
Дефиниције: 

1. [тело] целокупна физичка структура    
организма (посебно животиње или људи); 
"осећао се као да је цело његово тело запаљено"
синоними: анатомија, фигура, оквир, облик, облик, 
грађа, стас, костур, кости, месо и кости;

2. [тело] материјални објекат, предмет, ствар
"тело у слободном паду"
синоними: структура, облик, материја, физичка 
структура, конструкција, комад;

3. [тело] велика количина или колекција нечега.
"богато тело фолклора"  "тело воде“
синоними:  маса, област, регион, ширина, замах, 
обим, акумулација, запремина, количина, корпус;

4. [тело] тело мртве животиње или особе; 
"нашли су тело у језеру"
синоними: леш, мртво тело, леш, труп, костур, 
остаци, реликвије;

5. [тело] тело без главе и врата и удова; 
"ударац му је скоро одсекао главу од тела"
синоними: торзо, труп, груди, стомак, средина;

6. [тело] централна порука комуникације; 
"тело поруке је кратко"
синоними: главни део, централни део, језгро, срце;

7. [тело] група особа повезаних неким 
заједничким везама или окупацијом
"регулаторно тело"
синоними: већина, већи део, главни део, маса, 
удружење, организација, група,, друштво, клуб, 
круг, партнерство, братство, синдикат, блок, 
корпорација, група;

8. [тело] збирка података који се сматрају 
системом; 
"закон"; "тело доктрине"; "тело преседана"

9. [тело] индивидуални тродимензионални 
објекат који има масу и разликује се од других;   
"Земља је небеско тело које кружи око већег 
небеског тела"
синоними: објект, ентитет, планета;

10. [тело] спољна структура возила, каросерија; 
"тело аутомобила је јако зарђало"
синоними: каросерија, шасија;

Види такође: 
абдомен, адреса, администрација, анатомија, артикуларни систем, 
скуп, леђа, задња страна, бити, иза, стомак, тело, телесна шупљина, 

део тела, супстанца тела, каросерија, дно, ломљивост, грађа, 
стражњица, задњица, леш, лименка, капут, труп, кардиоваскуларни 

систем, стрвина, шупљина, ћелијско укључивање, шасија, образ, 
груди, хришћанство, хромозом, црква, циркулаторни систем, глина, 

колонија, изборна јединица, конструкција, садржај, корпус, леш, 
препоне, дијафрагма, пробавни систем, оснивање, фигура, месо, 

форма, оквир, основа, гасовитост, сакупљање, управљање, 
управљачко тело, тврдоћа, главица, задњи део, кука, људско тело, 

инклузија, инклузивно тело, инспекторат, жири, вођа, облик живота, 
живо тело, слабине, лимфни систем, маса, материјал тела, чланство, 

порука, средњи, мумија, мускулоскелетни систем, нарација, 
природни објекат, нервни систем, група занимања, опозиција, 

организација, панел, честица, физичко тело, физика, порозност, став, 
тачка притиска, имовина, јавни, чин, задњи, задњи рецитал, 

регистрација, остаци, репрезентација, седиште, сектор, сензорни 
систем, насеље, облик, страна, мекоћа, солидност, солидност, 
особље, крма, стомак, структура, материја, супстанца, систем, 

система, дебљина, мршавост, торзо, труп, вискозност, вискозност, 
позив, глас, струк.

telo [ именица ]
корпус, труп,  органска структура, персона, физичка структура

ЗАДАТАК / ТЕМА

Шта за тебе представља појам “тело”?
Како би то значење материјализовао?

Како ти “видиш” тело?
Да ли је тело - људско тело, или животињско, или 
друштвено, или је пак просторна конструкција?

Промисли, осмисли и представи - отелотовори - нешто 
апстрактно или реалистично, на тему 

ТЕЛО.

Твој рад може бити дводимензионалан, тродимензионалан, или 
видео рад, а може бити и стрип и анимација... а не мора, може да 

буде и само цртеж тела како га ти видиш, користећи притом 
било коју стандрадну технику, цртачку, сликарску, вајарску: 

оловком, бојицама, темпером, акварелом...или 
комбинованим техникама колажа.  А могу бити и све 

компјутерске технике, ако су ти ближе.

На теби је да замислиш и представиш 
нам свој рад на начин који 

сматраш најбољим.


