мн.

— шкљоцузв. — шкљоца гл. — шкљоцне гл. — шкода ж. — Шкодан,
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-дна, -дно. — шкоди гл. , — школа ж. — школар (школара) м.

— школарица ж. — школац (школца) м. — школовање с. — школски,

-а,-о. — школски прил. — школује (се) и школује (се) гл. — шкољка

ж. — шкопи и шкопи гл., син. јалови, штрб(ј)и. — шкопљење с.

шкорпија ж. скорпија.
-

шкраба (-абаду, -абају) гл. — шкрипање с. — шкрипи (-ипиду, -ипу) гл.

— шкрипне гл. — шкрт, -a, -o. — шлаг м.

шлаг м. парцела шуме.

шлајер м., шлајер и венац. — шлајфер (шлајфера) м. — шлајфује гл.

шлаф м гумено црево (за течност), Вино вучемо из бурета на шлаф

шлáфује гл. вуче неки терет за собом (помоћу коња или волова), Дрва

шлафујемо из потока до горе.
-

шлеп и шљеп м. — шлингерај (шлингераја) м. — шлингује гл. — шлог

м., и: парализа. — шлогара (се) (-ираду (се), -ирају (се)), Ће да

шлогира од толиког пића, и парализира (се). — шлбсер (шлосера)

м. — Нилофрок (шлофрока) м. — шљива ж. — шљивар (шљивара) м.

— шљивица ж (дем.). — шљивка и шљивовица, шљивовка ж.

шљока (шљоке) и шљокица ж. тачкица масноће на површини супе, чорбе

и сл.

шљунак (шљунка) м, шљунак.

шмак и шмек м. непријатан мирис јела, пића.

шмиргел м. и шмиргла ж., син. гланц-папир. — шмиргла гл. — шмрк

(шмрка) м.
-

шнајдер (шнајдера) м. кројач.

шнајдерај (шнајдераја) м. 1. кројачки посао. 2. кројачки занат.

шнајдерица и шнајдерка ж. кројачица, и мајсторица.

шнајдерски, -а, -о кројачки.

шнајдерски прил. као прави кројач, Шнајдерски сам ти закрпила.

шницла и шницна ж. — шнбла (шнбле) ж.

шнуфтикла ж. шепница, син. марамица.

шоља (шоље) ж. — шољица (шољице) ж (дем). — шбра (шбраду, шбрају)

(ногом) гл. — шбрање с. — шотер м. — шофер м.

шпајс (шпајca) м. спремница.

шпалир (шпалира) м. шпалир (лоза).

шпа(н)цир (шпа(н)цира) м. (рет) шетња.

шпа(н)цира (се) (-fipaДу (се), -ирају(се) гл. (рет) шета (се).

шпа(н)цирање с. (рет.) шетња.

шпара (-араду, -ăрају) гл. штеди.

шпарање с. штеђење.

шпекулант (шпекуланта) м. шпекулант.
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шпекуланцки, -а, -о шпекулантски.

шпекуланцки прил. шпекулантски.

шпекуланст(в)о с. — шпекулација ж. — шпекулира (-ираду, -ирају) гл.

— шпекулише гл. — шпенадлаж, син. чиода. — шпијун (шпијуна)

м. — шпијунажа (шпијунаже) ж. — шпијунира (-Ираду, -ирају) гл.

— шпијунише гл. — шпијунка ж. — шпијунов, -a, -o. — шпиридус

м.

шпитаљ (шпитаља) м, болница.

шПИтáљски, -а, -о болнички.

шпиц м. 1. врх. 2. ћошак.

шпицнаме(т) (шпицнамета) м. в. надимак.

шпорет (шпорета и шпорета) м. штедњак.

шприц м. — шприца и шприцује гл.; Шприцујемо виноград и патлиџане.

— шпулма ж.

шпуноглавац (шпуноглавца) м. пуноглавац.

шрајток (шрајтока) м. буђелар.

шраф м. — шрафић (шрафића) м. (дем.). — шрафцигер (шрафцигера) м.

— шта I зам, Шта се десило? II речца Шта, да ми се посе смејеш?

— штави гл. — штагар прил. — штака ж. — штала ж. — шталица

ж. (дем). — шталски, -а,-о. — штампа (печат, жиг) ж.

штангла (штангле) ж. мали шећерни штапић.

штаницла и штеницла ж. — штап м. — штапић (штапића) м. (дем.).

штација ж. станица, и станица, стација.

штеди (штедиду, штеду) гл. — штедљив, -a, -o. — штедња (штедње) ж.

— штеђење с.

штел м. рам на бициклима.

штелује гл. — штепује гл. — штета ж. — штетан, -тна, -тно. — штети

(се) гл. — штетно прил. — штетује гл.

ШТИГЛИЦа ж. шТИГЛИЦ.

штикла ж. — штиклица ж. (дем.). — штикује гл.

штило с. В. федерштило.

штим м. трећа класа вуне, опадина.

штимовање с. — штимује гл. — штипаљка (за рубље) ж. — штипање

c. — штипка (се) (штипкаду (се), штипкају (се) гл. — штип(љ)a

(се) (штип(љ)аду (се), штип(љ)ају (се) и штипље (се) (штипљеду (се).

штипљу (се)) гл. — штипне гл. — штир м. — штирк м., син. скроб.

— штирка гл.

штица (штице) ж. штица, мотка са куком на крају са којом су гурали

цепанице радимским каналом.

што зам. — штогоде), штогодека, штогодена, штогоденака прил.
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штомплица ж. чокањ (за ракију).

штопло м, чеп, и затварач.

штос (штоса) (гомила) м. — штоф м. — штофан, -a, -o.

Штранка ж. Штранга.

штр(а)њика ж. стрњика.

ш(т)рафтел)а и шт)рафна (ш(т)рафт(л)е иш(т)рафне) ж. — штрб, -а, -о и

штрбав, -a, -o. — штрби гл. — штрбина ж. — штреца гл. — штрецне

гл.

штрик м. уже.

штрика гл. плете, штрика. -

штриканац (штриканца) и штриков (штрикова) м. Џемпер.

штрикање с. плетење, штрикање.

штримфла и штринфлаж. чарапа.

штрк (штрка) м. — штрб(ј)и гл.

штроф м. (рет.) 1. дисциплина, строгост. 2. казна (затвором).

штрофуван, -a, -o (рет) кажњен (затвором).

штрофује гл. (рет) казни (затвором).

штрудла (штрудле) ж. — штpумпадла и штpумпетла ж. — штудира (се)

(-ираду (се), -ирају (се) (размишља) гл. — штука ж.

штукавац (штукавца) м. 1. детлић. 2. затвор.

штукне (се) гл. — штур, -a, -o.

штура (се) (-yраду (се), -урају(се)) гл. скита, лута.

штурник (штурника) м. скитница, луталица.

штурница ж. скиталица.

штуца (се) гл. — штуцање с. — штуцне (се) гл.

штуцује гл. реже, креше.

шћапи (се) и шчапи (се) гл. — шћућури се гл. — шубараж.

шувика ж. в. чувика.

шуга ж. — шугав, -а, -о и шугави, -а, -о (одр.). — шугавац (шугавца)

м. — шугавица ж. — шугавко м. — шуљак (шуљка) м. — шум м.

— шума ж. — шумар м. — шумаров и шумаров, -a, -o. — шумарски,

-a, -o. — шуми (шумиду, шуму) гл. — шумица и шумица (шумице и

шумице) ж (дем). — шумњава ж. — шумовит, -а,-о. — шумски, -а,

-о. — шунка ж. — шуња (се) (шуњаду (се), шуњају (се)) гл. — шуњање

c. — шупа ж., син. трем, трен. — шупаљ, -пља, -пље (и -пљo).

— шупљика ж. — шупљикав, -a, -o. — шупљина ж. — шура(к) (шуре

и шурака) м. — шурин, -a, -o. — шуpњаја и шуpњакиња ж.

шустер м. обућар.

шустерај (шустераја) м, 1. обућарски посао. 2. обућарски занат.
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