60 slovenskih
pregovorov

Ob 60. Obletnici šOle

10 pregovorov o domovini
 Ljubo doma, kdor ga ima; kdor ga nima, pa za njim
kima.
 Boljša domača gruda, kot na tujem zlata ruda.
 Povsod je lepo, a doma je najlepše.
 Neumen je tisti ptič, ki se sramuje svojega gnezda.
 Bolje je malo lastnega, kakor mnogo tujega.
 Ne z besedo puhlo, ki v ustih mine, z deli kažimo
ljubezen do domovine!
 Kdor za narod naš se ne žrtvuje, naj Slovenec se ne
imenuje!
 Svoja hišica – svoja voljica.
 Iz medene doline bežiš, pa si v štrukljev hrib želiš.

10 pregovorov o besedi
 Beseda izgovorjena, ne vrne se nobena.
 Lepa beseda nikomur ne preseda.
 Beseda lahko močneje udari kot pest.
 Dejanja so glasnejša od besede.
 Dosti besed – malo prida.
 Obljuba dela dolg.
 Modra ušesa se ne zmenijo za neumne besede.
 Vola primeš za roge, človeka za besedo.
 Besede mikajo, zgledi vlečejo.
 Kadar beseda ne zaleže, se palica vreže.

10 PREGOVOROV O VREMENU
 Ena lastovka še ne prinese pomladi.
 Če jeseni ni kam devati, spomladi ni kje jemati.

 Zima rada z repom bije, če dolgo toplo sonce sije.
 Če se polž globoko zakoplje, se huda zima prikoplje.
 Če pomladi trta ne joče, tudi jeseni preša ne stoče.

 En cvet še ne naredi pomladi.
 Ako zgodaj listje pade, so rodovitne njive rade.
 Kdor neprestano opazuje oblake, ne bo nikoli žel.

 Ob nevihti se hrasta, smreke in vrbe boj, pa raje pod bukvijo in lipo
postoj.
 Pred lepim vremenom so živali živahne, so marljive in navzgor silijo.

10 pregovorov o ljubezni











Ljubezen je kot solza; rodi se v očeh, pade pa v srce.
Ljubezen je kot zahajajoče sonce; ko je najlepše, zaide.
Ko ljubezen govori, razum molči.
V ljubezni oprostiš, a ne pozabiš.
Kjer je veliko ljubezni, je malo besed.
Človek brez ljubezni jemlje, poln ljubezni daje.
Moškega osreči več stvari, žensko samo ljubezen.
Za ljubezen ni nobena pot predolga.
Stara ljubezen ne izgubi korenin.
Čisto ljubezen je treba osvajati, ničvredna se sama ponuja.

10 PREGOVOROV O ŽIVLJENJU
 Življenje je kot basen; ni važno, kako je dolga, ampak kakšen je
nauk.

 Življenje je večen kompromis.
 Kar si vse življenje sadil, to boš na pozna leta užil.
 Brez iluzij, bi življenje ugasnilo od dolgočasja.

 Življenje se meri po delih, ne po dnevih.
 Življenje zajemaj s polno žlico.
 Življenje je kratko za tiste, ki ga merijo z užitki.
 Življenje brez ljubezni je kakor leto brez pomladi.
 Če ljubiš življenje, ne zapravljaj časa; čas je snov, iz katere je
življenje.
 Vsako življenje piše svoj roman; samo tiska ga nihče.

10 PREGOVOROV O SREČI











Sreča je opoteča; k enim prihaja, ko od drugih odhaja.
Kdor hitro se znajde, sreča ga najde.
Srečnejši je tisti, ki daje, kakor oni, ki jemlje.
Sreča je svobodna ptica; kjer se ji zdi, tam posedi.
Ne prevzemi se v sreči, ne ponižuj se v nesreči!
Sreče ne spoznaš z glavo, ampak s srcem.
Živimo, da iščemo srečo in ne zato, da bi jo našli.
Sreča je zaveznica pogumnih.
Išči novo srečo, a stare ne zavrzi!
Dokler bo šla sreča s teboj, boš imel prijateljev cel roj.

