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AER-IS 

X, 10 
Aves in aere volant. Anima 

est aer qui in pulmones 
ducitur. 

 

ANIMAL-IS 

X, 54 
Qui animam ducit animal 
est. Non solum homines, 

sed etiam bestiae animalia 
sunt. 

ARBOR-IS 

IX, 21 
In silva multae arbores 
sunt. Sub arbore autem 

umbra est. 

AVIS-IS 

X, 9 
Aves in aere volant. Avis 
duas alas habet. Avis quae 

volat alas movet. 
 

 

AVRIS-IS 

XI, 6 
In capite sunt oculi et aures. 
(…) Homines oculis vident 

et auribus audiunt. Qui 
aures bonas habet bene 

audit, qui aures malas habet 
male audit. 

 

CANIS-IS 

IX, 42 
Canis latrat: “Baubau!” 
(…) Canis clamorem 
pastoris audit, et sine 
timore lupum petit. 

CAPVT-ITIS 

XI, 5 
In corpore unum caput est, 
non duo capita. In capite 

sunt oculi et aures, nasus et 
os. Super caput capillus est. 

 

LLIINNGGVVAA  LLAATTIINNAA  PPEERR  SSEE  IILLLLVVSSTTRRAATTAA  
LLLEEEXXXIIICCCOOONNN   IIIMMMAAAGGGIIINNNIIIBBBVVVSSS   OOORRRNNNAAATTTVVVMMM   

composuit Ansgarius Legionensis 



CLAMOR-IS 

IX, 79 
Pastor clamat: “Pete 

lupum!”   Canis clamorem 
pastoris audit, et sine 
timore lupum petit. 

 

COLLIS-IS 
IX, 20 

In campo est collis. (Collis 
est mons parvus). 

COLOR-IS 
XI, 20 

Color sanguinis est ruber. 

 

COR-DIS 

XI, 19 
In pectore cor et pulmones 
sunt. In corde est sanguis, 
qui per venas ad cor fluit. 

 

CORPVS-ORIS 

XI, 1 
Corpus humanum quattuor 
membra habet. Duae manus 

et duo pedes in corpore 
humano sunt.  

CRVS-RIS 

XI, 2 
Corpus humanum quattuor 

membra habet: duo 
bracchia et duo crura. In 
bracchio est manus, in 

crure pes. 

 

DENS-TIS 

XI, 10 
Os est inter duo labra. In 

ore lingua et dentes insunt. 
Dentes sunt albi ut 

margaritae.  
 



FLVMEN-INIS 

 
X, 40 

Padus magnum flumen est. 
In eo flumine multi sunt 
pisces. Flumina et maria 

plena sunt piscium. 

FRONS-TIS 
XI, 8 

Supra oculos frons est. Post 
frontem est cerebrum. 

HOMO-INIS 

X, 5 
Non bestia, sed homo est 
pastor. Homines in terra 
ambulant. Homo duos 

pedes habet. Cum homo 
ambulat pedes moventur. 

 
 

IECVR-IS 
XI, 21 

Infra pulmones est iecur et 
venter. 

 

LEO-NIS 

X, 1 
Leo et lupus sunt bestiae 
ferae, quae alias bestias 

capiunt et edunt. In Africa 
sunt multi leones. 

 

MARE-IS 
X, 35 

Neptunus natare potest: is 
enim deus maris est. 

MATER-RIS 
II, 11 

Aemilia est mater Marci et 
Quinti et Iuliae. 

MERCATOR-IS 
X, 28 

Mercator est homo qui emit 
et vendit. 



MONS-TIS 

IX, 19 
Post campum montes sunt. 
Inter montes sunt valles. 

 
  

 
 
 
NVBES-IS 

IX, 27 
In caelo sol et nubes sunt, 
sed supra hunc campum 
caelum sine nubibus est. 

 

OS-RIS 

XI, 10 
 

Os est inter duo labra. In 
ore lingua et dentes insunt.  

 

OVIS-IS 

IX, 8 
Cibus ovium est herba, 

quae in campo est. Oves in 
campo herbam edunt, et 

aquam bibunt e rivo.  
 

PANIS-IS 

IX, 11 
Cibus pastoris est panis, qui 
inest in sacco. Iulius pastori 

suo panem dat. 

 

PASTOR-IS 

IX, 1 
Hic vir, qui in campo 

ambulat, pastor Iulii est. 
(…) In Italia sunt multi 

pastores. Numerus 
pastorum magnus est. 

 

PATER-RIS 

II, 9 
Iulius pater Marci et Quinti 

est. Iulius pater Iuliae 
quoque est. 

 
 



PECTVS-ORIS 

XI, 18 
Sub collo est pectus. In 
pectore cor et pulmones 

sunt.  

 

PES-DIS 

X, 12 
Homo duos pedes habet. 

Cum homo ambulat, pedes 
moventur. Homines 

ambulare possunt, quod 
pedes habent. 

 

PISCIS-IS 

X, 9 
Pisces in aqua natant. Piscis 

neque alas neque pedes 
habet. Piscis qui natat 

caudam movet. Cum piscis 
natat, cauda movetur. 

 

PVLMO-NIS 

 
X, 52 

Cum homo spirat, anima in 
pulmones intrat et rursus ex 
pulmonibus exit. Anima est 

aer qui in pulmones 
ducitur. 

  

SANGVIS-NIS 

XI, 19 
In corde est sanguis, qui per 

venas ad cor fluit. Color 
sanguinis est ruber. 

 

SOL-IS 

IX, 25 
Sol in caelo est supra 

campum, itaque sol lucet in 
campo. 

 



 

TIMOR-IS 
IX, 57 

Parva ovis sine timore inter 
arbores errat.  

 

VALLIS-IS 

IX, 19 
Inter montes sunt valles. 

(…) In silvis et in montibus 
lupi sunt, in vallibus nulli 

sunt lupi. 

VENTER-IS 

 
XI, 21 

Infra pulmones est iecur et 
venter. In ventre cibus est. 
Homo qui ventrem malum 
habet cibum sumere non 

potest, neque is sanus, sed 
aeger est. 

  

VISCERA-VM 
(pluralia tantum) 

XI, 22 
Cor, pulmones, iecur, 

venter sunt viscera humana.  
 
 

 

VOX-CIS 

X, 81 
Puella laeta ridet et canit. 

Pueri puellam canere 
audiunt. 

Quintus: “Audi: Iulia 
pulchram vocem habet.” 
Marcus: “Vox eius non 

pulchra est!”  
 


