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de Pau, André Labarrère, fariĝis ministro en majo. Li dufoje subtenis leĝproponojn, kiuj celas meti
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Licenční ujednání
Vlastníkem licenčních práv na Učebnici esperanta od Theodora Kiliana je:
Klub esperanta a jiných světových jazyků Theodora Kiliana, ulice Esperantistů,
674 01 Třebíč.
Tuto internetovou učebnici esperanta od Theodora Kiliana je možno pro vlastní
potřebu a pro nekomerční využití kopírovat a tisknout zdarma.
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ÚVODNÍ POZNÁMKY
Esperanto bylo vypracováno na základě mezinárodních slov (automobil, citrón, akceptovat) s
mluvnicí bez výjimek pro usnadnění dorozumívání mezi příslušníky různých národů. První učebnici
zveřejnil v roce 1887 varšavský oční lékař Ludvík Lazar Zamenhof (1859-1917) a od té doby se
rozšiřuje slovní zásoba a literatura tohoto jazyka v praktickém životě přirozenou cestou souběžně s
tím, jak roste počet uživatelů. V současné době existuje ve světě kolem osmdesáti národních
esperantských svazů a dalších padesát mezinárodních esperantských organizací. Všechny sdružuje
Světový esperantský svaz se sídlem v Rotterdamu. Ve světě vychází kolem 300 esperantských
periodik a dosud bylo vydáno na 40 000 knižních publikací v esperantu. O výuku esperanta a
vydávání esperantské literatury v České republice pečuje Český esperantský svaz se sídlem v Praze s
pomocí esperantských klubů v našich městech.
Úkolem knihy je, aby se žák naučil nejen rozumět běžnému esperantskému textu, ale aby byl také
schopen si dopisovat se zahraničními esperantisty a dovedl je informovat o našem životě, a konečně,
aby se i dohovořil s esperantisty, kteří navštíví naši republiku nebo s kterými se setká v cizině. Je tedy
cílem knihy pasivní i aktivní znalost esperanta.
Ústředním tématem společným všem lekcím (s výjimkou lekce úvodní) je život rodiny J. Čecha, která
se učí esperanto. Aby se při vyučování dosáhlo větší souvislosti, navazují lekce na sebe nejen
lexikálně a látkou mluvnickou, ale i obsahem.
Nejdůležitější postavení v lekci má text; jím vyučování začíná a jím také končí. Aktivní znalosti
esperanta ve značné míře pomáhá rozhovor. Rozhovory připojené k textům jsou jejich součástí a
obsahují jak nová slova, tak i novou látku mluvnickou. Nová slova následují vždy po textu lekce.
Nejsou mezi nimi uváděna tzv. slova cizí (původu řecko-latinského), všeobecně známá, která se liší
jen esperantskou koncovkou.
Vypracováním cvičení, připojených ke každé lekci, si žáci prakticky ověří své znalosti z probrané
látky. "Klíč" na konci učebnice umožňuje každému žáku kontrolu, zda úkol správně vypracoval.
Kniha je určena především návštěvníkům esperantských kurzů a samoukům. Samoukům doporučuji,
aby se řídili těmito pravidly:
- nestačí, abyste si slova a pravidla pouze pamatovali, je třeba si jejich používání
zautomatizovat, naučit se v esperantu myslet
- esperantský text čtěte několikrát a zásadně nahlas
- naučte se vždy dobře nová slovíčka
- naučte se bezpečně používat mluvnická pravidla
- cvičte a opakujte co nejčastěji; je dobré i při cestě do práce si v duchu říkat jednoduché věty a
nutit tak svůj mozek k myšlení v esperantu
- nepouštějte se do nové lekce, dokud neznáte dobře lekci předcházející
Vedoucím esperantských kurzů doporučuji tento metodický postup:
Nový text přečte vzorně a s náležitým přízvukem nejdříve učitel, žáci čtou potichu s ním. Potom
přečtou žáci nová slova a učitel těžší výrazy vyloží ve spojitosti s dřívější slovní zásobou. Po probrání
nových slov následuje výklad učitele o mluvnických jevech, jež se vyskytují v příslušném textu. Při
výkladu učitel stále srovnává mluvnické jevy s jevy v mateřském jazyce a upozorňuje na shody i
rozdíly v obou jazycích.
Žáci pod vedením učitele přeloží celý text, a to tolikrát, až dovedou lekci překládat bez nahlížení do
nových slov. Tak se naučí novým slovům ve větné souvislosti a ušetří si tím z velké části nudné učení
slovům izolovaným.
Potom čtou žáci text jednotlivě i sborově tak dlouho, až rozumějí obsahu přímo bez překládání.
Dále následuje esperantský rozhovor o obsahu probraného textu: učitel klade otázky, žáci odpovídají
nebo si kladou otázky vzájemně. Nakonec vypravují jednotliví žáci obsah celé lekce.
Probraná látka se utvrzuje kontrolními cvičeními, jež je nutno vždy pečlivě s žáky připravit. Žáci je

-3-

vypracují písemně a opravují podle připojeného "Klíče". Vedoucí kurzu kontroluje vypracování
cvičení i opravu chyb.
Pokusy na školách v různých zemích ukázaly, že esperanto je asi šestkrát snadnější než kterýkoli
jazyk národní. Ale pozor! Malá násobilka je také snadná, a přece se jí ještě žádný žák nenaučil bez
poctivé práce. Snadnost umožňuje naučit se esperanto důkladněji, nikoliv bez námahy.
Lernolibron oni devas ne tralegi, sed tralerni.
Učebnici nesmíme přečíst, ale prostudovat.
D-ro L.L. Zamenhof
Fundamento de Esperanto
Český esperantský svaz: http://esperanto.cz/
Odborná pomoc: http://lernu.net/

Esperantské kluby v ČR (k 1. 2. 2004)
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BENEŠOV Václav Stibůrek, J. Franka 1731, 256 01 Benešov u Prahy členové: 12 klubovna:
klubovna důchodců schůzky: každé třetí úterý v měsíci, 16-18 h
*BRNO jméno: Klub esperantistů, adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, CZ-625 00
Brno, telefono: 547 240 690 email: starto@clavis.cz
BŘECLAV nomo: Esperanto-klubo Breclav adreso: Delpo Zeno, Fintaj 4/18, 690 00 Breclav,
tel. 0627/23080
ČESKÁ LÍPA nomo: Esperantsky krouzek pri Klubu duchodcu patrono: Mestsky urad Ceska
Lipa adreso: Hana Vencovska, Okruzni 2100, 470 01 Ceska Lipa membroj: 12 kunvenejo:
Klub duchodcu, Bulharska ul. kunvenoj: ĵaŭdo, 16.30-18.30 h
ČESKÁ TŘEBOVÁ jméno: Esperantský kroužek "Amikeco" patron: JKP adresa: A.
Pištorová, Nové náměstí 1746, 560 02 Česká Třebová, tel. 465 535 129
ČESKÝ TĚŠÍN nomo: ĈEA - loka grupo Cesky Tesin adreso: Vladimir Stefek, Tovarni 8,
737 01 Cesky Tesin, tel. 0659/563352 membroj: 7 kunvenejo: Klub duchodcu, stefanikova ul.
kunvenoj: mardo, 16-18 h
DĚČÍN jméno: Klub esperantistů v Děčíně adresa: Oldřich Antoš, Široká 91, 405 05 Děčín
IX-Bynov, tel. 728 710 422
DOMAŽLICE nomo: Krouzek esperanta pri MKS Domazlice patrono: MKS Domazlice
adreso: Vojtech Tesar, Pod makovym vrchem 480, 345 62 Holysov membroj: 7 kunvenejo:
plavecky bazen Domazlice kunvenoj: paraj ĵaŭdoj, 17 h
FRÝDEK-MÍSTEK nomo: Klub Esperanto Frydek-Mistek patrono: Mestske kulturni zarizeni
adreso: Marie Bartovska, Bezrucova 171, 738 02 Frydek-Mistek, tel. 0658/31625 membroj: 11
kunvenejo: Kavarna Esperanto, Narodni dum kunvenoj: ĉiu dua dimanĉo en monato
HAVÍŘOV jméno: Klub esperantistů při MKS Havířov, Zdeněk Heiser, Na nábřeží 45/25,
73601 Havířov-město, tel. 596 815 253, email: zd.heiser@post.cz
HAVLÍČKŮV BROD adresa: Anna Malinová, 582 31 Okrouhlice č. 130, tel.569 489 152
HOŘICE V PODKRKONOŠÍ nomo: Esperantsky krouzek HOrICE patrono: Dum kultury
KORUNA adreso: s-ro Frantisek Patera, CSA 1027, 508 01 Horice v Podkrkonosi, tel. 04352892 membroj: 3
HRADEC KRÁLOVÉ adreso: Květa Strýhalová, Labská kotlina 1025, tel. 495 534 469
HRANICE adresa: Alois Jakubec, Tř. 1. máje 1622, 753 01 HRANICE
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JABLONEC NAD NISOU nomo: Klub esperantistu v Jablonci nad Nisou patrono: Cs.
turisticke sdruzeni Pratele prirody, sekce Esperanto adreso: Miroslav Jira, Mechova 8-32, 466
04 Jablonec n.Nisou telefono: 0428-24116 membroj: 32 kunvenejo: byv. KaSS Jablonec,
Jiraskova 7 kunvenoj: lundo, 18 h
JAROMĚR nomo: Esperantsky krouzek pri OSZ - zel. stanice Jaromer adreso: Ludvik
Nyklicek, K.Svetle 2149, 544 01 Dvur Kralove, tel. 0437/5303 membroj: 4 kunvenejo: kult.
dum CD-Jaromer kunvenoj: merkredo (unufoje en monato), 17 h
*KARLOVY VARY jméno: Esperantský klub Karlovy Vary adresa: Ing. Miloš Bloudek,
Vyšehradská 4, 360 01 Karlovy Vary tel. 353 231 865, e-mail bloudek@volny.cz
LANŠKROUN jméno: Esperantský kroužek Lanškroun patron: Kulturní centrum Lanškroun
adresa: Anna Poláková, 56125 Rudoltice č. 265, tel. 465 324 778
MLADÁ BOLESLAV, Jindřiška Drahotová, Sadová 745/36, 293 01 Mladá Boleslav, tel.
326 731 845
*MNICHOVO HRADISTE nomo: Esperantsky klub adreso: MUDr. Josef Hradil, MH,
Druzstevni 1161, 295 01 Mnichovo Hradiste telefono: 0329/7713394 membroj: 2 kunvenejo:
Karel Blazek, V lipach 156 kunvenoj: neregule
MOST nomo: Esperantsky klub Most adreso: Jiri Rada, Rybalkova 1029, bl. 645, 434 01 Most
tel. 035-34-3931 membroj: 6
NÁCHOD nomo: EK Nachod adreso: Frantisek Molik, Zakouti 269, 547 01 Nachod-Novy
Svet, tel. 0441/20669 membroj: 13 kunvenejo: spol. mistnost CD (kulturka) kunvenoj: dua
mardo en monato, 14.30 h
*OLOMOUC jméno: Esperanto-Klubo Olomouc adresa: Dr. Vladimír Mohapl, tř. Svornosti
4, 779 00 Olomouc tel. 068-413435 členové: 50 klubovna: hlavní nádraží pod pravými
hodinami schůzky: úterý, 19 h
OPAVA Ing. Vlastimil Kočvara, Ant. Sovy 10, Opava5, tel. z. 553 716 365, tel. d.
553 611 823
OSTRAVA-PORUBA nomo: Esperanto-Klubo patrono: Mestsky obecni urad Poruba - Klub
duchodcu adreso: Ludmila Klegova, Zilinska 1311, 708 00 Ostrava 8, tel. 069/4409665
membroj: 5 kunvenejo: KD, Sokolovska tr. kunvenoj: lundo, 15-17 h
OSTRAVA-VÍTKOVICE jméno: Esperantský klub Vítkovice adresa: Drahomír Kočvara,
Hulvácká 18, 704 00 Ostrava-Zábřeh tel. 596 786 608
OSTRAVA-DUBINA adreso: Gustav Heczko,J.Maluchy 7/126, 700 30 Ostrava-Dubina, tel.
596 723 818
OSTROV NAD OHŘÍ nomo: Mistni organizace Ostrov n. Ohri patrono: Klub esperanta
Ostrov adreso: Josef Novosad, Masarykova 782/14, 363 01 Ostrov membroj: 6 kunvenejo:
kavarna Druzba Ostrov nad Ohri kunvenoj: sporadaj
PARDUBICE-SCHULHOF jméno: Klub esperantistů doktora Schulhofa Miroslava
Kosnarová, Na Okrouhlíku 953/21, 530 03 Pardubice, tel. 040/6411941, email
mirkakosnarova@volny.cz,
PÍSEK jméno: Esperantský klub LA PONTO : Ladislav Hruška, M Horákové 1648, 397 01
Písek
*PLZEŇ jméno: Klub Esperanto Plzeň adresa: Jiří Vomáčka, Koterovská 30, 32600 Plzeň
PODĚBRADY adresa: Pavel Polnický, Lesní 150/VI, 290 01 Poděbrady, tel. 325 615 651 ,
email: cea.polnicky@quick.cz
POLIČKA nomo: Esperantsky krouzek v Policce adreso: Ing. Blahoslav stefek, Dukelska
376, 572 01 Policka tel. 0463/22774 membroj: 9 kunvenejo: Dukelska 376 kunvenoj: 2-a kaj
4-a lundo, 17 h
*PRAHA jméno: Klub esperantistů v Praze adresa: Jindřich Ondráček, Bubenská 17, 170 00
Praha 7, tel. 220 879 386
PROSTĚJOV jméno: Esperantský klub v Prostějově Jaroslav Liška, sídliště Svobody19/71,
796 01 Prostějov
PŘEROV jméno: Klub esperantistů Přerov adresa: Miloslav Šváček, Tršická 6, 75127 Přerov
XIII -Penčice, email: msvacek@iol.cz
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PŘÍBRAM nomo: Esperantsky krouzek v Pribrami patrono: Zavodni klub UD Pribram
adreso: Jaroslav Vacha, Smetanova 225, 261 01 Pribram membroj: 14 kunvenejo: Pribram VII,
Kladenska ul. kunvenoj: lundo, 16-18 h
RATÍŠKOVICE Jana Melichárková, 69602 Ratíškovice 938, tel.518 367 404, email:
melicharkova@quick.cz
ROUDNICE adresa: Jiří Laube, Kratochvílova 969, 413 01 Roudnice n.L., tel.: 416 837 805
STRÁŽNICE nomo: ESPERANTO klubo, KD "Straznican" adreso: Esperanto klub KD
"Straznican", Veselska 1321, 696 62 Straznice, okr. Hodonin tel.: 0631/942 762, 942 905
koresponda adreso: EK STRAZNICAN, p.s. 36, 696 62 Straznice, tel. 0631/942 762, 942 905
membroj: 10 kunvenoj neregulaj
SVITAVY Marie Minářová, Na průhonu 6, 568 02 Svitavy
*ŠUMPERK nomo: Klub esperantistu Sumperk adreso: Vera Gavandova, Komenskeho 657,
789 61 Bludov membroj: 28 kunvenejo: Dum kultury sumperk kunvenoj: unu ĵaŭdo en
monato, 18-20 h
TÁBOR jméno: Esperantský klub v Táboře adresa: Dr. František Rytíř, Kvapilova 2294/35,
390 03 Tábor
TEPLICE jméno: Klub esperantistů v Teplicích adresa: Dr. Zdeněk Rusín, Palackého 1559,
415 01 Teplice
TRUTNOV nomo: Esperantsky klub Trutnov adreso: Vlasta Janakova, Smetanova 26, 541 01
Trutnov, tel. 0439/4170 membroj: 3 kunvenejo: Klub Moby Dicku, na Nivach Trutnov
kunvenoj: merkredo, 15-17 h
*TŘEBÍČ jméno: Klub esperanta a jiných světových jazyků: Esperanto, ul. Esperantistů 3,
674 01 Třebíč
TŘINEC nomo: Krouzek esperanta pri Dome kultury a.s. Trisia, Sdruzeni umeleckych
zajmovych aktivit adreso: Karel Madzia, 739 58 Oldrichovice 374, membroj: 26
ÚPICE nomo: Esperantsky krouzek Upice adreso: Lubomir Streda, Podebradova 82, 542 32
Upice membroj: 6
UNIČOV nomo: Esperantsky klub adreso: stefan Takac, ul. Bri Capku 1158, 783 91 Unicov
membroj: 8
ÚSTÍ NAD LABEM jméno: Klub esperantistů Ústí n.L. adresa: Miroslav Smyčka, Kojetická
90, 400 03 Ústí nad Labem
VRACOV nomo: Esperantsky klub Vracov adreso: Jana Melicharkova, 696 02 Ratiskovice
938, tel. 628/967404 membroj: 7 kunvenejo: Ratiskovice kunvenoj: unua ĵaŭdo en monato, 17
h
VYŠKOV jméno: Esperantský kroužek při MKS Vyškov adresa: Ing. Josef Vojáček,
Sochorova 13, 682 01 Vyškov, tel. 517 346 053, email: vojacek@jumbo.ped.muni.cz
ZNOJMO jméno: Esperanto-klub při Domě dětí a mládeže, adresa: Stanislav Bršlica,
Bolzánova 31 B, 669 02 Znojmo
ŽELEZNÝ BROD adreso: Martina Cermakova, Husova 148, 468 22 Zelezny Brod
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UNUA LECIONO - PRVNÍ LEKCE (úvodní poznámky)
VÝSLOVNOST A PRAVOPIS

Eŭropo estas kontinento. Ankaŭ Ameriko estas kontinento. Patro estas inĝeniero. Aŭtomobilo
estas utila maŝino. Ministro estas ĝentila. Esperanto estas neŭtrala internacia lingvo. Tablo estas en
bildo. Ĉokolado estas neutila, teo estas utila. Ankaŭ kafo estas neutila. Gramatiko de Esperanto. La
unua leciono de Esperanto. Atentu la akcenton!
Novaj vortoj – nová slova

akcento

přízvuk

konversacio

rozhovor

alfabeto

abeceda

la

člen určitý

ankaŭ

také

leciono

lekce

ankoraŭ

ještě

lingvo

jazyk, řeč

bildo

obraz

maŝino

stroj

ĉeĥo

Čech

nacia

národní

eksperimento

pokus

neŭtrala

neutrální

ekzercaro

cvičebnice

neutila

neužitečný

ekzerco

cvičení

novembro

listopad

en

v, ve

observatorio

observatoř

estas

je, jsou

oktobro

říjen

gramatiko

mluvnice

parto

část, oddíl

ĝardeno

zahrada

patro

otec

de

od

prezidento

prezident

ĝenerala

všeobecný

revolucio

revoluce

ĝentila

zdvořilý

rimarko

poznámka

hieraŭ

včera

tablo

stůl

inĝeniero

inženýr

teo

čaj

instrumento

nástroj

universitato

univerzita

internacia

mezinárodní

unua

první

ĵurnalo

noviny

utila

užitečný

kafo

káva

atentu la akcenton! pozor na přízvuk!

Přízvuk je vyznačen tučně!
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Výslovnost a pravopis
La alfabeto - abeceda
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u ŭ v z
A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
Rimarkoj - poznámky
1. La akcento - přízvuk. Přízvuk klademe v esperantu vždy na předposlední slabiku, nikoliv na první
jako v češtině. Čech čte esperanto, esperantista čte esperanto. Klademe-li správně přízvuk, je
esperanto jazyk velmi libozvučný. Dbejme proto hned z počátku na správný přízvuk! Později není
snadné napravovat nesprávné přizvukování.
2.
ĉ vyslovujeme jako české č ve slově čokoláda - ĉokolado
ĝ vyslovujeme jako české dž ve slovech džbán, Bydžov; ĝardeno - zahrada; seĝo - židle
ĥ vyslovujeme jako české ch ve slovech chemie - ĥemio; mechanika - meĥaniko
ĵ vyslovujeme jako české ž ve slovech žák, žurnál - ĵurnalo
ŝ vyslovujeme jako české š ve slově šest; maŝino - stroj
ŭ píšeme pouze po samohláskách a nebo e, tvoří-li s nimi dvouhlásku, tedy jednu slabiku jako ve
slově au-to; aŭ-to-mo-bi-lo, klaŭ-no, an-kaŭ
3. u po samohláskách a nebo e vyslovujeme jako v češtině ve slovech naučit, neužitečný, tedy jako
samostatnou slabiku. Ne-u-ži-teč-ný; ne-u-ti-la
4. Pokud jsou ve slově dvě stejné hlásky vedle sebe, musíme zřetelně vyslovit každou z nich, např.
mallonge (mal-longe), scii (sci-i), treege (tre-ege), metroo (metro-o).
5. d, t, n před i se neměkčí: srovnej diktátor; diktatoro [vyslov dyktatoro], ministro [minystro]
6. místo x píšeme v esperantu ks nebo kz: experiment-eksperimento, text-teksto, exemlářekzemplero, cvičení-ekzerco
7. V esperantu platí zásada "piš jak slyšíš a čti jak je psáno". Proto vyslovujeme pečlivě s a z:
dezerto-poušť, deserto-dezert, kurso-kurz,školení, kurzo-kurz,směr lodi,převod peněz, deviso-deviza,
devizo-heslo
8. Samohlásky (a-e-i-o-u). Délka samohlásek se v esperantu neoznačuje. Pokud jde o výslovnost,
rozlišujeme v esperantu - podle vyvinuvší se praxe - samohlásky krátké a dlouhé. Nepřízvučná
hláska je vždy krátká, přízvučná hláska je:
a) krátká, následuje-li po ní dvě nebo více souhlásek:
Esperanto, ministro, lingvo, bildo, teksto
b) dlouhá (ne však tolik jako v češtině) následuje-li po ní pouze jedna souhláska nebo samohláska:
ĉokolado, kakao, aparato, revolucio
c) dlouhá - následují-li sice dvě souhlásky, z nichž však druhá je l nebo r: tablo ale bildo, patro ale
parto, oktobro ale novembro
9. Hláskování. Slova v esperantu hláskujeme tak, že k souhláskám přidáváme samohlásku o (a bo co
ĉo do ... u ŭo vo zo); tak např. slovo esperanto hláskujeme e-so-po-e-ro-a-no-to-o.
10. Slovo esperanto píšeme v češtině s malým, v esperantu většinou s velkým počátečním
písmenem, protože to byl původně pseudonym autora (dr. Esperanto) a také pro odlišení od běžného
významu (esperanto=doufající). Malé písmeno však není chybou. S malým počátečním písmenem se
píší odvozeniny: esperantisto (člověk znalý esperanta), esperantigi (přeložit do esperanta). S velkým
písmenem: Esperantujo (pomyslná země, kde se mluví esperantem, čili esperantské hnutí obrazně).
11. Slabiky se tvoří složením jedné samohlásky (a e i o u) a jedné nebo více souhlásek, případně
samostatnou samohláskou. Pokud se objeví vedle sebe dvě samohlásky, patří k různým slabikám.
12. V esperantu jsou slova psána přesně podle výslovnosti a vyslovována přesně podle písmen.
nejsilněji vyslovenou slabikou (přízvučnou) je vždy ta předposlední.
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EKZERCOJ - CVIČENÍ
1. Opište si nová slovíčka do slovníčku a přízvučnou samohlásku podtrhněte.
2. Přečtěte několikrát nahlas se správným přízvukem následující cvičení:
kafo, ĉeĥo, teo, teksto;
akcento, ministro, maŝino, unua, ekzerco, neŭtrala, Eŭropo, rimarkoj, ĥemio, kakao, ĝardeno, ĝentila,
ĵurnalo, tinkturo, oktobro, novembro;
Esperanto, instrumento, prezidento, leciono, ekzemplero, ĉokolado, ekzercaro, diktatoro, alfabeto,
ĝenerala, meĥaniko, gramatiko, neutila, utila;
eksperimento, aŭtomobilo, revolucio, inĝeniero, internacia;
universitato, tragikomedio, observatorio;
la alfabeto, la alfabeto de Esperanto, la akcento, la akcento en Esperanto, unua leciono, la unua
leciono de Esperanto, la unua leciono de la Esperanta ekzercaro.
Atentu la akcenton! Esperanto estas lingvo. Esperanto estas lingvo internacia, la ĉeĥa lingvo estas
lingvo nacia. Lernolibron oni devas ne tralegi, sed tralerni.
3. Hláskujte následující slova:
ĉeĥo, maŝino, teksto, konversacio, ĵurnalo, ĝentila.
4. Naučte se nazpamět a se správným přízvukem jména měsíců:
januaro, februaro, marto, aprilo, majo, junio, julio, aŭgusto, septembro, oktobro, novembro, decembro
(překlad je v 10. lekci)
Uzavíráme tedy, aby se sestavil jazyk nový, nade všechny jiné již známé 1. snadnější, 2. lahodnější, 3.
dokonalejší
J. A. Komenský
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DUA LECIONO - DRUHÁ LEKCE
LA ĈAMBRO

Kio estas tio? Tio estas ... Co je to? To je...
Kio estas tio? Tio estas ĉambro. Kio estas en la ĉambro? En la ĉambro estas kvar muroj, planko,
plafono, pordo kaj du fenestroj. En la ĉambro estas ankaŭ tapiŝo, tablo, tableto, du seĝoj, ŝranko,
divano. Kio estas tio? Tio estas forno. Kio estas en la forno? En la forno estas karbo. Kio estas tio?
Tio estas lampo, radioaparato, libro, gazeto. Kio estas en la gazeto? En la gazeto estas bildoj.
Nová slova:

ĉambro

pokoj, místnost

nulo

nula

divano

pohovka

unu

jeden, jedna, jedno

fenestro

okno

du

dva, dvě

forno

kamna, pec

tri

tři

gazeto

časopis

kvar

čtyři

lampo

lampa

kvin

pět

libro

kniha

ses

šest

karbo

uhlí

sep

sedm

muro

zeď

ok

osm

plafono

strop

naŭ

devět

planko

podlaha

dek

deset

pordo

dveře

plus

plus

radio-aparato

rozhlasový
přijímač

minus

minus

seĝo

židle

kio

co

ŝranko

skříň

tio

to

tablo

stůl

tableto

stolek

tapiŝo

koberec
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Poznámka:
Všimněte si, že esperantské číslovky máme i v češtině ve slovech cizího původu:
1 - unu srovnej: unisono - jednohlasně
2 - du srovnej: dueto - skladba pro 2 hlasy
3 - tri srovnej: trio - skladba pro 3 nástroje
4 - kvar srovnej: kvartet - skladba pro 4 nástroje
5 - kvin srovnej: kvintet - skladba pro 5 nástrojů
6 - ses srovnej: sextet - skladba pro 6 nástrojů
7 - sep srovnej: septima - sedmá třída gymnázia
8 - ok srovnej: oktáva - osmá třída; stupnice 8 tónů
9 - naŭ srovnej: nonet - skladba pro 9 nástrojů
10 - dek srovnej: dekagram - deset gramů
GRAMATIKO
1. Postatné jméno má koncovku -o: unu tablo, unu fenestro.
2. Množné číslo má koncovku -j: du tabloj, du fenestroj.
3. Číslovky nemají vliv na pád podstatného jména na rozdíl od slovanských jazyků, ve kterých u
číslovky 5 a výše následuje vždy 2. pád (místo 1. a 4. pádu). Srovnejte:
unu libro
jedna kniha
unu tablo
jeden stůl
du libroj
dvě knihy
du tabloj
dva stoly
tri libroj
tři knihy
tri tabloj
tři stoly
kvar libroj čtyři knihy
kvar tabloj
čtyři stoly
kvin libroj pět knih
kvin tabloj
pět stolů
ses libroj
šest knih
ses tabloj
šest stolů
sep libroj
sedm knih
sep tabloj
sedm stolů
ok libroj
osm knih
ok tabloj
osm stolů
naŭ libroj
devět knih
naŭ tabloj
devět stolů
dek libroj
deset knih
dek tabloj
deset stolů
4. Podstatné jméno dveře je v češtině pomnožné, tedy má tvar množného čísla, přestože označuje
jednu věc. V esperantu tomu tak není. Srovnejte: unu pordo jedny dveře, du pordoj dvoje dveře, kvin
pordoj patery dveře atd.
5. Sčítání a odčítání píšeme a čteme takto:
5 + 1 = 6 kvin plus unu estas ses
6 + 1 = 7 ses plus unu estas sep
7 + 3 =10 sep plus tri estas dek
10 - 2 = 8 dek minus du estas ok
1 - 1 = 0 unu minus unu estas nulo
6. Přidáme-li k číslovkám koncovku -o, vzniknou číslovková podstatná jména: unuo jednička, duo
dvojka, trio trojka .... deko desítka. Nula se většinou používá právě ve tvaru podstatného jména nulo
(zvyklost z národních jazyků).
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EKZERCOJ
1. Ptejte se nahlas a odpovídejte: Kio estas tio?
Tio estas
ĉambro
divano
plafono
lampo
planko
tableto
tapiŝo
libro
forno
gazeto
pordo
ŝranko
fenestro
karbo

radio-aparato
unu divano
du tabloj
tri bildoj
kvar muroj
kvin seĝoj
ok gazetoj

2. Nacvičte nahlas:
unu, du, tri ...dek;
unu plus unu estas du
dek minus unu estas naŭ
du plus du estas kvar
dek nimus du estas ok
3. Čtěte několikrát nahlas:
2 + 1 = ?
8
5 + 2 = ?
6
3 + 4 = ?
10
7 + 2 = ?
9
6 + 3 = ?
8

-

3
4
5
6
7

=
=
=
=
=

dek, naŭ, ok ... nulo;
naŭ plus unu estas dek;
unu minus unu estas nulo;
ok plus du estas dek;
du minus du estas nulo.

až
až
až
až

?
?
?
?
?

7
9
2
7
6

+
+
+

3
6
7
5
4

=
=
=
=
=

?
?
?
?
?

4. Přeložte následující věty, přízvučnou samohlásku ve slovech podtrhněte a překlad srovnejte s
"klíčem" (na konci knihy)
Co je to? To je automobil. Co je automobil? Automobil (la!) je stroj. Automobil je užitečný.
Automobil je užitečný stroj. Co je esperanto? Esperanto je jazyk. Esperanto je užitečný jazyk. Český
(la!) jazyk je jazyk národní. To je okno, to jsou dveře, to je stůl, to je skříň. To jsou dvě knihy, to jsou
dvoje dveře, to jsou tři židle. Jedno okno a jedno okno jsou dvě okna. Dva stoly a jeden stůl jsou tři
stoly. Dvě židle a tři židle je pět židlí. Tři a čtyři je sedm. Deset bez tří je sedm. Šest a tři je devět a
jedna je deset.
Klíč ke cvičení:
4. Kio estas tio? Tio estas aŭtomobilo. Kio estas aŭtomobilo? La aŭtomobilo estas maŝino. La
aŭtomobilo estas utila. La aŭtomobilo estas utila maŝino. Kio estas Esperanto? Esperanto estas lingvo.
Esperanto estas utila lingvo. La ĉeĥa lingvo estas lingvo nacia. Tio estas fenestro, tio estas pordo, tio
estas tablo, tio estas ŝranko. Tio estas du libroj, tio estas du pordoj, tio estas tri seĝoj. Unu fenestro
plus unu fenestro estas du fenestroj. Du tabloj plus unu tablo estas tri tabloj. Du seĝoj plus tri seĝoj
estas kvin seĝoj. Tri plus kvar estas sep. Dek minus tri estas sep. Ses plus tri estas naŭ plus unu estas
dek.
Esperanto je nejlepším řešením myšlenky mezinárodního jazyka.
Albert Einstein
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TRIA LECIONO
LA ĈAMBRO

Kia estas...? Jaký je...?
Kia estas la plafono? La plafono estas blanka. Kia estas la planko? La planko estas bruna. La
tapiŝo estas kolora. La forno estas verda. La karbo ne estas blanka, la karbo estas nigra. La pordo estas
larĝa kaj alta. Ankaŭ la fenestro estas larĝa kaj alta. La ĉambro estas larĝa, alta kaj longa. La kvar
muroj estas flavaj. La kvin seĝoj estas tre komfortaj. Unu seĝo estas granda, kvar seĝoj estas normalaj.
La tri bildoj estas tre belaj. La du tabloj estas grandaj, la du tabletoj ne estas grandaj, la tabletoj estas
malgrandaj. La ĵurnalo kaj la gazeto estas interesaj kaj ilustritaj. La libro estas ankaŭ interesa, sed ne
ilustrita. La divano estas mola kaj tre komforta. La lampo estas ronda. La ŝranko estas nova kaj
moderna. La radio-aparato estas nek nova nek moderna, la aparato estas malnova sed tre bona.
Esperanto estas utila.
____________________
Eva: Kio estas tio?
Petro: Tio estas tablo.
Eva: Kaj tio?
Petro: Tableto.
Eva: Kia estas la tablo?
Petro: La tablo estas granda.
Eva: Ĉu ankaŭ la tableto estas granda?
Petro: Ne, la tableto ne estas granda.
Eva: Ĉu la tableto estas malgranda?
Petro: Jes, la tableto estas malgranda.
Eva: Kio estas forno, karbo, bildo?
Petro: Tio estas objektoj.
Eva: Ĉu la objektoj en la ĉambro estas utilaj aŭ neutilaj?
Petro: La objektoj en la ĉambro estas aŭ utilaj aŭ neutilaj.
Eva: Ĉu libroj estas utilaj aŭ neutilaj?
Petro: Multaj libroj estas utilaj, multaj estas neutilaj kaj multaj estas malutilaj.
Eva: Kiaj libroj estas utilaj, kiaj estas neutilaj kaj kiaj libroj estas malutilaj?
Petro: Bonaj libroj estas utilaj, nebonaj libroj estas neutilaj kaj malbonaj libroj estas malutilaj.
Eva: Ĉu la kolora tapiŝo estas utila?
Petro: Jes, la multkolora tapiŝo estas utila kaj bela.
Eva: Kio estas utila kaj komforta?
Petro: La divano kaj la granda seĝo estas utilaj kaj komfortaj.
Eva: Kio estas utila, komforta kaj bela?
Petro: Moderna aŭtomobilo estas utila, komforta, bela kaj praktika.
Eva: Ĉu la tri bildoj estas malbelaj?
Petro: Ne, la tri bildoj estas tre belaj, ankaŭ la kadroj estas tre belaj.
Eva: Kia lingvo estas Esperanto?
Petro: Esperanto estas lingvo internacia.
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Novaj vortoj

alta

vysoký

malgranda

malý

aŭ

nebo

moderna

moderní

aŭ - aŭ

buď - nebo

mola

měkký

bela

pěkný, krásný

multaj

mnozí, mnohé, mnohá

blanka

bílý

multkolora

mnohobarevný, pestrý

bona

dobrý

ne

ne

bruna

hnědý

ne estas

není

ĉu

zda (tvoří otázku)

nek - nek

ani - ani

flava

žlutý

nigra

černý

granda

velký

normala

normální

ilustrita

ilustrovaný

nova

nový

interesa

zajímavý

objekto

předmět

jes

ano

praktika

praktický

kadro

rámec

ronda

kulatý

kaj

a

sed

ale

kia

jaký, jaká, jaké

tre

velmi, velice

kiaj

jací, jaká, jaké

tria

třetí

kolora

barevný

verda

zelený

komforta

pohodlný

vorto

slovo

larĝa

široký

longa

dlouhý

GRAMATIKO
1. Esperanto má pouze jeden člen, člen určitý la. Užíváme ho, mluvíme-li o osobě, zvířeti nebo věci
posluchači známé nebo před ním již jednou jmenované. Člen la odpovídá přibližně českému zájmenu
ten, ne však neurčitému zájmenu nějaký. Do češtiny se nepřekládá. V pochybných případech člen
prostě vynechejte.
Před vlastní jména člen neklademe: Esperanto estas utila (nikoliv La Esperanto); Praha estas tre bela
(nikoliv La Praha).
2. Přídavná jména mají koncovku -a: bona - dobrý, -á, -é; bona aparato - dobrý přístroj, bona libro dobrá kniha, bona karbo - dobré uhlí.
V množném čísle mají přídavná jména a tázací zájmena také koncovku -j jako jména podstatná: bonaj
aparatoj - dobré přístroje, bonaj libroj - dobré knihy, kiaj libroj?- jaké knihy?
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3. Předpona mal- mění původní význam kmene v jeho pravý opak: granda - velký, malgranda - malý;
nova - nový, malnova - starý; bona - dobrý, malbona - špatný, ale nebona - nedobrý; utila - užitečný,
malutila - škodlivý, ale neutila - neužitečný; bela - pěkný, malbela - škaredý.
Předponu mal- lze použít také jako samostatné slovo: malo - opak, mala - opačný.
4. Tázací částice ĉu mění větu oznamovací ve větu tázací. Stojí-li na začátku věty jiné tázací
zájmeno, neklademe již částici ĉu. V přímé řeči se částice ĉu do češtiny nepřekládá, v nepřímé řeči ji
překládáme slovem zda.
Esperanto estas bela lingvo. Ĉu Esperanto estas bela lingvo?
Espranto je krásný jazyk. Je esperanto krásný jazyk?
Mi ne scias, ĉu Esperanto estas bela lingvo.
Nevím, zda je esperanto krásný jazyk.
Ale: Kia lingvo estas Esperanto? Jaký jazyk je esperanto?
Pozn.: Otázky, které začínají částicí ĉu, se nazývají zjišťovací a odpovídá se na ně slovy ano nebo ne.
Otázky začínající jinými tázacími zájmeny nebo příslovci se nazývají doplňovací a nelze na ně
odpovědět ano-ne:
Ĉu la tablo estas utila? Jes, ĝi estas utila. - Ne, ĝi ne estas utila. (Je ten stůl užitečný? Ano, je užitečný.
- Ne, není užitečný.)
Kia estas la tablo? La tablo estas granda. (Jaký je ten stůl? Ten stůl je velký.)
EKZERCOJ
1. Přečtěte článek a rozhovor na začátku této lekce několikrát nahlas a se správným přízvukem.
2. Přeložte následující věty a označte přízvuk.
Co je to? To je koberec. Jaký je koberec? Koberec je barevný. Je koberec měkký? Ano, koberec je
měkký. Jaký je stůl? Stůl je veliký. Je stolek také veliký? Ne, stolek není veliký, stolek je malý. Co je
stolek? Stolek je malý stůl. Jaká je skříň? Skříň je vysoká. Je pohovka také vysoká? Ne, pohovka není
vysoká, pohovka je nízká. Je to strop? Ne, to není strop, to je podlaha. Je obraz pěkný? Ano, obraz je
velmi pěkný, rám je škaredý. Je ten automobil nový? Automobil není ani nový, ani starý. Dobré knihy
jsou užitečné. Knihy jsou buď ilustrované nebo neilustrované.
3. Odpovězte na otázky a označte přízvuk.
Kia estas la lampo? Kiaj estas la plafono kaj la karbo? Kia estas la ŝranko? Ĉu la radio-aparato estas
nova aŭ moderna? Kiaj estas la ĵurnalo kaj la gazeto? Kia estas la ĉambro? Kio estas tableto?
Klíč ke cvičením
2. Kio estas tio? Tio estas tapiŝo. Kia estas la tapiŝo? La tapiŝo estas kolora. Ĉu la tapiŝo estas mola?
Jes, la tapiŝo estas mola. Kia estas la tablo? La tablo estas granda. Ĉu ankaŭ la tableto estas granda?
Ne, la tableto ne estas granda, la tableto estas malgranda. Kio estas tableto? Tableto estas malgranda
tablo. Kia estas la ŝranko? La ŝranko estas alta. Ĉu ankaŭ la divano estas alta? Ne, la divano ne estas
alta, la divano estas malalta. Ĉu tio estas plafono? Ne, tio ne estas plafono, tio estas planko. Ĉu la
bildo estas bela? Jes, la bildo estas tre bela, sed la kadro ne estas bela, la kadro estas malbela. Ĉu la
aŭtomobilo estas nova? La aŭtomobilo estas nek nova nek malnova. Bonaj libroj estas utilaj. Libroj
estas aŭ ilustritaj aŭ neilustritaj.
3. La lampo estas ronda. La plafono estas blanka, la karbo estas nigra. La ŝranko estas nova kaj
moderna. Ne, la radio-aparato estas malnova kaj malmoderna. La ĵurnalo kaj la gazeto estas ilustritaj.
La ĉambro estas longa, larĝa kaj alta. Tableto estas malgranda tablo.
Esperanto se může stát křižovatkou, jakýmsi Hongkongem jazyků.
Umberto Eco
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KVARA LECIONO
LA ĈAMBRO

Kie estas ...? Kde je ...?
Kie estas la tapiŝo? La tapiŝo estas sur la planko. La libroj estas en la ŝranko. La divano estas ĉe la
dekstra muro, la ŝranko kun la libroj estas ĉe la maldekstra muro. La libroŝranko estas apud la
fenestro. En la ĉambro estas unu fenestro kaj du pordoj. Antaŭ la fenestro estas kurteno. La fenestro
estas en la supra muro. Unu pordo estas en la malsupra muro. Apud la pordo estas forno. La alia pordo
estas inter la forno kaj la libroŝranko. En la ĉambro estas du tabloj kaj du tabletoj: la tablo, la
skribotablo, la radio-tableto kaj la flortableto. La flortableto estas antaŭ la fenestro. La tablo estas
antaŭ la divano kaj la radio-tableto estas apud la divano. En la dekstra angulo apud la skribotablo estas
paperkorbo. La kvin seĝoj estas ĉe la du tabloj. La tablo estas sub la lampo, la lampo estas super la
tablo. Sur la radio-tableto estas bona radio-aparato, sur la flortableto estas belaj floroj. La libroj estas
en la ŝranko, la ŝranko estas en la ĉambro kaj la ĉambro estas en la domo. La garaĝo por la aŭtomobilo
ne estas en la domo, la garaĝo estas ekster la domo.
Konversacio kun amiko
A: Amiko, kie estas la skribotablo?
B: La skribotablo estas ĉe la muro apud la fenestro.
A: Ĉu ankaŭ la alia tablo estas ĉe la muro apud la fenestro?
B: Ne, amiko, la alia tablo estas en la mezo de la ĉambro.
A: Kiaj estas la kvar seĝoj ĉe la tablo en la mezo de la ĉambro?
B: Tio estas ordinaraj seĝoj.
A: Ĉu ankaŭ la seĝo ĉe la skribotablo estas ordinara seĝo?
B: Ne, tio ne estas ordinara seĝo, tio estas granda kaj komforta seĝo, tio estas brakseĝo.
A: Ĉu la forno kaj la libroŝranko estas ĉe la sama muro?
B: Jes, la forno kaj la ŝranko estas ĉe la sama maldekstra muro.
A: Ĉu ankaŭ la skribotablo kaj la radiotableto estas ĉe la sama muro?
B: Ambaŭ tabloj estas ĉe la muro, sed ne ĉe la sama muro.
A: Amiko, kie estas la du pordoj?
B: Unu estas inter la forno kaj la radioaparato, la alia estas inter la forno kaj la libroŝranko.
A: Kio estas en la libroŝranko?
B: Libroj.
A: Kiaj?
B: Nur bonaj!
A: Kaj kie estas la maŝino?
B: Ĉu la aŭtomobilo?
A: Jes.
B: En la garaĝo.
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Novaj vortoj

alia

jiný, druhý

kie

kde

ambaŭ

oba, obě

kun

s, se

amiko

přítel

kurteno

záclona, závěs, opona

angulo

roh, kout, úhel

mezo

střed

antaŭ

před

nur

jen, pouze

apud

vedle, u

ordinara

obyčejný

brako

paže, rameno

papero

papír

brakseĝo

křeslo

por

pro

ĉe

při, u

sama

stejný, týž

dekstra

pravý

skribi

psát

domo

dům

sub

pod

ekster

mimo, vně

super

nad

floro

květ, květina

supra

horní

garaĝo

garáž

sur

na

inter

mezi

GRAMATIKO
1. Předložky. V češtině se předložky u, na, pod, před apod. pojí s různými pády, kdežto v esperantu
se předložky pojí vždy s 1. pádem.
Příklady: u stolu (2. pád) ĉe la tablo; na stole (6. p.) sur la tablo; pod stolem (7. p.) sub la tablo.
Poznámka: Předložky na, pod, nad se mohou v češtině pojit i se 4. pádem (na stůl, pod stůl, nad stůl),
překlad do esperanta budeme probírat až v 8. lekci.
2. Slova složená: papero + korbo = paperkorbo - koš na papír; floro + tableto = flortableto - květinový
stolek.
Kvůli libozvučnosti si může první slovo podržet koncovku: libroŝranko, nikoliv librŝranko.
U delších, méně přehledných složených slov můžeme oddělit jednotlivé části spojovací čárkou, která
je však nepovinná: aŭtomobil-garaĝo, radio-tableto i radiotableto.
3. Dělení slov. Pro dělení slov není závazné pravidlo. Slova lze proto dělit libovolně (b-o-n-a). Lépe je
však dělit slova po slabikách (ĉo-ko-la-do), u odvozenin po předponách, kořenech a příponách (malnova tabl-eto) a u složenin po částech (paper-korbo, libro-ŝranko).
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EKZERCOJ
1. Přečtěte článek a rozhovor na začátku lekce několikrát nahlas a se správným přízvukem.
2. Přeložte následující věty:
Příteli, je automobil před domem? Ne, automobil je za domem v garáži. Za garáží je květinová
zahrada s mnoha krásnými květinami. V pokoji na květinovém stolku jsou také velmi pěkné květiny.
Květinový stolek je před záclonou, okno je za záclonou.
3. Odpovězte na otázky:
Kie estas la tapiŝo? Kie estas libroj? Kiaj libroj estas en la libroŝranko? Kio estas brakseĝo? Kio estas
sur la flortableto? Kio estas paperkorbo? Kie estas la maldekstra pordo? Ĉu la aŭtomobilo estas en la
ĉambro? Kio estas garaĝo?
Klíč ke cvičením
2. Amiko, ĉu la aŭtomobilo estas antaŭ la domo? Ne, la aŭtomobilo estas malantaŭ la domo en la
garaĝo. Malantaŭ la garaĝo estas florĝardeno kun multaj belaj floroj. En la ĉambro sur la flortableto
estas ankaŭ tre belaj floroj. La flortableto estas antaŭ la kurteno, la fenestro estas malantaŭ la kurteno.
3. La tapiŝo estas sur la planko. Libroj estas en la ŝranko. En la libroŝranko estas nur bonaj libroj.
Brakseĝo estas granda komforta seĝo. Sur la flortableto estas belaj floroj. Paperkorbo estas korbo por
malnova papero. La maldekstra pordo estas inter la forno kaj la libroŝranko. La aŭtomobilo ne estas en
la ĉambro, la aŭtomobilo estas en la garaĝo. Garaĝo estas ĉambro por aŭtomobilo.
Konzervativní názor dokazuje, že esperanto je neuskutečnitelný výmysl. Živá skutečnost tento názor
vyvrací.
Maxim Gorkij
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KVINA LECIONO
LA FAMILIO

Kion faras ...? Co dělá ...?
Estas vespero. La lampo lumas. En la forno brulas fajro. La tuta familio estas en la ĉambro: la patro,
la patrino, du filoj kaj du filinoj. Jozefo, la filo, sidas apud la radioaparato. Li estas granda knabo. Li
aŭskultas belan koncerton el Praha kaj registras ĝin per magnetofono. La muziko ne estas laŭta, ĝi
estas mallaŭta, ĉar Jozefo aŭskultas per aŭskultiloj. Karlo, la alia filo, skribas leteron per komputilo.
Maria, la filino, laboras. Ŝi estas tre diligenta. Ankaŭ Paŭlino, la fratino de Maria, laboras. Ankaŭ ŝi
estas diligenta. Ili ambaŭ kudras kaj rigardas televidon. La patro sidas ĉe la granda tablo en la mezo de
la ĉambro. Sur la tablo kuŝas la Esperanta romano "Ĉu li?". La patro ne legas ĝin, li legas la gazetojn
Heroldo de Esperanto kaj Starto. La patrino sidas sur la mola divano. Ŝi legas ĉeĥan ĵurnalon. Ĝi estas
ilustrita.
Feliĉa familio.
____________________
Patro: Kion vi faras, Paŭlino?
Paŭlino: Mi kudras, patro.
Patro: Por la knabo, ĉu ne?
Paŭlino: Jes, ĉemizon por la infano.
Patro: Kie li estas?
Paŭlino: Li jam kuŝas kaj dormas.
Patro: Kie estas Anna kaj Eva?
Paŭlino: Ankaŭ ili jam dormas.
Patro: Kion vi faras, Maria?
Maria: Pupon por la infano, patro.
Patro: Kion vi faras, Karlo?
Karlo: Ni, Jozefo kaj mi, ŝakludas.
Patro: Tio estas tre bela kaj tre interesa ludo. Ĉu vi ofte ludas?
Karlo: Ne tro ofte, ni ne havas tempon; ja ankaŭ Maria kaj Paŭlino ludas.
Patro: Jes, mi scias, sed ne tre ofte.
Karlo: Ĉar ankaŭ ili ne havas tempon.
Novaj vortoj

al

k, ke (vyjadřuje 3. pád)

labori

pracovat

aŭskulti

poslouchat

lampo

lampa, svítilna

bruli

hořet

laŭta

hlasitý

ĉar

protože, neboť

legi

číst

ĉemizo

košile

letero

dopis

ĉu ne?

že ano?

libera

volný, svobodný

diligenta

pilný

libertempo

prázdniny, dovolená

dormi

spát

libertempa

prázdninový
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el

z, ze

ludi

hrát

fajro

oheň

lumi

svítit

familio

rodina

modelo

vzor

fari

dělat

nenio

nic

feliĉa

šťastný

ofte

často

filo

syn

per

pomocí něčeho

frato

bratr

pupo

panenka, loutka

ĝin

jej

registri

zaznamenat

helpi

pomáhat

rigardi

sledovat

heroldo

hlasatel

scii

vědět, umět

infano

dítě

sidi

sedět

ja

přece, vždyť, sice

starto

start

jam

už, již

ŝako

šachy

knabo

chlapec

ŝakludi

hrát šachy

komputi

počítat strojem

ŝerco

žert

koncerto

koncert

televido

televize

kudri

šít

tempo

čas

kuŝi

ležet

tro

příliš

tuta

celý

GRAMATIKO
1. Přípona -in- značí ženské pohlaví:
patro - otec, patrino - matka; filo - syn, filino - dcera; frato - bratr, fratino - sestra; knabo - chlapec,
knabino - děvče.
Srovnej: žák - žákyně, otrok - otrokyně
2. Mužská křestní jména končí na -o, ženská na -a nebo -ino:
Karlo - Karel, Karla - Karla; Mario - Marius, Maria - Marie;
Paŭlo - Pavel, Paŭla - Pavla, Paŭlino - Pavlína;
Jozefo - Josef, Jozefa - Josefa, Jozefino - Josefína.
3. Přípona -il- značí nástroj, prostředek:
aŭskulti - poslouchat, aŭskultiloj - sluchátka; komputi - počítat, komputilo - počítač; televido televize, televidilo - televizor.
4. Pády. Esperanto má v každém čísle jen dva pády: první a čtvrtý.
První pád podstatných jmen má koncovku -o;
čtvrtý pád tvoříme koncovkou -n, kterou přibírají podstatná jména, přídavná jména a zájména v čísle
jednotném i množném:
Jozefo aŭskultas belan koncerton; Karlo kaj Maria ĝin ne aŭskultas, ili legas interesajn librojn. Josef
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poslouchá pěkný koncert; Karel a Marie jej neposlouchají, čtou zajímavé knihy.
Pátý pád. Místo pátého pádu se používá pád první, ale bez členu: Patro, kion vi faras? Otče, co děláš?
Vztahy, které v češtině vyjadřujeme ostatními pády, vyjadřujeme v esperantu předložkami a tvarem 1.
pádu;
2. pád nejčastěji předložkou de
3. pád předložkou al
7. pád předložkou per;
např.: Heroldo de Esperanto - Hlasatel esperanta (název časopisu);
mi skribas al la patro - píši otci; al li - jemu, al vi - tobě, vám; registri per magnetofono - zaznamenat
magnetofonem.
Pamatuj!
1. pád podstatných jmen má koncovku -o

Tablo, patro, infano...

2. pád nejčastěji vyjadřujeme předložkou de

Heroldo de Esperanto

3. pád vyjadřujeme předložkou al

Mi skribas al la patro.

4. pád čtvrtý pád tvoříme koncovkou -n

Karlo legas interesajn librojn.

5. pád - místo pátého pádu se používá pád první, ale bez
členu

Patro, kion vi faras?

6. pád - tvoříme předložkou pri

pri amiko

7. pád pád vyjadřujeme předložkou per nebo kun

Maria aŭskultas koncerton per
aŭskultiloj.

Rimarko: Ptáme-li se na podstatné jméno v 1. pádě, je i tázací zájmeno v 1. pádě:
Kio estas tio? Tio estas libro. Co je to? To je kniha.
Ptáme-li se na podstatné jméno ve 4. pádě, je i tázací zájmeno ve 4. pádě:
Kion vi legas? Mi legas libron. Co čteš? Čtu knihu.
5. Zájmena osobní
Jednotné číslo:
1. mi
2. vi (ci)
3. li
ŝi
ĝi

já
ty
on
ona
ono

Množné číslo:
ni
vi
ili

my
vy
oni, ony, ona

Tykání a vykání. Po vzoru angličtiny se v esperantu všeobecně vyká (i sourozencům, dětem, ba i
zvířatům). Odpadají tak rozpaky při rozhovorech. Zájmeno ci (ty) se občas vyskytuje v literárních
překladech, pokud si originál toto rozlišování vynucuje. V praxi však tykání bývá nahrazováno
oslovováním křestními jmény.
V 3. osobě jednotného čísla rozlišujeme
zájmenem li osoby rodu mužského,
zájmenem ŝi osoby rodu ženského,
zájmenem ĝi věci, rostliny i zvířata (bez ohledu na pohlaví):
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la
la
la
la
la
la

patro
filino
knabino
tablo
libro
karbo

-

li
ŝi
ŝi
ĝi
ĝi
ĝi

laboras
kudras
legas
estas granda
estas bona
estas nigra

otec
dcera
děvče
stůl
kniha
uhlí

-

(on) pracuje
(ona) šije
(ono) čte
(on) je velký
(ona) je dobrá
(ono) je černé

V množném čísle se rod nerozlišuje.
Rimarko: Ješte existují osobní zájmena oni a si.
Oni - neurčité osobní zájmeno, značící "člověk, lidé", nemáme-li na mysli konkrétní osobu (člověka
by to nenapadlo, jeden se ani nediví, lidé říkají, říká se, ono se proslýchá).
Si - zvratné zájmeno třetí osoby li, ŝi, ĝi, oni. Vztahuje se k podmětu, ne však k první a druhé osobě.
Pak říkáme doslova: myjí mne, myješ tebe, myje se, myjeme nás, myjete vás, myjí se.
6. Slovesa. Přítomný čas má koncovku -as pro všechny osoby obou čísel, proto musí být vždy uveden
podmět, tj. buď podstatné jméno nebo osobní zájmeno.
Jednotné číslo:
1. mi laboras
2. vi laboras
3. li laboras (on)
ŝi laboras (ona)
ĝi laboras (ono)

Množné číslo:
pracuji
pracuješ
pracuje
pracuje
pracuje

ni laboras
vi laboras
ili laboras

pracujeme
pracujete
pracují

EKZERCOJ
1. Přeložte následující podstatná jména a uveďte u každého příslušné osobní zájméno:
otec, stůl, kniha, matka, židle, okno, děvče, syn, rodina, dveře, hoši, košile, panenka, papír, přítel,
domy, kamna, záclony, koš, žerty.
Modelo: tapiŝo-ĝi, frato-li
2. Přeložte:
Jsme v pokoji. Čtu zajímavou knihu. Josefe, co děláš? Také čteš? Ne, nečtu, poslouchám koncert z
Prahy. Je pěkný? Ano, je velmi pěkný. Co dělá Marie? Sedí u stolu, pracuje. Otec a matka také
pracují? Ne, nepracují; on sedí u stolu a čte, ona sedí na pohovce a také čte. Co čtou? On čte
esperantský časopis Starto, ona čte české noviny.
3. Odpovězte na otázky a použijte místo podstatného jména vhodné zájmeno osobní.
Kie kuŝas la romano? Ĉu la patro legas ĝin? Kion faras Paŭlino? Kion ŝi kudras? Kion faras la infano
(knabeto!)? Kion faras la filoj? Kia estas la ŝakludo? Ĉu ankaŭ vi ŝakludas? Kia estas la familio?
Libertempa ŝerco:
Patro: Kion vi faras, Karlo?
Karlo: Nenion, patro.
Patro: Kaj vi, Jozefo?
Jozefo: Mi helpas Karlon.
Klíč
1. patro-li, tablo-ĝi, libro-ĝi, patrino-ŝi, seĝo-ĝi, fenestro-ĝi, knabino-ŝi, tempo-ĝi, filo-li, familio-ĝi,
pordo-ĝi, knaboj-ili, ĉemizo-ĝi, pupo-ĝi, papero-ĝi, amiko-li, domoj-ili, forno-ĝi, kurtenoj-ili, korboĝi, ŝercoj-ili.
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2. Ni estas en la ĉambro. Mi legas interesan libron. Jozefo, kion vi faras? Ĉu ankaŭ vi legas? Ne, mi
ne legas, mi aŭskultas koncerton el Praha. Ĉu ĝi estas bela? Jes, ĝi estas tre bela. Kion faras Maria? Ŝi
sidas ĉe la tablo, ŝi laboras. Ĉu ankaŭ la patro kaj la patrino laboras? Ne, ili ne laboras; li sidas ĉe la
tablo kaj legas, ŝi sidas sur la divano kaj ankaŭ legas. Kion ili legas? Li legas la Esperantan gazeton
Starto, ŝi legas ĉeĥan ĵurnalon.
3. Ĝi kuŝas sur la tablo. Ne, li ne legas ĝin. Ŝi kudras. Ŝi kudras ĉemizeton. Li dormas. Ili ŝakludas. Ĝi
estas tre interesa. Jes, ankaŭ mi ŝakludas. Ĝi estas feliĉa.
Kdo se naučil druhý jazyk, je duševně připraven zvládnout i třetí.
Umberto Eco o výchovné hodnotě esperanta
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SESA LECIONO
LA FAMILIO

Kion faris hieraŭ...? Co dělal včera...?
Kion faros morgaŭ...? Co bude dělat zítra...?
Kion faris hieraŭ la tuta familio? Hieraŭ la tuta familio estis en la granda ĉambro. La lampo lumis
kaj en la forno brulis fajro. La radio ludis belan koncerton el Praha. Jozefo aŭskultis ĝin per
aŭskultiloj kaj registris per magnetofono, Karlo skribis leteron per komputilo. Poste la junaj viroj
ŝakludis. Ili ludis sep ludojn. Ambaŭ junaj virinoj, Maria kaj Paŭlino, laboris kaj rigardis televidon.
Maria faris pupon. Paŭlino kudris ĉemizeton. La patro kaj la patrino legis. La patro legis la
Esperantajn gazetojn Heroldo de Esperanto kaj Starto. La patrino legis ĉeĥan gazeton. Estis sabato kaj
ŝi legis la novan numeron de la gazeto Floroj. La infano ne estis en la ĉambro, ĝi kuŝis en la apuda
dormoĉambro kaj dormis.
____________________
Patro: Karlo, kiu gajnis hieraŭ en la ŝakludo?
Karlo: Ni ambaŭ gajnis, patro, Jozefo gajnis du ludojn kaj mi kvin.
Patro: Vi estas bona ludanto, ĉu ne?
Karlo: Jes, sed ankaŭ Jozefo ne estas malbona ludanto.
Patro: Sed Jozefo ne estas tiel bona ludanto kiel vi, ĉu ne?
Karlo: Ankoraŭ ne, sed ankaŭ li estos tre bona ludanto.
Patro: Estas granda honoro por Jozefo gajni du ludojn el sep; al kiu vi skribis hieraŭ?
Karlo: Al onklo Johano, Jozefo kaj mi volas lin kaj la onklinon viziti.
Patro: Kiam vi volas ilin viziti?
Karlo: En somero. La vivo en la vilaĝo plaĉas al ni.
Patro: Ĉu en la libertempo?
Karlo: Jes, ni helpos ilin en la rikolto.
Patro: Ho, la onklo tre ĝojos ... jes, jes, ne estas pano sen laboro.
Karlo: Jes, mi scias. Dum la libertempo ni laboros ĉe ili kaj helpos ilin.
Patro: Ĉu vi jam forsendis la leteron?
Karlo: Ne, mi forsendos ĝin hodiaŭ.
Patro: Salutu la onklon kaj onklinon de mi kaj de la patrino!
Karlo: Jes, patro, mi jam salutis ilin de vi ambaŭ.
Patro: Kaj invitu ilin!
Karlo: Mi jam invitis ilin.
Patro: Li kaj precipe la onklino tre volonte vizitas la urbon.
Karlo: Ĉu vi, patro, jam legis la romanon "Ĉu li"?
Patro: Jes, kial?
Karlo: Ĉar la onklo volas ĝin legi.
Patro: Jes, jes, mi jam legis ĝin, sendu ĝin al li.
Karlo: Nun mi legos ĝin kaj poste mi sendos ĝin al li.
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Novaj vortoj
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nun
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hráč

vivo

život

mondo

svět
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chtít
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volonte
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GRAMATIKO
1. Minulý čas:
mi laboris - pracoval jsem, vi laboris - pracoval jsi atd.;
mi estis - byl jsem, vi estis - byl jsi...ili estis - byli.
2. Budoucí čas:
mi laboros - budu pracovat, vi laboros - budeš pracovat atd.;
mi estos - budu, vi estos - budeš, li estos - bude ...ili estos - budou.
3. Infinitiv (neurčitek):
labori - pracovat, esti - být.
4. Způsob rozkazovací:
laboru! - pracuj!, pracujte!
Estu! - buď!, buďte!
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V esperantu je rozkazovací způsob pro 2. osobu čísla jednotného i množného stejný:
Knabo, laboru! - Chlapče, pracuj! Knaboj, laboru! - Chlapci, pracujte!
V ostatních osobách přidáváme příslušné osobní zájmeno:
li laboru! ať (on) pracuje!
ŝi laboru! ať (ona) pracuje!
ĝi laboru! ať (ono) pracuje!
ni laboru! pracujme!
ili laboru! ať pracují
Je ovšem možné přidat i podstatné jméno:
la knabo laboru! - ať ten chlapec pracuje!
---------------------------------------Pamatuj!
infinitiv má koncovku -i:
labori - pracovat;
přítomný čas má koncovku -as:
mi laboras - pracuji;
minulý čas má koncovku -is:
mi laboris - pracoval jsem;
budoucí čas má koncovku -os:
mi laboros - budu pracovat;
způsob rozkazovací má koncovku -u:
laboru! - pracuj!, pracujte!
-----------------------------------------Rimarkoj:
a)
minulý čas je v češtině tvar složený: já jsem pracoval
esperanto má tvar jednoduchý: mi laboris
(byl by chybný doslovný překlad: mi estas laboris)
b)
totéž platí o budoucím čase: já budu pracovat
v esperantu: mi laboros (nikoliv mi estos labori)
c)
Esperanto nerozlišuje slovesa nedokonavá a dokonavá, takže např. skribi znamená psát i napsat
(slovesný vid je typický pouze pro slovanské jazyky).
Naše nedokonavá slovesa vyjadřují děj nedokonaný (nedokončený) čili děj probíhající, kdežto
slovesa dokonavá vyjadřují děj dokonaný (ukončený) čili výsledek děje:
psal dopis (nevíme, zda dopis dopsal); napsal dopis (je jasné, že dopis je hotov). To má vliv i na
slovesné tvary. Zatímco nedokonavá slovesa mají všechny tři časy (psal - píše - bude psát), slovesa
dokonavá mají jen čas minulý a budoucí (napsal - napíše). Nemohou mít čas přítomný, protože děj,
který právě probíhá, ještě nemá výsledek. Všimněte si však, že zatímco budoucí čas nedokonavého
slovesa je tvar složený (bude psát), budoucí čas slovesa dokonavého je tvar jednoduchý (napíše) a
podobá se času přítomnému. Přesněji řečeno je to čas přítomný ve funkci času budoucího, protože
označuje událost, která se teprve v budoucnosti stane. Dávejte proto pozor, abyste budoucí čas
dokonavého slovesa nepřekládali do esperanta časem přítomným!
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Celé časování vypadá takto:
skribi
psát, napsat
vi skribis
psal jsi, napsal jsi
vi skribas
píšeš
vi skribos
budeš psát, napíšeš
skribu
piš, pište, napiš, napište
Jednoduché slovesné tvary tedy v esperantu nerozlišují průběh a výsledek děje, protože většinou toto
rozlišení není potřebné. Pokud se však taková potřeba objeví, má esperanto výrazové prostředky k
tomuto rozlišení, ale těmi se budeme zabývat později.
EKZERCOJ
1. Přeložte:
Dnes pracuji, včera jsem četl a zítra budu poslouchat rozhlas. Potom budeme hrát šachy. Josefe, odešli
dopis! Komu? Strýci. Odeslal jsem jej již včera. Co budeme dělat zítra? Marie bude pracovat, Pavlína
bude šít, matka a otec budou číst, Karel a Josef budou hrát šachy. Co jste dělali včera? Pracovali jsme,
četli jsme a hráli jsme. Co budou chlapci dělat o prázdninách? Budou pomáhat strýcovi. Josefe, pracuj
a pomáhej! Chlapci, pracujte a pomáhejte! Strýčku, ať Marie také pomáhá! Pracujme a pomáhejme!
Buď pilný! Buďme pilní!
2. Odpovězte na otázky:
Kiu volas viziti la onklon? Kiam ili volas viziti lin? Kion ili faros ĉe la onklo? Kion volas legi la
onklo? Kiu ĝin jam legis kaj kiu ĝin ankoraŭ legos? Kiu skribis la leteron al la onklo? Ĉu li ĝin jam
forsendis? Kie estis la tuta familio? Ĉu ankaŭ la infano estis en la granda ĉambro? Kial ne?
Anekdoto
Patrino: (al malgranda knabino) Kion vi faras, Anna?
Anna: Mi skribas leteron al la pupo.
Patrino: Anna, vi ne scias ja skribi.
Anna: Jes, sed ankaŭ la pupo ne scias ja legi!
Proverbo
Ne estas pano sen laboro.
Klíč
1. Hodiaŭ mi laboras, hieraŭ mi legis kaj morgaŭ mi aŭskultos radion. Poste ni ŝakludos (nebo: ludos
ŝakon). Jozefo, forsendu la leteron! Al kiu? Al la onklo. Mi forsendis ĝin jam hieraŭ. Kion ni faros
morgaŭ? Maria laboros, Paŭlino kudros, la patrino kaj la patro legos, Karlo kaj Jozefo ludos ŝakon.
Kion vi faris hieraŭ? Ni laboris, (ni) legis kaj (ni) ludis. Kion faros la knaboj en (nebo: dum) la
libertempo? Ili helpos la onklon (nebo: al la onklo). Jozefo, laboru kaj helpu! Knaboj, laboru kaj
helpu! Onklo, ankaŭ Maria helpu! Ni laboru kaj helpu! Estu diligenta! Ni estu diligentaj!
2. Karlo kaj Jozefo volas lin viziti. Ili volas lin viziti en somero dum la libertempo. Ili laboros ĉe li, ili
helpos lin. Li volas legi la romanon "Ĉu li?". La patro ĝin jam legis, Karlo ĝin ankoraŭ legos. Karlo
ĝin skribis. Ankoraŭ ne, li forsendos ĝin hodiaŭ. Ĝi estis en la granda ĉambro. Ne, li estis en la apuda
dormoĉambro. Ĉar li estas ankoraŭ tre malgranda.
Esperanto se musí povinně vyučovat na všech středních školách.
Romain Rolland
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SEPA LECIONO
LA FAMILIO

Kiel... -as? Jak...?
Kiel laboras Maria? Ŝi laboras diligente, ŝi estas diligenta. Ŝi estas juna instruistino. La patrino
legas en la ĵurnalo interesan rakonton el Francio. La patro legas la gazeton Heroldo de Esperanto
rapide, sed atente. Li estas esperantisto jam de longe. Jozefo skribis Esperantan ekzercon legeble. Li
skribis ĝin malrapide, bele kaj tre atente. Li lernas Esperanton ne longe, sed tre diligente. Li estas
bona lernanto. Ankaŭ en la lernejo li studas tre bone. Nun li aŭskultas belan koncerton. Jozefo amas
muzikon. Ankaŭ Maria ĝin ŝatas. Ili ofte aŭskultas muzikon. Ili aŭskultas ĝin ordinare vespere.
Kvankam la aparato estas malnova, ĝi bone funkcias. Ĝi klare reproduktas muzikon kaj paroladojn.
En la forno brulas nigra karbo. Ĝi brulas malrapide. En la ĉambro estas agrabla varmo. Ekstere estas
malvarme... Estas agrable sidi vespere en varma ĉambro sur mola divano kaj aŭskulti belan koncerton,
pensas Jozefo.
Fine la patro ĉesas legi kaj diras: "Estas jam malfrue, ni devas iri dormi ... Bonan nokton!"
____________________
Patro: Nu, Jozefo, kiel vi progresas en Esperanto?
Josefo: Bone. Mi scias jam nomi ĉiujn objektojn en la ĉambro kaj domo.
Patro: Nu, nu, ne fanfaronu!
Josefo: Tio estas fakto! Mi scias jam eĉ kelkajn nomojn de dombestoj kaj rabobestoj!
Patro: Nu, kiun rabobeston vi povas nomi al mi?
Josefo: Tigro, krokodilo, elefanto, leono, ĉevalo, zebro, ĝirafo ...
Patro: Ha, ha, ha! Elefanto, ĉevalo, zebro, ĝirafo ja ne estas rabobestoj!
Josefo: Ne gravas, tion ankaŭ mi scias, sed bestoj ili ja estas, ĉu ne?
Patro: Certe, bestoj ili estas. Kiun lecionon vi nun studas?
Josefo: Mi finis la sepan kaj komencos la okan.
Patro: Ho, vi bone progresas!
Josefo: Mi lernas diligente kaj regule.
Patro: Mi scias; kiel vi studas?
Josefo: Mi legas laŭte la lecionojn kaj lernas tre bone la novajn vortojn.
Patro: Vi denove fanfaronas, ĉu ne?
Josefo: Tute ne, Esperanto estas ja facila.
Patro: Jes, jes, sed vi scias ja: ne estas pano sen laboro. Ne forgesu ankaŭ la gramatikon kaj ripeti la
antaŭajn lecionojn.
Josefo: Jes. La gramatikajn regulojn mi lernas parkere kaj antaŭ ĉiu leciono mi ripetas la antaŭajn
lecionojn.
Patro: Mi vidas, ke vi komencas esti bona esperantisto, vi jam tute bone parolas esperante.
Josefo: Patro, mi volas esti ne nur bona, sed perfekta esperantisto... Tio estas fakto!
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Novaj vortoj
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pravidelně
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reprodukovat
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mladý
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tute ne
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varma
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klara
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vespere

večer

komenci

začít

vidi

vidět
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GRAMATIKO
1. Příslovce odvozená mají koncovku -e:
bona - dobrý, bone - dobře; rapida - rychlý, rapide - rychle; skribi - psát, skribe - písemně; somero léto, somere - v létě; vespero - večer (podstatné jméno), vespere - večer (příslovce).
2. Tvůrce esperanta uspořádal 45 zájmen a příslovcí v přehledný systém, a tím značně usnadnil jejich
zapamatování. Všimněte si podoby a pravidelného střídání hlásek v češtině a v esperantu.
Všechna slova, kterými se v esperantu
tážeme, začínají písmenem .......................... k: kiu kdo
kie kde
v odpovědi: -kde na něco ukazujeme
je písmeno ............................... t: tiu
ten
tie
tam
-zobecňující je písmeno ............ ĉ: ĉiu každý
ĉie
všude
-záporné je částice ................. nen: neniu nikdo
nenie nikde
-neurčité je písmeno ................... i: iu
kdosi
ie
kdesi
Tabulka v češtině:
-----------------------------------------------------------------------------tázací:
co
kdo
jaký
čí
kde
kdy
jak
kolik
neurčitá: něco někdo nějaký něčí někde někdy nějak několik
záporná: nic nikdo nijaký ničí nikde nikdy nijak
-----------------------------------------------------------------------------Tabulka v esperantu:

neurčitá

tázací, vztažná

ukazovací

zevšeobecňující

záporná

io
něco

kio
co

tio
to

ĉio
vše

nenio
nic

osoba:

iu
někdo, kdosi

kiu
kdo, který

tiu
ten, ta, to

ĉiu
každý

neniu
nikdo, žádný

vlastnost:

ia
nějaký, jakýsi

kia
jaký

tia
takový

ĉia
všelijaký

nenia
nijaký

ies
něčí

kies
čí

ties
toho, těch

ĉies
každého, všech

nenies
nikoho

místo:

ie
někde

kie
kde

tie
tam

ĉie
všude

nenie
nikde

čas:

iam
někdy

kiam
kdy, když

tiam
tehdy

ĉiam
vždy

neniam
nikdy

způsob:

iel
nějak

kiel
jak

tiel
tak

ĉiel
všelijak

neniel
nijak

příčina:

ial
z nějaké
příčiny

kial
proč

tial
proto

ĉial
ze všech příčin

nenial
bez důvodu

iom
trochu

kiom
kolik

tiom
tolik

ĉiom
zcela všechno

neniom
vůbec nic

věc:

přivlastnění:

množství:
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Všimněte si:
a) Zájmena a příslovce neurčitá začínají na i-, tázací na ki-, ukazovací na ti-, zevšeobecňující na ĉi- a
záporná na neni-.
b) Zájmena vyjadřují věc (končí na -o), osobu (-u), vlastnost (-a) a přivlastnění (-ies).
c) Příslovce vyjadřují místo (-e), čas (-am), způsob (-el), příčinu (-al) a množství (-om).
Nejdříve se naučme devíti slovíčkům kio, kiu, kia atd. Začátečníci tato slovíčka pro jejich podobnost
často zaměňují. Tomu se vyhneme, naučíme-li se jim v kratičkých větách uvedených na obrázcích. Z
představy obrázku a z obsahu věty se nám pak vybaví smysl tázacího slůvka. Pak si dobře
zapamatujeme význam počátečních písmen: k značí otázku, t - odpověď, ĉ - zobecnění, nen - zápor,
i - neurčitost. Známe-li bezpečně těchto devět slovíček a význam začátků i zakončení, snadno si
utvoříme ostatních 36 slovíček a zapamatujeme si jejich význam v řadách jako kiu, tiu, ĉiu, neniu, iu;
kio, tio, ĉio, nenio, io atd.
Naučte se zpaměti kratičkým větám na obrázcích:

Kio estas tio?

Co je to?

Kiu frapas?

Kdo klepe?

Kia estas la gazeto?

Jaký je časopis?

Kies domo estas tio?

Čí je to dům?
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Kie estas Mario?

Kde je Marius?

Kiam vi revenos?

Kdy se vrátíš?

Kiel vi fartas?

Jak se máš?

Kial ploras Karlo?

Proč pláče Karel?

Kiom estas 1 + 1?

Kolik je 1 + 1?

3. Koncovka -n se používá nejen pro 4. pád, ale označuje i směr u příslovečných určeních místa, ať
už mají podobu příslovce nebo podstatného jména s předložkou: ekstere - venku, eksteren - ven; en la
ĉambro - v pokoji, en la ĉambron - do pokoje; sur la tablo - na stole, sur la tablon - na stůl (nejedná
se o 4. pád po předložce, nýbrž o označení směru, není proto porušeno pravidlo, že předložky se váží
k 1. pádu).
Podobně z příslovcí místa v naší tabulce můžeme vytvořit příslovce směru: ien - někam, kien - kam,
tien - tam, ĉien - do všech míst, nenien - nikam.
Pozorní musíme být u příslovcí ukazovacích, protože mají v češtině stejný překlad:
Tie estas Jozefo. Tam je Josef. (Kde?)
Tien iras Jozefo. Tam jde Josef. (Kam?)
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Kien iras Mario?

Kam jde Marius?

4. Slůvko ajn značí -koli:
kiu ajn - kdokoli, kio ajn - cokoli, kiun ajn - kohokoli, kie ajn - kdekoli, kien ajn - kamkoli atd.
Používá se stejným významem i u zájmen a příslovcí neurčitých a zevšeobecňujících: iu ajn, ĉiu
ajn kdokoli, ie ajn, ĉie ajn kdekoli atd. Rozdíl je pouze v důrazu: Mi legos ion ajn. Budu číst cokoliv
(= aspoň něco). Mi legos ĉion ajn. Budu číst cokoliv (= vše, na co přijdu).
5. Zájmena a příslovce tázací slouží i jako vztažná na začátku vedlejších vět. Porovnejte:
Kiu skribas la leteron? Kdo píše ten dopis?
Mi ne scias, kiu skribas la leteron. Nevím, kdo píše ten dopis.
Tio estas la knabo, kiu skribas la leteron. To je chlapec, který píše ten dopis.
6. Zájmeno tiu se může týkat nejen osob, nýbrž i věcí, rostlin a zvířat. Rozdíl od tio nejlépe vyplývá z
těchto příkladů:
Tio
Tio
Tio
Tio
Tio
Tio
Tio
Tio

estas
estas
estas
estas
estas
estas
estas
estas

tiu
tiu
tiu
tiu
tiu
tiu
tiu
tiu

viro.
virino.
infano.
tablo.
seĝo.
elefanto.
zebro.
besto.

To
To
To
To
To
To
To
To

je
je
je
je
je
je
je
je

ten muž.
ta žena.
to dítě.
ten stůl.
ta židle.
ten slon.
ta zebra.
to zvíře.

Podobně je to i u ostatních zájmen s touto koncovkou: Kiun libron vi legas? Kterou knihu čteš?
Neniun mi legas. Žádnou nečtu. Ĉu vi amas iun beston? Máš rád některé zvíře? Ĉiun beston mi amas.
Každé zvíře mám rád.
7. Zájmena končící na -es jsou nesklonná, na -o mají 4. pád, na -u a -a i množné číslo:
Kion vi legas? Co čtete?
Kiajn librojn vi legas? Jaké knihy čtete? (odpovídáme: krásné, zajímavé, dobrodružné apod.)
Kiujn librojn vi legas? Které knihy čtete? (odpovídáme: Faraóna, Zločin a trest, Švejka apod.)
Kies librojn vi legas? Čí knihy čtete?
EKZERCOJ
1. Doplňte zpaměti otázky:
Kiu...? Kio...? Kia...? Kies...? Kie...? Kiam...? Kiel...? Kial...? Kiom...? Kien...?
2. Odpovězte na otázky:
Kio estas tigro kaj leono? Ĉu ankaŭ elefanto estas rabobesto? Kiu lernas esperanton? Kiam Jozefo
aŭskultas koncertojn? Kun kiu li ludas ŝakon? Kiel ludas Karlo? Ĉu Karlo gajnis ĉiujn ludojn? Kiu
legas Esperantan gazeton? Kia estas la gazeto Floroj? Kies infano dormis? Kial li jam dormis? Kie
estis ili ĉiuj?
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3. Přeložte:
Je pěkný večer. Kdo čte? Otec a matka čtou. Kdo pracuje? Marie a Pavlína pracují. Co dělá Pavlína?
Pavlína šije dětskou košilku (košilku pro dítě). Cokoli (ona) dělá, dělá dobře. Dělá dobře jakoukoli
práci. Kdy se učí Josef? Učí se vždy večer a vždy, kdy(ž) má čas. Kde se učí? Učí se v pokoji. Jak se
učí? Učí se pilně a pravidelně. Učí se ještě někdo? Ne, nikdo se neučí. Proč se Josef učí esperanto?
Chce si dopisovat (korespondi) s esperantisty. Čí je ta kniha, která (kiu) leží na stole? To je otcova
kniha. Je kniha, která leží na stole, česká? Ano, to je česká kniha.
Anekdoto
Instruisto: Kiu povas nomi al mi kvin rabobestojn?
Lernanto: Du tigroj kaj tri leonoj.
Proverbo
Bona estas domo nova, amiko malnova.
Klíč
2. Tigro kaj leono estas rabobestoj. Ne, elefanto ne estas rabobesto. Jozefo lernas Esperanton. Li
aŭskultas koncertojn ĉiam vespere. Li iam ludas ŝakon kun Karlo. Karlo ludas tre bone. Ne, li ne
gajnis ĉiujn ludojn. La patro ĝin legas. La Floroj estas ĉeĥa gazeto. La infano de Paŭlino dormis. Ĉar
li estas ankoraŭ malgranda. Ili ĉiuj estis en la granda ĉambro.
3. Estas bela vespero. Kiu legas? La patro kaj la patrino legas. Kiu laboras? Maria kaj Paŭlino laboras.
Kion faras Paŭlino? Paŭlino kudras ĉemizeton por la infano. Kion ajn ŝi faras, ŝi faras bone. Ŝi faras
bone kian ajn laboron. Kiam lernas Jozefo? Li lernas ĉiam vespere kaj ĉiam, kiam li havas tempon.
Kie li lernas? Li lernas en la ĉambro. Kiel li lernas? Li lernas diligente kaj regule. Ĉu ankoraŭ iu
lernas? Ne, neniu lernas. Kial Jozefo lernas Esperanton? Li volas korespondi kun esperantistoj. Kies
estas la libro, kiu kuŝas sur la tablo? Tio estas libro de la patro. Ĉu la libro, kiu kuŝas sur la tablo, estas
ĉeĥa? Jes, tio estas ĉeĥa libro.
Nejhlavnější je moje přesvědčení o jeho (esperanta) naprosté nutnosti.
L.N.Tolstoj
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OKA LECIONO
LA MALGRANDA INSTRUISTINO

Personoj: Eva kaj Anna. Ili estas filinoj de Paŭlino. Enjo estas dekjara, Anjo estas sesjara.
Eva: Anjo, ni ludu ion, ĉu jes?
Anna: Jes, kion ni ludos, Enjo?
Eva: Ni ludos lernejon, ĉu vi volas?
Anna: Bone. Vi estos la instruistino kaj mi lernantino.
Eva: Bone atentu! Hodiaŭ ni parolos pri la homa korpo.
Anna: Kio estas "la homa korpo"?
Eva: Demandi vi povas poste.
Anna: Jes, sinjorino instruistino.
Eva: Kio estas tio ĉi?
Anna: Tio estas la kapo.
Eva: Kaj tio ĉi?
Anna: La kolo. La kapo sidas sur la kolo.
Eva: Antaŭe estas la vizaĝo kun la buŝo. Kion ni faras per la buŝo?
Anna: Per la buŝo ni manĝas, trinkas kaj parolas.
Eva: Kiam vi manĝas?
Anna: Kiam mi estas malsata kaj kiam ajn mi havas ion bonan.
Eva: Kion kaj kiam vi trinkas?
Anna: Mi trinkas akvon, kiam mi soifas.
Eva: Bone. Kion vi havas en la buŝo?
Anna: Tie mi havas dentojn kaj langon.
Eva: Kion vi faras per la dentoj?
Anna: Per la dentoj mi mordas.
Eva: Por kio vi bezonas la langon?
Anna: La langon ... la langon ... mi montras al malbonaj knabaĉoj.
Eva: Ĉu vere? Tio estas bela novaĵo!
Anna: Mi faras tion nur tre malofte.
Eva: Kion vi mordas per la dentoj?
Anna: Buterpanon, sukeron kaj pomojn.
Eva: Per kio vi vidas?
Anna: Mi vidas per la okuloj.
Eva: Per kio ni aŭdas?
Anna: Ni aŭdas per la oreloj.
Eva: Bone; kio estas ĉi tio?
Anna: Tio estas la nazo; per la nazo ni flaras.
Eva: Montru al mi la nazon!
Anna: Mi ne povas, mi ja ne vidas ĝin!
Eva: Per kio vi iras, kuras kaj saltas?
Anna: Mi iras per la piedetoj, paĉjo per la piedoj.
Eva: Kie vi volonte saltas, kuras kaj iras?
Anna: En la ĉambro, en la ĝardeno, en la parko, nu, kie ajn ...ĉie.
Eva: Ĉu vi rajtas iri sola en la parkon?
Anna: Kien? Ĉu en la parkon?
Eva: Nu jes; ĉu vi rajtas iri sola kien ajn ...Ĉien?
Anna: Ĝis la parko mi rajtas iri sola, sed en la parkon ne.
Eva: Kun kiu vi iras en la parkon?
Anna: Tien mi iras kune kun onklino Manjo.
Eva: Tie vi promenas, ĉu ne vere?
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Anna: Kio estas "promeni en la parko"?
Eva: Nu, vi iras en la parko tien kaj reen; vi promenas en la parko.
Anna: Jes, jes, ni iras en la parkon kaj kiam ni estas en la parko, ni iras en la parko tien kaj reen.
Eva: Per kio skribas paĉjo kaj panjo?
Anna: Ili skribas per plumo kaj krajono.
Eva: Sed plumo kaj krajono ne estas partoj de la homa korpo; ni skribas per la dekstra mano.
Anna: Ĉiu homo havas du manojn, sur ĉiu mano ni havas kvin fingrojn.
Eva: Anjo, vi estas diligenta lernantino; jen pomo por vi!
Anna: Mi dankas al vi, sinjorino instruistino.
Eva: Mi petas, restu tiel diligenta kaj mi ĉiam donos al vi ion bonan.
Anna: Ĉu vi ne volas subaĉeti min? Kaj nun ni iru en la ĝardenon. En la ĝardeno ni promenos kiel
onklino Manjo, jes?

Novaj vortoj

aĉeti

koupit

nazo

nos

subaĉeti

podplatit

novaĵo

novinka

akvo

voda

okulo

oko

antaŭe

vpředu, dříve

orelo

ucho

atenti

dávat pozor

persono

osoba

aŭdi

slyšet

pomo

jablko

bezoni

potřebovat

per kio

čím

buŝo

ústa

peti

prosit

per la buŝo

ústy

piedo

noha (od kotníku dolů)

butero

máslo

piedeto

nožka

danki

děkovat

plumo

pero
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dekjara

desetiletý

por

pro

demandi

ptát se

por kio

na co, nač

dento

zub

poste

potom

doni

dát

pri

o

fingro

prst

promeni

procházet se

flari

čichat

rajto

právo

ĝis

až, až k

rajti

smět

havi

mít

re

zpět

homo

člověk

tien kaj reen

tam a zpět, sem a tam

homa

lidský

resti

zůstat

jaro

rok

salti

skočit

jen

hle, zde, tu

sata

sytý

kapo

hlava

sinjoro

pán

kien

kam

soifi

žíznit

knabaĉo

uličník

sola

sám

kolo

krk

sukero

cukr

korpo

tělo

tio ĉi

toto

krajono

tužka

trinki

pít

kune

spolu

vizaĝo

obličej

kuri

běžet

vero

pravda

lango

jazyk (v ústech)

ĉu vere?

opravdu?

mano

ruka

ĉu ne vere?

není-liž pravda?

manĝi

jíst

montri

ukázat

mordi

kousat

GRAMATIKO
1. Směr na otázku kien? (kam?) označujeme směrovýn -n: Kie? - en la parko, kde? - v parku; kien? en la parkon, kam? - do parku.
Po předložkách al (k, ke) a ĝis (až, až k) směrové -n neklademe, protože směr je již dostatečně určen
předložkami: mi iras al la tablo - jde ke stolu; vi iras ĝis la fenestro - jdeš až k oknu.
2. Slůvko ĉi ukazuje na osobu nebo věc nejblíže stojící, přítomnou, blízkou; klademe je před příslušné
slovo nebo za ně; tiu pomo - to jablko, tiu ĉi pomo = ĉi tiu pomo - toto jablko; tie - tam, tie ĉi = ĉi tie zde.
3. Český 7. pád vyjadřujeme v esperantu předložkami per, tra, pro aj. nebo 1. pádem, příslovcem
apod.: perem - per la plumo, čím - per kio, jít městem - iri tra la urbo, plakat bolestí - plori pro
doloro, je učitelem - li estas instruisto, říci žertem - diri ŝerce.
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4. Přípona -aĉ- dodává slovu význam zhoršený, hanlivý: ĉevalo kůň, aĉa ĉevalo = ĉevalaĉo herka;
domo dům, aĉa domo = domaĉo barabizna; knabo hoch, aĉa knabo = knabaĉo uličník; paroli mluvit,
aĉe paroli = parolaĉi žvanit.
5. Zdrobněliny vlastních jmen:
a) příponou -ĉj- tvoříme zdrobněliny mužských vlastních jmen: Petro - Petr, Peĉjo - Petřík,
Petříček; Jozefo - Josef; Joĉjo - Josífek, Pepek, Pepík, Pepíček.
Rimarko: Johano - Jan, Johanĉjo - Jenda, Jeník, Jeníček, ale totéž může být i Joĉjo. Srovnej: český
Mirek může být Miroslav, Jaromír, Vladimír, Mojmír.
b) příponou -nj- tvoříme zdrobněliny ženských vlastních jmen: Maria - Marie, Marinjo, Manjo Mařenka, Máňa; Anjo - Anička, Stanjo - Stáňa.
Rimarkoj:
a) Přípony -ĉj- a -nj- připojujeme k 1. až 6. hlásce vlastních jmen, tedy můžeme kořen slova zkrátit;
vyhýbáme se kostrbaté výslovnosti (Peĉjo, nikoliv Petrĉjo).
b) Slova paĉjo (tatínek) a panjo (maminka) nevyhovují pravidlu, protože to nejsou jména vlastní,
užívá se jich však všeobecně, stejně jako zdrobněliny názvů dalších rodinných příslušníků: frateto,
fraĉjo bratříček, fratineto, fratinjo, franjo sestřička, aveto, avĉjo dědeček, avineto, avinjo babička,
onkleto, oĉjo strýček, onklineto, onklinjo, onjo tetička. Ženská přípona v podobě -injo proniká i k
dalším slovům: knabinjo dívenka, hundinjo fenička, čubička apod.
c) Někdy lze přípony -ĉj- a -nj- kombinovat s příponou -et-, takže vzniká celá řada mazlivých výrazů:
patro, patreto, paĉjo, paĉjeto - otec, tatík, tatínek, tatíček; patrino, patrineto, patrinjo, patrinjeto,
panjo, panjeto - matka, matička, matinka, mamka, maminka, maminečka.
6. Předpona sub- má vedle základního významu "pod" (skribi - psát, subskribi - podepsat) i význam
"tajně": aĉeti - koupit, subaĉeti - podplatit;
aŭskulti - poslouchat, subaŭskulti - odposlouchávat, tajně poslouchat (nap . za dveřmi); ridi - smát
se, subridi - smát se pod vousy ap.
7. Slovo persono (osoba) na rozdíl od češtiny nemá charakter ženského rodu, používáme proto
zájmena li a ŝi podle skutečného pohlaví příslušné osoby. Pokud není známo, dáváme přednost
zájmenu li. Totéž se týká i slova homo (člověk).
EKZERCOJ
1. Přidejte ke všem zájmenům a příslovcím 2. sloupce tabulky v 7. lekci slůvko ajn a přeložte je:
Modelo: kiu ajn - kdokoli.
2. Přidejte k zájmenům a příslovcím 3. sloupce tabulky, kde to dává smysl, slůvko ĉi a přeložte je.
3. Přeložte:
infano - inafanaĉo, gazeto - gazetaĉo, onklo - onklaĉo, ridi - ridaĉi, aŭtomobilo - aŭtomobilaĉo,
bildo - bildaĉo, skribi - skribaĉi.
4. Přeložte:
Kde je tatínek? Je na (en) zahradě. Kam jde maminka? Maminka jde do zahrady. Co dělá Karel?
Nic. Prochází se v parku. Chodí sem a tam. Kam jde Pepík? Pepík jde ke stolu.
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Anekdoto
GRAVA NOVAĴO
Anjo: Onklino Manjo, ni havas malgrandan knabeton.
Onklino: Ĉu vere, Anjo? Kian nomon li havas?
Anjo: Peĉjo. Li estas tiel malgranda...!
Onklino: Hm ... ĉu li jam kuras?
Anjo: Ho, ankoraŭ ne, sed piedetojn li jam havas.
Proverbo
Ĉio havas finon.
Klíč
1. Cokoli, jakýkoli, číkoli, kdekoli, kdykoli, jakkoli, z jakéhokoli důvodu, jakékoliv množství.
2. Toto, takovýto, tohoto, zde, takto, z tohoto důvodu, tolik zde.
3. Dítě - harant, noviny - plátek, strýc - strejc, smát se - řehtat se, automobil - kára, obraz - mazanina,
kýč, psát - škrábat.
4. Kie estas la paĉjo? Li estas en la ĝardeno. Kien iras la panjo? La panjo iras en la ĝardenon. Kion
faras Karlo? Nenion. Li promenas en la parko. Li iras tien kaj reen (v esperantu překládáme "tam a
zpět"). Kien iras Joĉjo? Joĉjo iras al tablo.
Esperanto je velký objev s ohromnými možnostmi.
Rabíndranáth Thákur
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NAŬA LECIONO
LA PARENCOJ DE LA FAMILIO

Karlo kaj Jozefo estas fratoj, Maria kaj Paŭlino estas fratinoj. Karlo, Jozefo, Maria kaj Paŭlino estas
gefratoj. Sinjoro Čech estas ilia patro, sinjorino Čechová estas ilia patrino. Sinjoro Čech kaj sinjorino
Čechová estas la gepatroj de la kvin gefratoj. Gesinjoroj Čech, tio estas sinjoro Čech kaj sinjorino
Čechová, kaj iliaj kvar gefiloj estas familio. La patro de sinjoro Čech ankoraŭ vivas. Li estas la avo de
Karlo kaj de liaj gefratoj. La edzino de la avo, do la avino de Karlo kaj liaj gefratoj, ne vivas plu. Ŝi
mortis jam. Avo Petro, kies edzino jam mortis, estas vidvo. Li estas tre bona viro. Li estas tre sana,
neniam li estis malsana. La gepatroj de la patrino, do la geavoj de Karlo kaj de liaj gefratoj, ankoraŭ
vivas. Karlo kaj Jozefo estas iliaj nepoj, Maria kaj Paŭlino estas iliaj nepinoj. La kvar gefratoj estas
iliaj genepoj.
Paŭlino havas tri infanojn: unu malgrandan knabeton, Peĉjon, kaj du kanbinojn. Peĉjo estas pranepo
de la patro de sinjoro Čech, la du knabinoj, Eva kaj Anna, estas liaj pranepinoj. La patro de sinjorino
Čechová estas ilia praavo, la patrino de sinjorino Čechová estas ilia praavino. La praavo kaj la
praavino estas prageavoj.
Sinjoro Čech havas unu fraton kaj unu fratinon. La frato de sinjoro Čech estas la onklo de la kvar
gefratoj, Karlo kaj Jozefo estas iliaj nevoj, Maria kaj Paŭlino estas iliaj nevinoj. La fratino de la patro,
onklino Růžena, kies edzo mortis antaŭ du jaroj, estas vidvino. La filo de onklino Růžena estas kuzo
de Karlo, ŝiaj filinoj estas liaj kuzinoj. La frato de la patro, onklo Prokop, kiu neniam havis edzinon,
estas fraŭlo.
Fraŭlo Prokop, la frato de la patro, estas bofrato de sinjorino Čechová. La vidvino Růžena, la
fratino de la patro, estas bofratino de sinjorino Čechová. La gefratoj de sinjorino Čechová estas
bofratoj de sinjoro Čech. La patro de sinjoro Čech estas la bopatro de sinjorino Čechová, ŝi estas lia
bofilino. La gepatroj de sinjorino Čechová estas la bogepatroj de sinjoro Čech, li estas ilia bofilo.
Jen, vi nun konas la tutan familion de gesinjoroj Čech kaj ĉiujn iliajn geparencojn.
____________________
Patro: Joĉjo, ĉu vi mem studis la naŭan lecionon?
Jozefo: Jes, paĉjo, ĝi estas tre facila, mi tuj ĉion komprenis.
Patro: Vi estas prava, en Esperanto la nomoj de la parencoj estas facilaj.
Jozefo: Kaj krom tio la leciono ne enhavas multajn novajn vortojn.
Patro: Mi opiniis, ke vi volonte lernas Esperanton.
Jozefo: Jes, jes, sed la novajn vortojn povus lerni anstataŭ mi iu alia.
Patro: Ne forgesu, Joĉjo, ke la vortoj estas la fundamento de ĉiu lingvo.
Jozefo: Vi tute pravas, paĉjo, sed tamen...
Patro: Kion vi faris hodiaŭ en la lernejo?
Jozefo: La instruisto parolis pri la familio.
Patro: Ĉu li parolis ankaŭ pri la parencoj de la familio?
Jozefo: Ne, li parolis pri la taskoj de la patro, patrino kaj infanoj.
Patro: Kion li rakontis al vi pri la devoj de la gepatroj?
Jozefo: Li diris, ke la gepatroj havas la devon bone eduki la infanojn.
Patro: Ĉu li ne pravas? Ĉu li eraras?
Jozefo: Li certe pravas kaj li ne forgesis diri, ke la gepatroj devas eduki la infanojn kune kun la
lernejo.
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Novaj vortoj

anstataŭ

namísto

opinii

mínit

avo

děd

parenco

příbuzný

devo

povinnost

plu

dále, více

do

tedy

ne plu

již ne

eduki

vychovávat

li povus

mohl by

edzo

manžel

pravi

mít pravdu

enhavi

obsahovat

esti prava

být v právu

erari

mýlit se

rakonti

vyprávět

facila

snadný

sana

zdravý

forgesi

zapomenout

senco

smysl (čeho)

frato

bratr

sinjoro

pán

fraŭlo

svobodný muž

studi

studovat

fundamento

základ

tamen

přece, nicméně

knabeto

chlapeček

tasko

úkol

kompreni

rozumět

tuj

ihned

koni

znát

vidvo

vdovec

krom

kromě, mimo

viro

muž

kuzo

bratranec

vivi

žít

morti

zemřít

nepo

vnuk

nevo

synovec

GRAMATIKO
1. Příjmení píšeme pravopisem příslušného jazyka: Th. Čejka (ĉeĥo), A. Grabowski (polo Polák), N.
A. Borovko (ruso Rus), W. H. Trompeter (germano Němec), D-ro K. Kalocsay (hungaro Maďar),
prof. J. E. Mayor (anglo Angličan), prof. D-ro E. Boirac (franco Francouz) estas famaj esperantistoj
jsou slavní esperantisté.
2. Předpona ge- se používá k společnému označení nejméně dvou osob různého pohlaví:
patro + patrino = gepatroj - rodiče;
frato(j) + fratino(j) = gefratoj - sourozenci;
amiko(j) + amikino(j) = geamikoj - přátelé a přítelkyně.
Rimarkigo: U zvířat tato předpona označuje jeden pár:
geĉevaloj - kůň a kobyla.
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3. Předpona bo- značí příbuzenstvo získané sňatkem:
bopatro - tchán, bopatrino - tchyně; bofrato - švagr, bofratino - švagrová; bofilo - zeť, bofilino snacha.
4. Předpona pra- má týž význam jako v češtině:
praavo - pradědeček, pranepo - pravnuk, prahomo - pračlověk, pralingvo - prajazyk.
5. Zápor. V esperantské větě je zápor vždy jen jeden, v české větě může být i několik záporů:
nemám jablko - mi ne havas pomon; memám nic - mi havas nenion; nemám nikdy nic - mi neniam
havas ion;
on nikdy nikomu neudělá nic dobrého - li neniam faras al iu ion bonan.
6. Přivlastňovací zájmena končí na -a (jako jména přídavná) a tvoříme je ze zájmen osobních:
1. mi - mia
2. vi - via
3. li - lia
ŝi - ŝia
ĝi - ĝia

já - můj
ty - tvůj
on - jeho
ona - její
ono - jeho

ni - nia
vi - via
ili - ilia

my - náš
vy - váš
oni - jejich
ony - jejich
ona - jejich

EKZERCOJ
1. Z článku La parencoj de la familio vypište všechna slova s předponami ge- a bo- a přeložte je.
2. Popište svou rodinu.
Modelo: Mi havas patron. Li ankoraŭ vivas. Ankaŭ lia patro vivas. Lia patro estas mia avo atd.
3. Odpovězte na otázky.
Kio estas patro kaj patrino, onklo kaj onklino, kuzoj kaj kuzino, amikoj kaj amikinoj, lernantoj kaj
lernantinoj? Kiu estas (estos) via bopatro? Kiu estas (estos) via bofratino? Kiu estas via avo? Kiu estas
(estis) via praavino? Kiu estas (estos) via nevo?
4. Přeložte:
Pepík se učí esperanto. Mirek se neučí esperanto. On se nic neučí. On se nikdy nic neučí. Eva dala
Aničce jablko, Marie jí nedala nic. Marie nic neměla, nemohla jí nic dát. Aničko, slyšíš maminku? Ne,
nikoho nevidím a nikoho neslyším.
Ŝerca demando
Li estas filo de mia patro, tamen li ne estas mia frato. Kiu li estas?
Proverbo
Kia patrino, tia filino.
Klíč
1. gefratoj - sourozenci, gepatroj - rodiče, gesinjoroj - pán(i) a paní, gefiloj - syn(ové) a dcera (dcery),
geavoj - prarodiče, genepoj - vnoučata, prageavoj - pradědeček a prababička, bofrato - švagr, bofratino
- švagrová, bogefratoj - švagr a švagrová (švagři a švagrové), bopatro - tchán, bofilino - snacha,
bogepatroj - tchán a tchyně, bofilo - zeť, geparencoj - příbuzní.
3. Patro kaj patrino estas gepatroj, onklo kaj onklino estas geonkloj, kuzoj kaj kuzino estas gekuzoj,
amikoj kaj amikinoj estas geamikoj, lernantoj kaj lernantinoj estas gelernantoj. La patro de mia
edz(in)o estas mia bopatro. La fratino de mia edz(in)o estas mia bofratino. La patro de mia patro aŭ de
mia patrino estas mia avo. La avino de mia patro aŭ de mia patrino estis mia praavino. La filo de mia
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frato aŭ de mia fratino estas mia nevo.
4. Joĉjo lernas Esperanton. Mirek ne lernas Esperanton. Li lernas nenion. Li neniam lernas ion. Eva
donis al Anjo pomon. Maria donis al ŝi nenion. Maria havis nenion, ŝi ne povis doni al ŝi ion. Anjo, ĉu
vi aŭdas panjon? Ne, mi neniun vidas kaj neniun aŭdas.
Nepochybuji, že obdivuhodná snadnost esperantské mluvnice a bohatství tvorby slov učiní jeho tvůrce
nesmrtelným.
K. E. Ciolkovskij

-44-

DEKA LECIONO
GRAVA EKZAMENO

Personoj: Maria kaj ŝia nevino Eva
Maria: Enjo, kian aĝon vi havas?
Eva: (Respondas tro rapide, tro mallaŭte kaj tro malklare.)
Maria: Ho, Enjo, mi tute ne komprenas vin. Unue vi devas paroli pli laŭte, due malpli rapide, trie pli
klare.
Eva: Mi estas dekjara.
Maria: Vi jam havas dek jarojn? Ĉu vi povas diri al mi, kiun daton ni havas hodiaŭ?
Eva: Hodiaŭ estas la 14-a (dekkvara) de oktobro de la jaro 1995 (mil naŭcent naŭdek kvin).
Maria: Enjo, vi bone respondis. Ĉu vi konas la nomojn de ĉiuj monatoj?
Eva: Jes, onklino, la nomoj de la monatoj estas: januaro, februaro, marto, aprilo, majo, junio, julio,
aŭgusto, septembro, oktobro, novembro, decembro.
Maria: Ĉu vi povas diri al mi, kiun tagon ni havas hodiaŭ?
Eva: Hodiaŭ estas ĵaŭdo, morgaŭ estos vendredo, postmorgaŭ estos sabato; hieraŭ estis merkredo kaj
antaŭhieraŭ estis mardo; la unua tago de la semajno estas lundo, dimanĉo estas la lasta.
Maria: En kiu monato estas la tagoj pli longaj, ĉu en decembro aŭ en aŭgusto?
Eva: En aŭgusto la tagoj estas pli longaj ol en decembro, en decembro ili estas malpli longaj aŭ pli
mallongaj ol en aŭgusto.
Maria: Kiom da tagoj havas la monatoj?
Eva: Kelkaj monatoj havas po tridek tagoj, ekzemple septembro kaj novembro, kelkaj havas po tridek
unu tagoj, ekzemple oktobro kaj decembro; februaro havas dudek ok tagojn. Ĉiun kvaran jaron
februaro havas dudek naŭ tagojn kaj tian jaron ni nomas superjaro.
Maria: Bone, tre bone. Kiom da tagoj havas la tuta jaro?
Eva: La tuta jaro havas tricent sesdek kvin tagojn, la superjaro havas tricent sesdek ses tagojn.
Maria: Kiom da sezonoj havas la jaro?
Eva: La jaro havas kvar sezonojn. Iliaj nomoj estas: printempo, somero, aŭtuno kaj vintro. Ĉiu sezono
estas kvarono de jaro.
Maria: Kiom da monatoj havas unu sezono kaj kiom tri sezonoj?
Eva: Unu sezono havas tri, tri sezonoj havas naŭ monatojn.
Maria: Ĉu vi povas diri al mi, kiel vi kalkulis?
Eva: Nu, dek du dividite per kvar estas tri kaj trioble tri estas naŭ.
Maria: Tre bone. Ĉu vi scias, kiu tago estas la plej longa el ĉiuj?
Eva: Ho jes, la dudek-unua de junio, kaj la plej mallonga tago el ĉiuj estas la dudek-unua de decembro
... Onklino, ĉu ankaŭ mi povas ion demandi al vi?
Maria: Jes, certe, kion vi volas scii, Enjo?
Eva: Onklino, kial estas mallumo en la nokto?
Maria: Hmmmm, kial en la nokto estas mallu... hm...nu, kial?
Eva: Ha, ha, ha...ĉar en la nokto ne brilas la suno!
Patrino (el la apuda ĉambro): Manjo kaj Enjo, venu manĝi!
Maria: Ha, ha, ha...ho vi friponetino!...Nu, ni iru manĝi! (Ili duope foriras.)
Bonan apetiton!
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GRAMATIKO
1. Základní číslovky od 11 tvoříme pouhým skládáním:
11 = 10 + 1 = dek
+ unu
12 = 10 + 2 = dek
+ du
13 = 10 + 3 = dek
+ tri
14 = 10 + 4 = dek
+ kvar
15 = 10 + 5 = dek
+ kvin
16 = 10 + 6 = dek
+ ses
17 = 10 + 7 = dek
+ sep
18 = 10 + 8 = dek
+ ok
19 = 10 + 9 = dek
+ naŭ
20 = 2 x 10 = du
x dek
30 = 3 x 10 = tri
x dek
40 = 4 x 10 = kvar
x dek
50 = 5 x 10 = kvin
x dek
60 = 6 x 10 = ses
x dek
70 = 7 x 10 = sep
x dek
80 = 8 x 10 = ok
x dek
90 = 9 x 10 = naŭ
x dek
100 cent
200 ducent
1 000 mil
1 000 000 miliono
1 000 000 000 miliardo
2 003 dumil tri
1 979 mil naŭcent sepdek naŭ
876 543 789 253 okcent sepdek ses
sepcent okdek naŭ

2. Početní úkony
Píšeme:

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

dek unu
dek du
dek tri
dek kvar
dek kvin
dek ses
dek sep
dek ok
dek naŭ
dudek
tridek
kvardek
kvindek
sesdek
sepdek
okdek
naŭdek

miliardoj kvincent kvardek tri milionoj
mil ducent kvindek tri

Čteme:

3 + 4 = 7

tri plus
tri kaj

kvar estas sep
kvar faras sep

7 - 4 = 3

sep minus
sep sen

kvar estas tri
kvar faras tri

4 x 3 = 12

kvaroble
kvaroble

tri estas dek du
tri faras dek du

12:4 = 3
14:4 = 3,5

dek du dividite per kvar estas tri
dek kvar dividite per kvar faras tri komo kvin

3. Číslovky mohou být jména podstatná nebo přídavná (v esperantu ještě příslovce), která se od
základních číslovek tvoří příslušnými koncovkami:
-o (názvy číslic): unuo - jednička, jednotka; duo - dvojka, dvojice, pár (duo da ĉevaloj - pár koní);
kvino - pětka; dekduo - dvanáctka, tucet;
sesdeko - šedesátka; cento - stovka; nulo - nula;
-a (řadové číslovky): unua - první, dua - druhý, tria - třetí, kvara - čtvrtý; la tridek unua tago de
decembro estas la tricent sesdek kvina tago de la jaro - třicátý první den prosince je třístý šedesátý
pátý den roku;
-e při výčtech říkáme: unue - za prvé, due - za druhé, trie - za třetí
4. Podílnost vyjadřujeme spojením předložky po s číslovkou základní:
La onklino donis al ĉiu infano po kvin pomoj. Teta dala každému dítěti po pěti jablkách.
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5. Zlomky tvoříme příponou -on-:
duono - polovina, triono - třetina, dekono - desetina, centono - setina; 3/4 - tri kvaronoj, 5/36 - kvin
tridek sesonoj.
Ono jako samostatné slovo značí zlomek:
La tago estas ono de la jaro. Den je zlomek roku.
6. Číslovky násobné se tvoří příponou -obl-:
duobla - dvojnásobný, kvinobla - pětinásobný, centobla - stonásobný
7. Příponu -op- překládáme různě:
La knaboj iras el la lernejo unuope, duope, triope kaj grupope. Hoši jdou ze školy jednotlivě, dva a
dva, po třech a ve skupinách.
Stupňování přídavných jmen. Přídavná jména stupňujeme pomocí slov pli - více, plej - nejvíce,
(malpli - méně, malplej - nejméně) takto:
granda
veliký
pli granda
větší
plej granda
největší
Mi estas
Vi estas
Ŝi estas

tiel granda kiel
pli granda ol
la plej granda el

vi.
li.
ni.

Jsem tak velký jako ty.
Ty jsi větší než on.
Ona je největší z nás.

Třetí stupeň přídavného jména má zpravidla člen la.
Paŭlino, Maria kaj Jozefo estas diligentaj:
Paŭlino estas diligentaj, sed Maria estas malpli diligenta ol Paŭlino kaj Jozefo etas la malplej
diligentaj el ili.
Pavlína, Marie a Josef jsou pilní:
Pavla je pilná, avšak Marie je méně pilná než Pavla a Josef je z nich nejméně pilný.
Stupňování příslovce. Příslovce se stupňují jako přídavná jména:
rapide - rychle
pli rapide - rychleji
plej rapide - nejrychleji
Třetí stupeň příslovce je vždy bez členu la.
EKZERCOJ
1. Přečtěte:
812, 921, 6 395, 839 674, 7 672 358; 9 x 5 = ? 8 x 7 = ?
12 x 4 = ? 21:3 = ? 56:7 = ? 11:5 = 2,2; 15:4 = 3,75;
1/4 de 60 = ? 3/4 de 60 = ?
2. Přeložte:
Matka má šest jablek. Dá je třem dětem. Každému dítěti dá třetinu, to je po dvou jablkách. Evička
je mladá, Anička je mladší než Evička, ale Petříček je z nich nejmladší. Které dítě je nejmladší? Marie
a Anička jdou spolu do parku. V parku se budou spolu procházet. Když se s nimi prochází také
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Evička, procházejí se ve třech. Josef se učí dobře, Evička se učí lépe než on, ale nejlépe z nich se učil
Karel. Evička má osm jedniček a jen jednu dvojku, Josef má tři dvojky. Evička nikdy neměla ani
pětku, ani čtyřku, ani trojku.
Kiu pravas?
Nur por tiuj, kiuj tre bone kalkulas
Instruisto: Kiom estas triono kaj duona triono de cent? (Kolik je půl druhé třetiny ze sta?)
Tre bona lernanto (legu Esperante - čti esperantsky):
100:3 = 33,33...; 1/3 de 100 = 33,33...; 1/2 de 33,33... = 16,66...; 1/2 de 1/3 de 100 = 16.66...; 1/3 +
1/2 de 1/3 = 33,33...+16,66...= 49.99...;
Respondo: Triono kaj duona triono de cent estas kvardek naŭ komo naŭdek naŭ.
La plej bona lernanto el la klaso:
1/3 = 2/6; 1/2 de 2/6 = 1/6; 2/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2; 1/2 de 100 = 50.
Respondo: Triono kaj duona triono de cent estas kvindek.
Proverbo:
Pli bona estas io ol nenio.
Klíč:
2. Patrino havas ses pomojn. Ŝi donas ilin al tri infanoj. Al ĉiu infano ŝi donas unu trionon, tio estas po
du pomoj. Enjo estas juna, Anjo estas pli juna ol Enjo, sed Peĉjo estas la plej juna el ili. Kiu infano
estas la plej juna? Maria kaj Anjo iras duope (nebo kune) en la parkon. En la parko ili duope (kune)
promenos. Kiam kun ili promenis ankaŭ Enjo, ili promenas triope. Jozefo lernas bone, Enjo lernas pli
bone ol li, sed plej bone el ili lernas Karlo. Enjo havas ok unuojn kaj nur unu duon, Jozefo havas tri
duojn. Enjo neniam havis kvinon nek kvaron nek trion.
Národy všech zemí světa spojte se a domluvte se!
Já
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DEK-UNUA LECIONO
ANTAŬ LA TAGMANĜO

Estas bela somera tago. Joĉjo estas libera. Kion li faras, kiam li estas libera? Tion ni tuj vidos. Joĉjo
estas knabo ludema, li devas ĉion provi. Nun li iras al barelo, li haltas kaj prezentas sin al ni: unue
apud la barelo, due antaŭ la barelo, trie post la barelo (aŭ malantaŭ la barelo) kaj kvare ĉe la barelo.
Post momento (ne malantaŭ la momento) li etendas la manojn kontraŭ la barelo kaj pensas: Kion fari?
Li scias jam: Jen li pendas super la barelo, poste li saltas trans la barelon. Rigardu, li saltis en la
barelon (kien?) kaj nun li staras en la barelo (kie?). Liaj okuloj demandas vin: Ĉu vi estas kontenta?
Ĉu tio plaĉas al vi? Poste li rampas tra la barelo, tuj poste li estas ekster la barelo kaj fine li ripozas
sur la barelo. Kiel okazis tio? Joĉjo kuŝas sub la barelo! Joĉjo, atentu! Vi estas inter la barelo kaj
arbo! Nenio malbona okazis al li kaj kontente li veturas per la barelo kvazaŭ per ŝipo. Tio faras al li
grandan plezuron. Li bone atingis la teron. Sed ho ve! La akvo forportas lian "ŝipon". Li lamentas pro
la malproksimiĝanta barelo, sed li bone scias: Li devas ne lamenti, sed agi. Li kaptis ĝin, levas ĝin kaj
ni vidas flui akvon el la barelo. Ĉar brilas la suno, la barelo baldaŭ disfalis kaj Joĉjo pensas pri
barelo, kiel ĝin ripari. Ne estas eble uzi la malnovan ringegon de la barelo, tial li alportas por la
barelo novan ringegon. Jes, la malnova ringego estis ĉirkaŭ la barelo (kie?), sed ne estas facile meti la
novan ringegon ĉirkaŭ la barelon (kien?). Por Joĉjo nenio estas tro peza. Rigardu, li eĉ kuras kun la
barelo! Joĉjo, kien rapidas preter la barelo, sed sen la barelo? Ĉu hejmen? "Ho teruro!" pensas Joĉjo
je la fino, "mi forgesis skribi la matematikan taskon".
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GRAMATIKO
Pomocná předložka je
Překlad předložek je celkem snadný. Následující větu přeloží bez potíží i začátečník:
Kniha leží na stole. La libro kuŝas sur la tablo.
Předložka sur "na" vyjadřuje povrch, na kterém něco leží nebo je umístěno. Tam, kde nejde o tento
význam místní, nemůžeme použít předložky sur. Není-li jasné, které předložky máme použít, volíme
pomocnou předložku je:
Čekám na otce. Mi atendas je la patro.
Předložku je můžeme nahradit 4. pádem a dostaneme tuto stručnou a jasnou větu:
Mi atendas la patron. Očekávám otce.
Pomocná předložka je nemá určitý význam a užíváme ji co nejméně. Používání této předložky se
ustálilo především v několika typických případech. Říkáme: Je kioma horo? V kolik hodin? Je la tria.
Ve tři. Je unu metro pli granda. O jeden metr větší. Malsana je okuloj. Nemocný na oči. Kapti je la
mano. Chytit za ruku.
Dva přímé předměty
V esperantu se nemají setkat dva přímé předměty vyjádřené 4. pádem. Můžeme říci mi instruas
Esperanton učím esperanto a také mi instruas infanojn učím děti, ale neřekneme mi instruas
Esperanton infanojn, nýbrž mi instruas Esperanton al infanoj (učím esperanto dětem) nebo mi
instruas infanojn pri Esperanto (učím děti o esperantu).
Anekdoto
LA NEKONTENTA OTO
Avo (al malgranda nepo): Nu, Oĉjo, kiel vi estas kontenta kun via nova instruistino?
Oto: Ne tro, aveto.
Avo: Hm, ĉu vere, Oĉjo? Kial vi ne estas kontenta kun ŝi?
Oto: Ĉar ŝi min ĉiam ĉikanas.
Avo: Ho, Oĉjo, tio ja ne estas ebla! Kiel ŝi ĉikanas vin?
Oto: Ekzemple, hodiaŭ ŝi demandis min, kiom faras duono de kvin. Mi diris tri. Tio estis al ŝi tro
multe. Mi do diris du. Tio estis al ŝi tro malmulte. Kaj tiel ŝi ĉikanas min ĉiam!
Proverbo
Ne diru "hop" antaŭ la salto.
EKZERCOJ
1. Napište na každou předložku z úvodního článku kratičkou větu.
Modelo: Mi iras al mia amiko.
2. Naučte se v esperantu zpaměti nebo volně vypravovat anekdotu o nespokojeném Otovi.
Esperanto je mistrovské dílo logiky a jednoduchosti.
Z prohlášení 21 členů Francouzské akademie věd
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DEK-DUA LECIONO
LA TAGMANĜO DE LA FAMILIO

Estas dimanĉo. La anoj de la familio estas en la ĉambro. Mankas nur Joĉjo. "Kie li povas esti?"
demandas duon-laŭte la patro. Maria rigardas el la fenestro: "Li jam venas, paĉjo." Joĉjo venas en la
ĉambron. "Mi estas malsata kiel lupo, tio estas fakto," li diras anstataŭ la saluto kaj iras al la
manĝotablo. "Kie vi trovis la lupan malsaton, samideano Fakto?" ŝerce demandas la patro kaj ridas.
Ankaŭ Joĉjo ridas. Poste li respondas serioze: "Ĉe la rivero. Per malnova barelo mi devis tie prezenti
al novaj esperantistoj ĉiujn prepoziciojn de al ĝis je." Ĉiuj familianoj ridis.
Ili sidas ĉirkaŭ la tablo. Ĉiu ano de la familio sidas ĉe la tablo sur sia propra loko. La familio Čech
havas hodiaŭ gastojn, venis onklo Pavel kun onklino Jana el Ivančice. Sur la tablo estas pura blanka
tablotuko. Antaŭ ĉiu familiano kuŝas buŝtuko kaj du teleroj: unu por supo, la alia por viando. Ĉe ĉiu
telero kuŝas tranĉilo, forko kaj kulero. Eva kaj Anna havas apartan, pli malgrandan manĝilaron.
Unue ili manĝas supon. La patro manĝas al la supo ĉiam pecon da pano. Eva kaj Anna ne ŝatas
supon. Sed iom da supo ili tamen devas manĝi. Ili ricevis sur la teleron nur kelkajn kulerojn da supo.
La pli aĝaj familianoj manĝas la supon kun granda apetito, precipe Joĉjo, ĉar li estas malsata kaj la
supo estas tre bondusta.
Post la supo ili manĝas pecon da bovaĵo aŭ porkaĵo aŭ pecon da fumaĵita viando. En aŭtuno ili ofte
havas rostitan anseron aŭ anason. Al la viando ili manĝas aŭ terpomojn aŭ bulojn. La gefiloj pli ŝatas
terpomojn, la patro bulojn kun brasiko. Maria estas la "kelnerino" de la familio. Fine ŝi alportas
bongustan farunaĵon aŭ fruktojn. Sukeraĵojn ili ne havas ofte, sed ĉiam je festotagoj. Post la tagmanĝo
la patro trinkas en vintro tason da nigra kafo, en somero glason da biero. Vinon li ne trinkas. La
patrino kaj la ceteraj anoj de la familio trinkas glason da freŝa akvo.
Karlo kaj Maria manĝas hejme sabate kaj dimanĉe. Li estas inĝeniero kaj manĝas en la entreprena
manĝejo, ŝi estas instruistino kaj manĝas en la lerneja manĝejo.
Oni povas diri, ke la familio de samideano Čech vivas bone.
____________________
Patro: Joĉjo, la alian fojon vi devas veni al la manĝo pli frue!
Joĉjo: Jes, paĉjo, mi ne sciis, ke estas jam tiel malfrue.
Patro: Kaj kiam oni venas en la ĉambron, oni devas saluti.
Joĉjo: Pardonu, paĉjo, sed mi estis tiel malsata, ke mi eĉ saluti forgesis. Mi memoros viajn vortojn,
paĉjo.
Patro: Kaj ĉu vi satmanĝis?
Joĉjo: Dankon, jes, tre, eĉ tro!
Patro: Da farunaĵo vi prenis nur malgrandan pecon. Ĉu vi ne ŝatas farunaĵojn?
Joĉjo: Ho jes, certe. Bona farunaĵo estas vera bongustaĵo.
Patro: Kiun farunaĵon vi ŝatas plej multe?
Joĉjo Hmmm...plej multe? ... mia plej ŝatata farunaĵo estas...peco da fumaĵita viando.
Patro: Ho vi ŝercemulo!
Joĉjo: Tio estas fakto, paĉjo!

-53-

Novaj vortoj

aĵo

věc

manĝilaro

příbor

alian fojon

jindy, podruhé, příště

manki

chybět

anaso

kachna

memori

pamatovat si

ano

člen

pano

chléb

ansero

husa

pardoni

prominout, odpustit

aparta

zvláštní

peco

kus, kousek

aro

souhrn

peco da pano

kousek chleba

biero

pivo

pli aĝa

starší

bongusta

chutný

porko

vepř, prase

bongustaĵo

pochoutka

preni

vzít, brát

bovaĵo

hovězí maso

preni bieron

dát si pivo

bovo

skot, vůl

prepozicio

předložka

brasiko

zelí

prezenti

předvést

bulo

hrouda, zde: knedlík

propra

vlastní

buŝtuko

ubrousek

pura

čistý

cetera

ostatní

ricevi

dostat

da

viz Gramatiko

ridi

smát se

duon-laŭte

polohlasitě

rivero

řeka

entrepreno

podnik, závod

rostita

pečený

farunaĵo

moučník

samideano

esperantista (viz
Gramatiko)

faruno

mouka

satmanĝi

najíst se do syta

festo

svátek

serioza

vážný

foje

jednou, kdysi

sukeraĵo

cukroví

forko

vidlička

supo

polévka

freŝa

čerstvý

sur sia

na svém

frukto

plod, ovoce

ŝercemulo

šprýmař, čtverák,
vtipálek

fumaĵita

uzený

tablotuko

ubrus

fumi

kouřit

taso

šálek

gasto

host

telero

talíř

glaso

sklenice

terpomo

brambor

gusto

chuť

tranĉi

krájet, řezat

ilo

nástroj

tranĉilo

nůž
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kelnero

číšník

trovi

nalézt

kulero

lžíce

tuko

šátek

loko

místo

viando

maso

lupo

vlk

vino

víno

manĝejo

jídelna

GRAMATIKO
1. Přípona -an- značí:
a) člena kolektivu: familiano člen rodiny; klubano člen klubu;
b) obyvatele: urbano obyvatel města, měšťan; vilaĝano vesničan, vilaĝanino vesničanka; Parizo
Paříž, parizano Pařížan; Prago Praha, pragano Pražan;
c) stoupence: Hus - husano husita; respubliko - respublikano republikán.
Samostatné ano značí člena:
Sinjoro Čech estas ano de nia Esperanto-klubo, lia frato estas ano de sporta klubo. Pan Ĉech je
členem našeho esperantského klubu, jeho bratr je členem sportovního klubu.
Esperantisté se oslovují "samideano": samideano estas ano de la sama ideo samideano je stoupenec
téže myšlenky.
2. Přípona -il- se připíná ke slovesu a znamená nástroj nebo prostředek:
tranĉi řezat, tranĉilo nůž; kudri šít, kudrilo jehla; manĝi jíst, manĝilo příbor (každý nástroj, jímž se jí,
i čínské hůlčičky, talíře apod.); kuraci léčit, kuracilo lék.
Srovnej příponu -il- s českými příponami -dlo, -tko ve slovech šídlo, struhadlo, mučidlo, razítko,
lehátko atd.
3. Předložku da klademe po výrazech značících míru, váhu a množství na otázku jak mnoho místo
předložky de, která vyjadřuje vlastnost na otázku jaký:
taso da kafo šálek kávy, taso de kafo šálek na kávu, kávový šálek; grupo da soldatoj skupina vojáků
(jak mnoho vojáků - skupina), grupo de soldatoj skupina vojáků (jaká skupina - vojáků); peco da
pano kousek chleba (kolik chleba - kousek, nikoliv bochník), peco de pano kousek chleba (jaký
kousek - chleba, nikoliv rohlíku).
Předložku da neklademe:
a) před členem la a před určujícími zájmeny, protože v těchto případech už samo určující slovo
napovídá, že se jedná o míru: taso de la kafo, taso de tiu ĉi kafo šálek této kávy; trinku tason de nia
kafo vypij šálek naší kávy; prenu pecon de iu torto vezmi si kousek některého dortu; Neĝulino manĝis
pecon de ĉiu kuko Sněhurka snědla kousek každého koláče; trinku glason de neniu vino nevypij
sklenici žádného vína;
b) po zlomcích: li studis duonon de jaro studoval půl roku
4. Příponou -ar- tvoříme v esperantu hromadná podstatná jména nebo označujeme souhrn stejných
jednotek tvořících vyšší jednotku:
arbo strom, arbaro les; homo člověk, homaro lidstvo; manĝilo - manĝilaro příbor; vorto slovo,
vortaro slovník.
Samostatné slovo aro značí houf, zástup, stádo, hejno apod.
aro da homoj zástup lidí; aro da anseroj hejno hus; aro da homoj ne estas homaro houf lidí není
lidstvo.
5. Přípona -aĵ- tvoří podstatná jména, jež značí
a) věc z hmoty vyjádřené základem slova:
faruno mouka, farunaĵo moučník; sukero cukr, sukeraĵo cukroví;
b) věc s vlastností vyjádřenou základem slova:
bonaĵo dobrota (co je dobré, dobrá věc); novaĵo novinka.
Jako samostatné slovo aĵo značí "věc": Ĉiu amas belajn aĵojn. Každý má rád pěkné věci.
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6. Neurčité zájmeno oni (čti ony) používáme tehdy, nemůžeme-li nebo nechceme-li vyjádřit určitou
osobu. Do češtiny je překládáme různě:
Kiel oni diras Esperante "jablko"? Jak se řekne esperantsky "jablko"? Oni neniam scias. Člověk
nikdy neví, jeden nikdy neví. Oni diras, ke... Lidé povídají, říká se, že... Oni povas diri, ke ... Možno
říci, lze říci, že... Oni supozu, ke ... Předpokládejme, předpokládejte, že... adt.
EKZERCOJ
1. Přeložte do češtiny krátký rozhovor na začátku této lekce.
2. Přeložte:
Jím. Na stole je vše čisté: barevný ubrus, papírový ubrousek, příbor. Jím s velkou chutí, protože vše je
čisté a chutné. Nejprve jím polévku, po polévce kousek masa s brambory, pak nějaký dobrý moučník
nebo jablko. Najím se dosyta, ale nikdy nejím příliš mnoho. Dnes večer půjdu do esperantského
klubu. Jsem jeho členem. Klub navštěvuje mnoho esperantistů. Mluvíme esperantsky. Mnozí členové
klubu mluví velmi dobře. Možno říci, že esperanto je snadný jazyk.
3. Odpovězte na otázky:
Kion Eva kaj Anna ne ŝatas manĝi? Kiom da supo ili ricevis? Ĉu vi ŝatas supon? Kiom da supo vi
manĝas? Kion manĝas la patro al supo? Ĉu ankaŭ vi? Ĉu vi ŝatas viandon? Kiun viandon vi plej ŝatas?
Kion trinkas samideano Čech post la tagmanĝo? Kaj vi? Kie vi manĝas?
Anekdoto
LI NE KOMPRENIS
Gasto (anglo al kelnero en Parizo): Alportu al mi bovaĵon kun terpomoj.
Kelnero: Kun plezuro, sinjoro.
Gasto: Pardonu, ne kun plezuro, kun terpomoj, mi petas.
Proverbo
Homo lernas la tutan vivon.
Klíč
1. Přeložte svůj český překlad zpět do esperanta a srovnejte pak svůj esperantský překlad s
rozhovorem v knize.
2. Mi manĝas. Sur la tablo ĉio estas pura: la kolora tablotuko, la papera buŝtuko, la manĝilaro. Mi
manĝas kun granda apetito, ĉar ĉio estas pura kaj bongusta. Unue mi manĝas supon, post la supo
pecon da viando kun terpomoj, poste ian bonan farunaĵon aŭ pomon. Mi satmanĝas, sed neniam mi
manĝas tro multe (nebo: neniam mi tromanĝas). Hodiaŭ vespere mi iros en la Esperantan Klubon. Mi
estas ĝia ano. La Klubon vizitas multaj esperantistoj (samideanoj). Ni parolas Esperante. Multaj
klubanoj parolas tre bone. Oni povas diri, ke Esperanto estas facila lingvo.
3. Eva kaj Anna ne Satas manĝi supon. Ili ricevis nur kelkajn kulerojn da supo. Jes, mi tre ŝatas supon.
Mi manĝas teleron da supo. Li manĝas al supo pecon da pano. Jes, ankaŭ mi. Mi tre ŝatas viandon. Mi
plej ŝatas porkaĵon. Post la tagmanĝo li trinkas tason da kafo aŭ glason da biero. Mi trinkas glason da
akvo aŭ vinon. Sabate kaj dimanĉe mi manĝas hejme, en labortagoj mi manĝas en la entreprena
manĝejo.
Podepsaní konstatují, že zavedení esperanta pro vydávání vědeckých děl je velmi účinný prostředek
pro mezinárodní spolupráci vědeckých pracovníků.
Z prohlášení 85 japonských vědců
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DEK-TRIA LECIONO
POST LA TAGMANĜO

Estas varmega posttagmezo. La patro, Eva kaj Anna estas en la ĝardeno. La patro sidas sur benko.
Apud li kuŝas lia ĉapelo. La benko estas verde farbita kaj staras sub la plej granda arbo en la ĝardeno.
Ĝi estas grandega, belega pomujo. En la ĝardeno kreskas ankaŭ aliaj fruktarboj: pirujo kun bonegaj
piroj, ĉerizujo, kies ĉerizoj estas dolĉaj kaj ruĝaj, prunujo, kies bluaj prunoj bongustas al Anna kaj
Eva.
La patro legas internacian gazenton MONATO. Li estas dormema. Post kelka tempo li dormetos. Eva
kuŝas en mola kaj malvarmeta herbo kaj legas ian libron. Kaj la malgranda Anjo ludas sola. Ŝi estas
tre ludema knabineto. Anjo tre volonte legas, ŝi estas legema. Post duonhoro ŝi ĉesas legi kaj ludas
kune kun Anjo. Apud ili dormetas iliaj kato Ungeto kaj hundo Dento. La haroj de Ungeto estas nigraj,
de Dento blankaj. La knabinoj ne timas Ungeton kaj Denton, male ili tre amas ilin kaj ofte ludas kun
ili. La knabinetoj konstruas dometon kun pordeto kaj fenestretoj; malantaŭ la dometo estas korteto kaj
ĝardeneto. En la ĝardeneto estas arbetoj kaj sub unu eta arbeto estas ankoraŭ pli eta benketo ... ĉio
estas malgranda, ĉio estas eta.
La patro ne plu dormas. Li silentas, observas la nepinojn kaj ridetas ... Kial? ...
____________________
Anna: Aveto, kiom kostas limonado?
Avo: Anjo, mi ne scias precize, kvin kronojn, ĉu ne Anjo?
Anjo: Aveto, mi petas, donu al mi monon por limonado, mi soifegas.
Avo: Anjo, mi ne havas tie ĉi monon, iru al la avineto kaj petu ŝin. Mia monujo kuŝas sur la tablo.
Anjo: Aveto, mi legas tre belan libron.
Avo: Ĉu vere, Anjo? Kiun?
Anjo: La Avineton de Božena Němcová.
Avo: Ho, tio estas vere belega libro.
Anjo: Jes, kaj kion vi legas?
Avo: La gazeton MONATO.
Anjo: Ĉu oni eldonas la gazeton MONATO en Ĉeĥio?
Avo: Ne, en Flandrio? Ĉu vi scias, kie estas Flandrio?
Anjo: Jes, en Belgio. Ĉu ankaŭ en aliaj landoj oni eldonas Esperantajn gazetojn?
Avo: Jes, ĉirkaŭ tricent gazetoj aperas en sesdeko da landoj. La plej belajn oni eldonas en Ĉinio,
Koreujo, Francio, Belgio, Brazilo, Hungarujo, Italujo, Rusio, Svedio, Vjetnamo...
Anjo: Ho, tiom da landoj! Kial oni eldonas ilin en tiom da landoj?
Avo: Ĉar en ĉiu lando, kie vivas kaj aktivas esperantistoj, ili volas havi almenaŭ unu Esperantogazeton. En multaj aperas eĉ pluraj.
Anjo: Kaj en Ĉeĥio?
Avo: Ĉe ni aperas gazetoj Starto, Sano, Dio Benu, Esperanta Ŝako,
Verda Familio, Bulteno de Praha-Brno kaj Cirkulero de Junulara Sekcio.
Anjo: Aveto, mi kantos al vi kanton pri junularo, ĉu vi volas?
Avo: Certe, mi volas. De kiu vi lernis ĝin?
Anjo: De onklo Joĉjo, oni kantas ĝin en la klubo.
Avo: Vento blovas kaj pluvos, vidu la nubon! Nu, kantu, Anjo, kaj poste ni iros hejmen posttagmanĝi.
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En la junulara rond'
estas mia tuta mond',
estas tuta mia koro,
mia sola ĝoj;
ha ho, ha hoj! mia sola ĝoj',
ha ho, ha hoj! mia sola ĝoj'.

Al la junulara rond'
celas mia rekta voj'
post la ĉiutaga peno,
post la taglabor';
ha ho, ha hoj! post la taglabor',
ha ho, ha hoj! post la taglabor'.

____________________
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Kun la junulara rond'
mi laboras sen ripoz'
por la paco de l'homaro,
de la tuta mond';
ha hoj, ha hoj! de la tuta mond',
ha hoj, ha hoj! de la tuta mond'.

Novaj vortoj
Aŭstrujo

Rakousko

koro

srdce

belega

překrásný

korto

dvůr

benko

lavice

kosti

stát (o ceně)

blovi

vanout

kreski

růst

bonega

výborný

krono

koruna

bongusti

chutnat

kurso

kurz (školení)

celi

směrovat

lando

země

celo

cíl, účel

legema

kdo rád čte

ĉapelo

klobouk

male

naopak

ĉerizo

třešně (višně)

malvarmeta

chladný

ĉiutaga

každodenní

mono

peníze

Danlando

Dánsko

monujo

peněženka

deziri

přát (si)

nubo

mrak

dolĉa

sladký

observi

pozorovat

dormema

ospalý

paco

mír

dormeti

dřímat

peno

námaha

duonhoro

půlhodina

piro

hruška

eta

drobný, malinký

pluvi

pršet

farbi

barvit

pomujo

jabloň

farbita

natřený

posttagmanĝi

svačit

grandega

ohromný

posttagmezo

odpoledne

ha hoj!

hola hou!

preciza

přesný

haro

vlas, chlup

pruno

švestka

herbo

tráva

rekta

přímý

horo

hodina

ripozo

odpočinek

hundo

pes

rondo

kroužek

Japanujo

Japonsko

ruĝa

červený, rudý

junulara

mládežnický

silenti

mlčet

junularo

mládež

timi

bát se

junulo

mladík

treege

ohromně

kanti

zpívat

ungeto

drápek

kanto

píseň

ungo

nehet, dráp

kato

kočka (kocour)

varmega

horký

konstrui

stavět, budovat

vento

vítr
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vojo

cesta

Poznámka: slovo ĉerizo je společný název pro třešni i višni, které botanicky tvoří jeden rod (tzv.
červené peckoviny), který se dělí na dva druhy a jejich křížence: dolĉa ĉerizo třešně (sladká
peckovina), acida ĉerizo višně (kyselá peckovina), dolĉacida ĉerizo sladkovišně (sladkokyselá
peckovina).
GRAMATIKO
1. Přípona -et- znamená zmenšení nebo zeslabení základního významu slova:
tablo stůl, tableto stolek; pordo dveře, pordeto dvířka; varma teplý, varmeta vlažný, varmete vlažně;
verda zelený, verdeta zelenkavý, nazelenalý, verdete nazelenale; ridi smát se, rideti usmívat se, rideto
úsměv; dormi spát, dormeti dřímat.
Samotné slovo eta znamená malinký, drobounký. Často se používá odvozenina etulo (škvrně, capart,
dítě).
2. Přípona -eg- znamená zvětšení nebo zesílení základního významu slova:
pordo dveře, pordego vrata, brána; ŝtono kámen, ŝtonego balvan; bona dobrý, bonega výborný,
bonege výborně; bela krásný, belega překrásný; varmega horký, malvarmega studený jako led; verda
zelený, verdega brčálově zelený; rapida rychlý, rapidega rychlý jako blesk, rapidege bleskem,
mžikem; kuri běžet, kuregi uhánět; plori plakat, ploregi usedavě plakat.
Samostatně slovo ega znamená ohromný, slovo ege značí ohromně, velice (podobně jako tre).
3. Přípona -em- značí náchylnost k něčemu:
ludi hrát si, ludema hravý, ludemo hravost; labori pracovat, laborema pracovitý, laboremo
pracovitost; dormi spát, dormema ospalý, dormemo ospalost; pura čistý, purema čistotný, puremo
čistotnost.
Slova ema, emo, emi znamenají mít chuť něco dělat: mi ne estas ema akcepti vian proponon nemám
chuť přijmout vaši nabídku, mi perdis emon labori ztratil jsem chuť pracovat, mi emas kanti mám
chuť zpívat.
4. Přípona -uj- znamená:
a) schránku: mono peníze, monujo peněženka; sukero cukr, sukerujo cukřenka; letero dopis, leterujo
schránka na dopisy; supo plévka, supujo nádoba na polévku;
b) strom: pomo jablko, pomujo jabloň; piro hruška, pirujo hrušeň;
c) zemi: franco Francouz, Francujo Francie; hungaro Maďar, Hungarujo Maďarsko (Uhersko).
Samotné ujo znamená schránku, nádobu.
Rimarkoj:
a) Jména zemí píšeme velkým počátečním písmenem, avšak jména národů většinou malým, protože v
mnoha jazycích není název národnosti pociťován jako vlastní jméno o nic více než název rasy (běloch,
černoch, mulat ap.). Přesto se občas objevuje i psaní s velkými písmeny, kterými lze odlišit názvy
některých národů nebo obyvatel od stejně znějících obecných slov: medo medovina, Medo Méd, parto
část, Parto Part, romano román, Romano Říman, avaro lakota, Avaro Avar apod. (Pravopisná
pravidla, pokud nemají vliv na výslovnost, jsou pouze doporučená, nikoliv povinná, protože se jedná
"jen o papírovou záležitost".)
b) místo Danujo Dánsko můžeme říci Danlando (země Dánů), podobně se používá i Pollando
(Polsko).
c) Příponu -uj- používáme jen tam, kde země dostala jméno podle obyvatel: polo - Polujo Polsko;
bulgaro - Bulgarujo Bulharsko. Jsou případy, kdy základní význam označuje zemi a obyvatelé se
odvozují příponou -an-: Kanado - kanadano Kanaďan; Maroko - marokano Maročan; Brazilo brazilano Brazilec; Irlando - irlandano Irsko - Ir; Islando - islandano Islanďan.
d) Někteří esperantisté používají, zejména na adresách ve styku se zahraničím, místo přípony -ujpříponu -i-, protože tento tvar je bližší mezinárodním názvům zemí: Italio, Aŭstrio. Francio apod.
e) Místo zkratky USA za Spojené státy americké se v esperantu vžilo zkratkové slovo Usono (USN Unuiĝintaj Ŝtatoj Nordamerikaj) i jeho odvozeniny: usonano Američan (obyvatel USA), ale:
amerikano Američan (obyvatel světadílu).
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5. Po předložkách, které končí samohláskou (de, pri, ĉe apod.), může mít člen la podobu l' (l s
odsuvníkem), např.: de l' místo de la. Vyskytuje se to zejména v básních, kde lze ještě odsunout u
podstatných jmen koncovku -o: En la junulara rond' estas mia tuta mond'.
EKZERCOJ
1. Naučte se píseň En la junulara rond' nazpaměť.
2. Doplňte si seznam probraných předpon a přípon. U každé předpony a přípony uveďte
vhodný příklad.
3. Přeložte:
Cukr je v cukřence, uhlí je v uhláku, polévka je v polévkové míse a příbory jsou v příborníku. Máme
tři hosty: jeden je z Bulharska, je Bulhar, dva jsou Kanaďané z Kanady. Z cukru a mouky se dělají
dobré sladké věci. Mám rád sladkosti: moučníky a cukroví. Karel jí v závodní jídelně, je spokojen,
nají se vždy dosyta. Otec dnes dostal dva dopisy od esperantistů z Japonska a Brazílie. Japonci odpoví
ještě dnes, Brazilci zítra.
4. Odpovězte na otázky:
Kiu estis en la ĝardeno? Kion legis la patro? Ĉu li longe legis? Kia li estis? Pri kiuj landoj oni skribas
en la gazeto MONATO? Kion legis Anjo? Kion ŝi faris poste? Kion konstruis la knabinoj? Kiuj bestoj
dormetis apud ili? Kiu soifis? Kion ŝi petis de l' avo kaj por kio? Kiu kantis, ĉu Eva aŭ Anna? De kiu
ŝi lernis la kanton? Kie lernis Joĉjo la kanton? Kio estas pordeto kaj kio estas pordego?
Anekdoto
TRE PRECIZA RESPONDO
Instruisto: Kiu scias, kiom da haroj havas la kato?
(La tuta klaso silentas.)
Kiu respondos al mi tiun ĉi solan demandon, ricevos unuon.
Lernanto: La kato havas 763 689 harojn.
Instruisto: Hmm... de kiu vi scias la nombron tiel precize?
Lernanto: Pardonu, sinjoro instruisto, sed tio estas jam ...la dua demando.
Proverbo
Ega nubo, eta pluvo.
Klíč ke cvičením
3. Sukero estas en sukerujo, karbo estas en karbujo, supo estas en supujo kaj manĝilaroj estas en
maĝilarujo. Ni havas tri gastojn: unu estas el Bulgarujo, li estas bulgaro, du estas kanadanoj el
Kanado. El sukero kaj faruno oni faras bonajn dolĉajn aĵojn. Mi ŝatas dolĉaĵojn: farunaĵojn kaj
sukeraĵojn. Karlo manĝas en la entreprena manĝejo, li estas kontenta, li ĉiam satmanĝas. La patro
ricevis hodiaŭ du leterojn de esperantistoj (samideanoj) el Japanujo kaj Brazilo. Al la japano li
respondos ankoraŭ hodiaŭ, al la brazilano morgaŭ.
4. En la ĝardeno estis la patro, Eva kaj Anna. Li legis la gazeton Monato. Li ne legis longe. Li estis
dormema. En la gazeto Monato oni povas legi artikolojn el Aŭstrujo, Bulgarujo, Ĉeĥujo, Danlando,
Francujo, Germanujo, Hungarujo, Japanujo, Islando, Italujo, Svedujo, Vjetnamo kaj aliaj landoj. Ŝi
legis la Avineton de Božena Němcová. Poste ŝi ludis kun Anjo. Ili konstruis dometon. Apud ili
dormetis la kato Ungeto kaj la hundo Dento. Anjo soifis. Ŝi petis de la avo monon por limonado. Eva
kantis. Ŝi lernis la kanton de onklo Joĉjo. Li lernis la kanton en la kurso. Pordeto estas malgranda
pordo, pordego estas tre granda pordo.
Domyslíme-li důsledky mezinárodního jazyka jako druhého jazyka pro každého, nelze jeho význam
srovnat s ničím jiným než s vynálezem knihtisku a jeho vlivem na kulturní život národů. Th.K.
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DEK-KVARA LECIONO
KIOMA HORO ESTAS?

____________________
Patro (avo de Eva): Enjo, kioma horo estas?
Eva: La sesa; estas precize la sesa, aveto.
Avo: Ho, ĉu jam la sesa? Kiel rapide pasas la tempo! Enjo, ĉu vi scias, el kiom da minutoj konsistas
unu horo?
Eva: Unu horo konsistas el sesdek minutoj, unu minuto konsistas el sesdek sekundoj.
Avo: Kiel oni nomas dek kvin, tridek kaj kvardek kvin minutojn?
Eva: Dek kvin minutoj estas unu kvarono de horo aŭ kvaronhoro; tridek minutoj estas du kvaronoj aŭ
unu duono de horo aŭ duonhoro; kvardek kvin minutoj estas tri kvaronoj de horo.
Avo: Tre bone. Kion faras dudek kvar horoj?
Eva: Dudek kvar horoj faras tagnokton, la tagnokto konsistas el tago kaj nokto.
Avo: Kiel oni nomas la partojn de la tago?
Eva: La partoj de la tago estas: mateno,antaŭtagmezo, tagmezo, posttagmezo kaj vespero; je la dudekkvara horo estas noktomezo.
Avo: Kiel oni salutas matene, vespere kaj tiel plu?
Eva: Matene oni salutas "Bonan matenon!"; la tutan tagon "Bonan tagon!“ aŭ "Saluton!"; vespere
"Bonan vesperon!“ Antaŭ ol iri dormi, mi deziras al ĉiuj familianoj "Bonan nokton!“
Avo: Kion vi faras matene, Enjo?
Eva: Matene mi lavas min, mi kombas min kaj mi vestas min.
Avo: Ĉu vi lavas, kombas kaj vestas ankaŭ Peĉjon?
Eva: Ne, Peĉjon lavas, kombas kaj vestas la panjo mem, sed Anjo jam lavas sin mem, kombas sin
mem kaj vestas sin mem.
Avo: Nu jes, Anjo jam estas granda ... Enjo, vi estas malgranda saĝulino, vi tre bone respondis ĉiun
mian demandon. (Eva hontas pro la laŭdo de l' avo.) Nu, ne hontu, karulino mia! Vi estas laŭdinda
lernantino!
Maria: Paĉjo, ĉu ankaŭ mi povas demandi nian saĝulinon pri io? ...Enjo, kiel oni devas ĝuste diri: sep
kaj ok estas aŭ faras dek tri?
Eva: Oni povas diri aŭ estas aŭ faras, ĝusta estas tio kaj tio ĉi.
Maria: Ho vi saĝulino! Nek tio nek tio ĉi estas ĝusta; oni devas diri dek kvin!
Avo, Maria kaj Eva kore ridas: Ha, ha, ha...
Joĉjo venas kaj deklamas: Unu ridemulo kaj du ridemulinoj estas tri geridemuloj aŭ faras tri
geridemulojn; tio estas fakto!
Maria: Ni estas ridemaj, sed vi estas ridinda parolemulo.
Avo: Lasu lin, li estas gaja knabo.
Joĉjo: Ne koleru, saĝa aĝulino. Ĉu vi volas aŭskulti ruzan leteron, kiun skribis al sia kara paĉjo mia
amiko el Košice? Jen la letero de la ruzulo:
Košice, la 2 an de junio 19..
Kara paĉjo!
Hodiaŭ estas dimanĉo kaj mi skribas al vi leteron. Lunde mi metos ĝin en la leterkeston. Marde vi ĝin
ricevos. Mi esperas, ke vi respondos al mi merkrede. Se mi ĵaŭde ne ricevos de vi monon, mi vendrede
forveturos per vagonaro kaj sabate mi estos jam hejme.
Kore vin salutas via dankema filo
Oto.
Avo: Similajn leterojn skribas ĉiuj studentoj, ankaŭ mi ilin siatempe skribis. Nu, ni iru vespermanĝi;
sed antaŭ ol manĝi ni lavu al ni la manojn...Joĉjo, per sapo kaj broso, ĉu vi komprenas?
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estas kvarono post la kvina;
estas la kvina dek kvin (minutoj)

estas la oka

estas kvin minutoj post la
kvina;
estas la kvina kvin (minutoj)

estas dudek minutoj post la
kvina;
estas la kvina dudek (minutoj)

estas duono post la kvina;
estas tridek kvin minutoj post la
estas la kvina tridek (minutoj) kvina;
estas la kvina tridek kvin (minutoj)

estas tri kvaronoj post la oka;
estas la oka kvardek kvin
(minutoj)

estas kvin minutoj antaŭ la
sesa;
estas la kvina kvindek kvin

____________________
Novaj vortoj
aĝulino

stařenka

minuto

minuta

al si

si, sobě

noktomezo půlnoc

al sia

(k) svému

parolema

povídavý

antaŭ ol iri
dormi

před spaním

pasi

minout

antaŭ ol manĝi před jídlem

prokrasti

odkládat

broso

kartáč

ridema

smavý

dankema

vděčný

ridemulo

smíšek

deklami

deklamovat

ridinda

směšný

esperi

doufat

ruza

vychytralý

forveturi

odjet

ruzulo

chytrák, lišák

gaja

veselý

saĝa

moudrý

gramatikisto

znalec
gramatiky

saĝulino

zde: chytré
děvče
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ĝuste

správně, právě saĝulo

mudrc

honti

stydět se

sapo

mýdlo

kara

drahý

se

jestliže, -li

karulo

drahoušek

sekundo

sekunda, vteřina

kesto

skříňka

sian

svého, svůj

koleri

zlobit se

siantempa svého času

kombi

česat

simila

podobný

konsiti

skládat se

sin

se, sebe

lasi

nechat

sin mem

sám sebe

laŭdi

chválit

tagmezo

poledne

laŭdinda

chválihodný

vagonaro

vlak

lavi

mýt, prát

vagono

vagón, vůz

mateno

ráno, jitro

vespermanĝ
večeřet
i

mem

sám

vesti

obléci

GRAMATIKO
1. Přípona -ul- znamená živou bytost s vlastností vyjádřenou kmenem: bona dobrý, bonulo dobrák;
saĝa moudrý, rozumný, chytrý, saĝulo mudrc, rozumný, chytrý člověk; forta silný, fortulo silák; ridi
smát se, ridema smavý, usmívavý, ridemul(in)o smíšek; ruza vychytralý, lstivý, ruzulo chytrák,
ruzulino chytračka.
Samotné ulo značí chlap, mužský, individuum, slovo ulino znamená ženská.
2. Přípona -ind- znamená hodný čeho:
laŭdi chválit, laŭdo chvála, laŭdinda chvályhodný; ridi smát se, ridinda směšný.
Používá se i samostatné inda je: homo inda je laŭdo člověk hodný chvály
3. Zvratné zájmeno. Esperanto má zvratné zájmeno si.
Na rozdíl od češtiny se ho užívá jen v 3. osobě jednotného i množného čísla; u ostatních osob se
používá zájmena osobního.
1. mi lavas min
2. vi lavas vin
3. li lavas sin
ŝi lavas sin
ĝi lavas sin

myji se
myješ se
on se myje
ona se myje
ono se myje

ni lavas nin
vi lavas vin
ililavas sin

myjeme se
myjete se
myjí se

Zájmeno zvratné se používá jen tehdy, je-li podmětem i předmětem táž osoba nebo věc, t.j. má-li
zájmeno význam sám sebe - sin mem:
Matka (podmět) myje holčičku. (předmět)
Matka (podmět) myje sebe. (předmět)
Patrino lavas knabineton. Matka myje holčičku.
Patrino lavas ŝin. Matka ji myje. (tu holčičku)
Patrino lavas sin. Matka se myje. (sebe)
Patrino lavas sin mem. Matka myje sama sebe.
Spojením slovesa předmětového (mýt) se zvratným zájmenem (se) vzniká sloveso zvratné (mýt se);
některá slovesa v češtině mají u sebe stále toto zájmeno
a jsou jen zvratná (smát se, bát se apod.). Esperanto jen zvratná slovesa nemá.
Eva se češe. Koho češe? Sama sebe. Proto: Eva sin kombas. Ale: Eva se směje. Eva ridas. Josef se
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obléká. Koho obléká? Sám sebe. Proto: Jozefo sin vestas. Ale: Josef se raduje (má radost, těší se),
že... Jozefo ĝojas, ke ...
Vidíme, že česká jen zvratná slovesa se překládají do esperanta slovesy nezvratnými: smát se - ridi,
bát se - timi, radovat se - ĝoji, ptát se - demandi.
V češtině se stává, že některá předmětová slovesa po přidání zvratného zájmena zcela mění svůj
význam, a musejí se proto překládat jiným slovesem: mít - havi, mít se - farti (dařit se); objevit - trovi,
malkovri, objevit se - aperi; hádat - diveni, hádat se - kvereli, disputi apod.
4. Zvratné zájmeno přivlastňovací je v esperantu sia:
Také se používá jen ve 3. osobě jednotného i množného čísla, a to tehdy, když je vlastník totožný s
podmětem věty. V 1. a 2. osobě používáme přivlastňovací zájmena mia, via, nia.
1. mi amas mian patron
ni amas nian patron
miluji svého otce
milujeme svého otce
2. vi amas vian patron
vi amas vian patron
miluješ svého otce
milujete svého otce
3. li,ŝi,ĝi amas sian patron
ili amas sian patron
(on, ona, ono) miluje svého otce
(oni) milují svého otce
Rozlišujte:
Petro amas sian patron. Petr miluje svého otce.
Petro amas lian patron. Petr miluje jeho otce (otce jiného člověka).
Poznámka: V poslední době pod vlivem angličtiny a němčiny proniká i do hovorové češtiny západní
používání přivlastňovacích zájmen, bohužel i z televizní obrazovky: miluji mou matku, ty miluješ tvou
babičku, milujeme našeho dědečka, víc pro vaše prádlo udělat nemůžete, žádejte ve vaší lékárně, kdy
máme právo kritizovat naše rodiče? apod. Tento způsob je ve spisovné češtině hrubou chybou.
Pokud esperantisté používají nesprávně mateřský jazyk, bývají snadno terčem kritiky ("propaguješ
mezinárodní jazyk a vlastní neumíš!“), proto dbejte na správnou češtinu: miluji svou matku, ty miluješ
svou babičku, milujeme svého dědečka, víc pro své prádlo udělat nemůžete, žádejte ve své lékárně,
kdy máme právo kritizovat své rodiče?
Ekzercoj
1. Zapište si do svého seznamu další přípony -ul- a -ind- .
2. Přeložte:
Silný člověk je silák; kdo je slabý, je slaboch. Kdo rád pracuje, je pracovitý; kdo je pracovitý, je
"pracant“. pracovitý člověk je hoden chvály. Josef rád žertuje. Když vypravuje, všichni se vždy smějí.
Ale on není směšný. Je velký dobrák. Otec má rád jeho žerty. Kdo rád povídá, je povídavý. Viděl jste
mého bratra? Vašeho bratra jsem neviděl, viděl jsem jejího bratra a svého bratra. Vidím svou matku.
Vidíš také svou matku? On svou matku nevidí. Eva a Anna slyší své rodiče. Eva se češe, Anna se
obléká. Sestry se češou a oblékají. Už se oblékáš? Anna se bojí, bojí se psa. Eva se ho nebojí, hraje si
s ním a směje se. Vy jste si koupil knihu? Oni si koupili noviny. Ptám se. Ptám se tě. Otec se ptá tebe,
ne mě. Ptám se sám sebe: Co je dobré?
3. Odpovězte na otázky:
Kion vi faras matene? Je kioma horo vi dimance matenmanĝas, tagmanĝas kaj vespermangas? Kion vi
matenmanĝas? Kion vi faras antaŭ ol manĝi? Je kioma vi iras dormi? Kiel vi salutas antaŭ ol iri
dormi? Kioma horo estas nun precize? Al kies patro la studento skribis la ruzan leteron? En kiu tago li
skribis kaj en kiu tago li forsendis la leteron? Kion li bezonis? En kiu tago li volis havi la monon? Ĉu
vi opinias, ke la "kara paĉjo“ sendis al sia "dankema fileto“ la monon?
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Anekdoto
BONA GRAMATIKISTO
Instruistino: Kiu tempo estas tio: mi lavas min, vi lavas vin, li,ŝi, ĝi lavas sin; ni lavas nin, vi lavas
vin, ili lavas sin.
Lernanto: Sabato vespere, sinjorino instruistino.
Proverbo
Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ.
Klíč:
2. Forta homo estas fortulo; kiu estas malforta, estas malfortulo. Kiu volonte laboras, estas laborema;
kiu estas laborema, estas laboremulo. Laborema homo (laboremulo) estas laŭdinda. Jozefo volonte
ŝercas (ŝatas ŝerci). Kiam li rakontas, ĉiuj ĉiam ridas. Sed li ne estas ridinda. Li estas granda bonulo.
La patro ŝatas liajn ŝercojn. Kiu volonte parolas, estas parolema. Ĉu vi vidis mian fraton? Vian fraton
mi ne vidis, mi vidis ŝian fraton kaj mian fraton. Mi vidas mian patrinon. Ĉu vi ankaŭ vidas vian
patrinon? Li ne vidas sian patrinon. Eva kaj Anna aŭdas siajn gepatrojn. Eva kombas sin, Anna vestas
sin. La fratinoj kombas kaj vestas sin. Ĉu vi jam vestas vin? Anna timas, ŝi timas la hundon. Eva ne
timas ĝin, ŝi ludas kun ĝi kaj ridas. Ĉu vi aĉetis al vi libron? Ili aĉetis al si ĵurnalon. Mi demandas. Mi
demandas vin. La patro demandas vin, ne min. Mi demandas min mem: Kio estas bona?:
3. Matene mi lavas, kombas kaj vestas min (nebo: mi matenmanĝas). Dimanĉe mi matenmanĝas je la
sepa (horo), mi tagmanĝas je la dek dua kaj vespermanĝas je la sepa aŭ oka. Mi trinkas kafon kaj
manĝas buterpanon. Antaŭ ol manĝi mi lavas la manojn. Mi iras dormi je la deka. Antaŭ ol dormi mi
salutas "Bonan nokton!“ Nun estas precize la dek kvara horo dudek sep minutoj. La studento skribis la
ruzan leteron al sia patro. Li skribis la leteron dimanĉe kaj forsendis ĝin lunde. Li bezonis monon. Li
volis havi la monon ĵaŭde. Mi opinias, ke la patro ridetis pri sia "dankema fileto“: kaj ... sendis la
monon.
Na Festivalu mládeže ve Varšavě (1955) se jediná schůze obešla bez překladatelů. Byla to schůze 156
účastníků z 15 států. Jediným jazykem bylo esperanto.
Z časopisu Pollando
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DEK-KVINA LECIONO
MALAGRABLA AFERO, KIU BONE FINIĜIS

Mirko Dub estas amiko de Joĉjo. Ili estas samklasanoj kaj sidas en la sama benko. Mirko estas bona
knabo, sed iom facilanima, kiel ni tuj vidos. Ili estas en la klaso kaj la instruisto ĝuste kontrolas la
hejman taskon el matematiko.
____________________
Instruisto: Dub, montru al mi vian ekzercon!
Mirko (ŝajnigas kelkan tempon, ke li serĉas sian kajeron, poste li senkulpigas sin): Pardonu, sinjoro
instruisto, mi forgesis la kajeron hejme.
I.: Ĉu vi skribis la taskojn?
M.: Jes, la taskon mi skribis hieraŭ vespere, sed poste mi forgesis meti la kajeron en la aktujon.
I.: Alportu la aktujon! (Dub alportas la aktujon kaj metas ĝin sur la tablon.) Elprenu la librojn kaj la
kajerojn! (Dub laŭ ordono metas siajn lernilojn sur la tablon. La instruisto prenas unu el la kajeroj en
la manon kaj trankvile diras:) Jen via matematika kajero! Montru al mi la ekzercon!
M.: Mi, sinjoro instruisto, mi, pardonu, sed mi ... ne skribis la ekzercon ... (Hooo! La tuta klaso
montras laŭte sian surprizon.)
I.: Mirko, honesta homo ne agas tiel. Donu al mi vian Personan Notlibron! (Li enskribas noton por la
gepatroj de Dub kaj redonas al li la Notlibron.) Sidiĝu!
Mirko Dub, lia amiko Joĉjo kaj lia samklasanino Blanka survoje el la lernejo.
M.: Mil diabloj! Malagrabla afero; sed de kie li sciis, ke mi ne skribis la ekzercon?
B.: Longjara praktiko, Miĉjo! Tion li "flaras“!
J.: Mirko, kiam li donis al vi la kajeron kaj diris: "Montru al mi la taskon!“ ĉu vi scias, ke vi unue
paliĝis kaj poste verdiĝis kaj fine ruĝiĝis?
M.: Mil diabloj, jes, mi sentis tion. Kaj kiam la patro tralegos la noton, mi bluiĝos ...
B.: ...kaj poste vi flaviĝos...
J.: ...kaj je la fino vi fariĝos perfekta ĉielarko ... vi ĉielarkiĝos ... tio estas fakto! (Blanka kaj Joĉjo
ridas, eĉ la malfeliĉa Mirko - mil diabloj! - ridetas.) Ĝis revido, Miĉjo!
M.: Ĝis revido, Joĉjo kaj Blanjo! Fartu bone!
____________________
La sekvantan tagon survoje en la lernejon.
J.: Saluton, Mirko!
M. (bonhumore): Saluton, Joĉjo!
J.: Ŝajnas, ke la kapo de via familio estis pardonema, via vangokoloro estas tute normala; kion li
"flustris“ al vi?
M.: La noto igis lin unue kolera, kaj kiam li denove iĝis trankvila, li diris: "Rakontu, kio okazis!“ Mi
do rakontis kaj rakontis ĉion. Kiam mi silentiĝis, paĉjo serioziĝis kaj diris: "Vi estas dek-ses-jara
studento, do preskaŭ matura juna viro, sed vi kondutas kiel ses-jara knabaĉo.“ Mi nur kapablis diri:
"Jes, paĉjo, vi pravas.“ Kaj poste paĉjo parolis jam kiel kutime.
J.: Kaj vi estas je unu sperto pli riĉa. Tio estas fakto.
M.: Dankon por tia sperto. Mil diabloj, neniam plu mi faros tian stultaĵon! Nu, fino bona, ĉio bona.
____________________
Gazetanoncoj
Mi deziras korespondi kun gekamaradoj ĉiulandaj kaj interŝanĝi ilustritajn gazetojn. Skribu al s ro
I.K.Samoĥin, Tomsk, Siberio, Rusio.
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14 ĝis 40 jaraj gesamideanoj deziras korespondi pri diversaj temoj kaj interŝanĝi ilustritajn
poŝtkartojn kun la tuta mondo. Esperanto-Grupo, Sofio, Bulgario
Korespondi kun la tuta mondo per leteroj kaj ilustritaj poŝtkartoj deziras: John Hartley, Liverpool,
Britujo.
Japana mezlernejo deziras interŝanĝi leterojn, bildkartojn, poŝtmarkojn, fotojn, gazetojn, glumarkojn,
alumetskatoletojn kaj tiel plu. Skribu al: Esperanto-Klubo, Tokio, Japanujo.
Inzeráty jsou sice původní, avšak staré a adresy jsou neúplné. Vhodné adresy pro korespondenci
najdete v každém esperantském časopise.
Novaj vortoj

afero

věc, záležitost

kulpo

vina

aktujo

aktovka, taška

kutimi

být zvyklý

alumeto

zápalka

laŭ

podle

animo

duše

marko

známka

anonci

oznámit

matura

zralý

anonco

oznámení, inzerát

noto

zde: poznámka

arko

oblouk

ordono

rozkaz

bildkarto

pohlednice

pardonema

milosrdný

blua

modrý

Persona Notlibro

žákovská knížka

bluiĝi

zmodrat

pliriĉiĝo

obohacení

ĉielarkiĝi

zbarvit se jako duha

poŝto

pošta

ĉielarko

duha

redoni

vrátit

ĉielo

nebe

riĉa

bohatý

diablo

ďábel, čert

sekvi

následovat

diversa

různý

sekvo

následek

facilanima

lehkomyslný

senkulpigi

omluvit

fariĝi

stát se

senti

cítit

farti

mít se

serĉi

hledat

fartu bone!

měj se dobře!

serioziĝi

zvážnět

finiĝi

skončit

sidiĝu

sedni, sedněte si

fino

konec

silenti

mlčet

flustri

šeptat

silentiĝi

zmlknout

ĝis (la) revido

na shledanou

skatolo

krabice

ĝuste

právě, správně

sperta

zkušený

honesta

čestný, poctivý

stulta

hloupý

humoro

nálada

stultaĵo

hloupost

igi

dělat (něco nějakým)

surprizo

překvapení
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iĝi

stát se (nějakým,
něčím)

survoje

cestou, na cestě

interŝanĝi

vyměnit

ŝajni

zdát se

kajero

sešit

ŝajnigi

předstírat

kapabla

schopný

ŝanĝi

měnit

karto

lístek

temo

téma

klaso

třída

trankvila

klidný

konduti

chovat se

vango

tvář, líce

kontroli

kontrolovat

GRAMATIKO
1. Předpona re- znamená zpět, opět:
doni dát, redoni vrátit, dát zpět; veni přijít, reveni vrátit se, přijít zpět; vidi vidět, revidi opět (se) vidět,
shledat se: ĝis revido na viděnou, na shledanou.
Samostatně se používají slova ree (opět) a reen (zpět).
2. Příponou -ig- tvoříme slovesa, jež znamenají dělat, přimět, způsobit, aby se uskutečnilo to, co
vyjadřuje slovní základ: pura čistý, igi pura = purigi dělat čistým, čistit. Maria purigas al la patro la
ĉapelon. Marie čistí otci klobouk.
ridi smát se, igi ridi = ridigi přimět někoho k smíchu, rozesmát. Jozefo ridigis la tutan familion. Josef
rozesmál celou rodinu.
dormi spát, igi dormi - dormigi způsobit, aby někdo spal, uspat. Patrinoj de ĉiuj popoloj dormigas
siajn infanojn per belaj kantoj. Matky všech národů uspávají své děti krásnými písněmi.
3. Příponou -iĝ- tvoříme slovesa, jež znamenají změnu stavu, totiž stát se, stávat se takovým nebo
tím, co vyjadřuje slovní základ:
flava žlutý, iĝi flava = flaviĝi stávat se žlutým, žloutnout. Aŭtune piroj flaviĝas kaj maturiĝas. Na
podzim hrušky žloutnou a zrají.
edzo manžel, iĝi edzo = edziĝi stát se manželem, oženit se. Mia frato edziĝis antaŭ unu jaro. Můj
bratr se oženil před rokem.
Slova igi a iĝi jsou samostatná slovesa:
Li igis kudri al si veston. Dal si ušít šaty. Kiam vi iĝis ano de la klubo? Kdy jste se stal členem klubu?
Slovesa s příponami -ig- , -iĝ- nutno často překládat volně:
Instruisto skribigis lernantojn dum tuta horo. Učitel zaměstnal žáky psaním po celou hodinu. Mi
aniĝis antaŭ du jaroj. Stal jsem se členem (přistoupil jsem za člena) před dvěma lety.
EKZERCOJ
1. Přeložte:
Kiam la suno brilas:

Když slunce svítí:

la piroj iĝas flavaj, ili flaviĝas;
la ĉerizoj iĝas ruĝaj, ili ruĝiĝas;
la prunoj iĝas bluaj, ili bluiĝas;
la pomoj iĝas maturaj, ili maturiĝas;
la fruktoj iĝas dolĉaj, ili dolĉiĝas;
la homo iĝas bruna, li bruniĝas;
la homo iĝas feliĉa, li feliĉiĝas;

-69-

la homo iĝas bonhumora, li bonhomoriĝas;
Modelo: hrušky žloutnou (doslovně: stávají se žlutými)
2. Odpovězte na otázky k článku:
Kies samklasano estis Mirko? Ĉu li estis malbona knabo? Sed kia li estis? Kion faris la instruisto? Ĉu
Joĉjo kaj Blanka havis la ekzercon? Kiu ĝin ne havis? Ĉu li diris al la instruisto la veron? Kion li
ŝajnigis? Kion li diris al la instruisto? Kiel li agis? Kiaj estis por Mirko la sekvoj de lia nehonesta ago?
Kiel kondutis la instruisto? Kio kolerigis la patron? Ĉu li longe koleris? Kiel kondutis la patro? Kiel
finiĝis la malagrabla afero por Mirko? Kia estis la sperto por Mirko? Kion vi opinias, ĉu Mirko
pliboniĝos post tiu ĉi utila sperto? Kio ridigis eĉ Mirkon je la fino? Kiun proverbon uzis Mirko?
Gazetanonco
Vian infanon ni pligrandigos, kolorigos, enkadrigos por nur dek kronoj. Centrofoto
Proverbo
Fino bona, ĉio bona.
Klíč
1. Slunce dělá švestky modrými, (ony) se stávají modrými = modrají; slunce dělá třešně červenými,
(ony) se stávají červenými = červenají, zapalují se; slunce dělá jablka zralými, (ona) se stávají zralými
= zrají.
2. Mirko estas samklasano de Joĉjo kaj Blanka. Ne, li ne estis malbona knabo. Sed li estis facilanima.
La instruisto kontrolis la taskojn. Jes, Joĉjo kaj Blanka havis la ekzercon. Mirko ĝin ne havis. Li ne
diris al la instruisto la veron. Li ŝajnigis, ke li serĉas la kajeron. Li diris al la instruisto, ke li skribis ĝin
hieraŭ vespere. Li agis malhoneste. Por Mirko la sekvoj de lia nehonesta ago estis tre malagrablaj. La
instruisto kondutis trankvile. La patron kolerigis la noto en la Persona Notlibro. Li ne longe koleris, li
baldaŭ trankviliĝis. La patro kondutis saĝe. La malagrabla afero finiĝis por Mirko feliĉe. Por Mirko la
sperto estis utila. Mi opinias, ke Mirko pliboniĝos kaj neniam plu agos malhoneste. Je la fino la ŝercoj
de Joĉjo kaj Blanka ridigis eĉ Mirkon. Mirko uzis la proverbon: Fino bona, ĉio bona.
Nejvíce užitku mi esperanto dalo na mé cestě kolem světa.
Olav B. Anderson, lektor švédské univerzity v Lundu
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DEK-SESA LECIONO
LA TRI DEZIROJ

La familio Čech ripozas post tuttaga laboro. Ĉiuj familianoj estas en la loĝoĉambro. Eva petas Marian:
"Onklino, mi petas, rakontu al mi ion belan.“ "Bone,“ diris Maria, "mi rakontos al vi malnovan
fabelon; atentu bone!“ Ŝi ekrakontas kaj la ceteraj familianoj ĉesas babili kaj ankaŭ ekaŭskultas.
____________________
Antaŭ multaj, tre multaj jaroj vivis maljunulo kaj maljunulino. Ili estis tre malriĉaj. Estis vintro.
Ekstere silente neĝis, grandaj neĝeroj falis teren. En la sola ĉambro de la gemaljunuloj estis malvarme,
ĉar la forno estis malvarma. Eĉ unu fajreron oni ne vidis en ĝi. La gemaljunuloj vespermanĝis terpomojn. Ili estis tre malkontentaj. La maljunulino diris: "En pli fruaj, pli bonaj tempoj iradis kaj
aperadis al malriĉuloj feinoj kaj plenumadis iliajn dezirojn. Sed nun anstataŭ feinoj vagadas ĉirkaŭ la
domaĉo vagabondoj kaj fihomoj.“ "Se venus al ni feino kaj volus plenumi niajn dezirojn, kion vi
dezirus?“ demandis la maljunulo. "Ho, mi bone scius, kion mi petus de ŝi,“ respondis la maljunulino.
Ĉe tiuj ĉi vortoj la ĉambro heliĝis, kaj ili ekvidis belegan feinon. Ŝi afable ridetis kaj diris: "Karuloj,
mi plenumos al vi tri dezirojn, bone pripensu kaj nur poste elektu!“
Sen longa pripensado la maljunulino ĝoje ekkriis: "Al tiuj ĉi terpomoj mi deziras bongustan
kolbason.“ Kaj en la sama momento kuŝis sur ŝia telero kolbaso. Tio tre kolerigis la maljunulon kaj li
ekkriis: "Kia stulta deziro! La unua deziro estas for! Ĉu vi ne povis elpensi ion pli bonan?“ Kaj kolere
li aldonis: "La kolbaso alkresku al via nazo!“ Apenaŭ li diris tiujn ĉi vortojn, la kolbaso pendis ĉe ŝia
nazo. Ambaŭ gemaljunuloj mutiĝis de surprizo. Fine la maljunulino diris: "Kun tiu ĉi aĉa kolbaso ĉe
la nazo mi ne povas ja iradi inter la vilaĝaninojn! La kolbaso tuj malaperu de mia nazo!“ Kaj vere! La
kolbaso estis for, sed for estis ankaŭ la tria deziro! La gemaljunuloj sidis denove en malluma,
malvarma ĉambro kaj devis manĝi nurajn terpomojn.
____________________
Eva: Onklino, tio estis bela, sed malgaja fabelo. Mi ne dezirus kolbason, mi dezirus rostitan kokidon
aŭ bakitan kolombidon. Onklino, ĉu ankoraŭ ekzistas bonaj feinoj, kiuj plenumas dezirojn de la
homoj?
Maria: Enjo, ili neniam ekzistis kaj ne ekzistas ankaŭ nun.
Joĉjo: Vi eraras, kara fratineto, ekzistas feino, kiu plenumas al ĉiu ĉiujn dezirojn! Ĉu vi volas scii ŝian
nomon?
Patrino: Vi certe nur ŝercas kiel ĉiam; aŭ ĉu tio estas la enigmo?
Joĉjo: Mi parolas tute serioze; ŝia nomo estas Laboro.
Patro: Bonege, Joĉjo! El nia ŝercema Joĉjo fariĝas saĝa viro!
Joĉjo: Paĉjo, mi skribis bildkarton al samideano en Brazilo. Ĝi estas mia dua bildkarto eksterlanden,
la unua iris Polujon. Pli poste mi skribos Hungarujon, Rusujon, Anglujon, Nederlandon, Marokon,
Ĉinujon, Borneon kaj Aŭstralion. Ho, mi volus vojaĝi kiel miaj bildkartoj! Paĉjo, ĉu mi povus legi al
vi, kion mi skribis? Ĉu jes? Do aŭskultu.
____________________
Třebíč, la 14 an de aprilo 2003
Estimata samideano!
Mi trovis vian anoncon en la gazeto Heroldo de Esperanto. Mi tre volonte korespondus kaj interŝanĝus
bildkartojn kun vi. Sur tiu ĉi bildkarto vi vidas nian urbon, kiu havas belan arbaroriĉan ĉirkaŭaĵon. Mi
estas 17-jara fraŭlo (studento) kaj studas la duan klason de teknika lernejo.
Kun ĝojo kaj plezuro mi atendas vian baldaŭan respondon.
Samideane vin salutas Josef Čech (la pli juna)
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Mia adreso estas: Josef Čech, CS-674 01 Třebíč, Ĉeĥio.
____________________
Patro: Tio sufiĉas. La enhavo estas bona: simpla kaj senerara. Sed Joĉjo, vi skribas, ke vi estas 17jara; vi iĝos ja post du semajnoj nur 16-jara?!
Joĉjo: Vi forgesis, paĉjo, ke la bildkarto iros Brazilon kaj kiam ĝi tien venos, mi estos jam pli ol 16jara kaj sekve mi iĝos jam 17-jara. Ĉu ne vere?
Patro: Sed ne forgesu, ke vi iĝos 17-jara ankoraŭ tutan jaron! Ĉu vi skribis vian adreson per
presliteroj? Alie via nova brazila amiko ne tralegos vian normalan skribon; bone memoru, tio estas
kutimo inter esperantistoj!
Paŭlino: Eva kaj Anna, en la liton, estas jam la naŭa!
Novaj vortoj

afabla

laskavý

kolombido

holoubě

alkreski

přirůst

krii

křičet

alie

jinak

kutimo

zvyk

apenaŭ

sotva

lernejo

škola

aperi

objevit se

litero

písmeno

babili

povídat si

lito

postel

baki

péci

momento

okamžik

bildkarto

pohlednice

muta

němý

ĉirkaŭaĵo

okolí

neĝi

sněžit

ekkrii

vykřiknout

neĝo

sníh

ekrakonti

začít vyprávět

neĝero

sněhová vločka

ekzisti

existovat

nura

pouhý

elekti

vybrat

plena

plný

elpensi

vymyslet

plenumi

splnit

enhavo

obsah

plezuro

potěšení

enigmo

hádanka

presi

tisknout

ero

nejmenší část něčeho

pripensi

přemýšlet

estimi

vážit si

pripensado

přemýšlení

estimata

vážený

rosti

péci (maso)

fabelo

pohádka

se

kdyby

fajrero

jiskra

se venus

kdyby přišla

feino

vila

simpla

prostý, jednoduchý

fi!

fuj!

sufiĉi

stačit

fihomo

darebák, lump

sufiĉe

dost

gaja

veselý

teknika

technický
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hela

světlý

teknika lernejo

průmyslová škola

heliĝi

rozjasnit se

vagi

toulat se

iradi

chodit

vojaĝi

cestovat

koko

kohout

kokido

kuře

kolbaso

klobása

kolombo

holub

GRAMATIKO
1. Předpona ek- u sloves znamená:
a) počátek delšího děje: rakonti vyprávět, ŝi ekrakontis počala vyprávět, dala se do vyprávění; dormi
spát, ekdormi usnout; ridi smát se, ekridi rozesmát se, dát se do smíchu;
b) náhlý kratičký děj: krii křičet, ekkrii vykřiknout; vidi vidět, ekvidi uvidět, spatřit, zahlédnout.
Samotné slovo ek se používá ve významu výzvy k zahájení určité činnosti: ek! vzhůru! kupředu!
jedem!; ek al la kongreso! vzhůru na kongres!
2. Přípona -er- u podstatných jmen znamená nejmenší nebo základní část toho, co je dáno
základem slova:
neĝo sníh, neĝero sněhová vločka; fajro oheň, fajrero jiskra; mono peníze, monero peníz, mince;
pano chléb, panero drobek chleba; ero da viando drobek masa; ereto da sukero drobínek cukru.
3. Přípona -ad- u sloves znamená
a) trvání děje: paroli mluvit, paroladi řečnit;
b) opakování děje: viziti navštívit, vizitadi navštěvovat.
Příponou ad se tvoří také podstatná jména slovesná (označující činnosti): legi číst, legado čtení;
kudri šít, kudrado šití; dormi spát, dormado spaní, ale dormo spánek; parolado přednášení, přednáška,
projev.
Porovnejte: fabriko továrna, fabriki vyrábět, fabrikado výroba, vyrábění; martelo kladivo, marteli
bušit kladivem, tlouci, martelado bušení, tlučení; tajloro krejčí, tajlori krejčovat, šít, tajlorado
krejčování, krejčovství, šití.
4. Přípona -id- u podstatných jmen znamená potomka, mládě: hundo pes, hundido štěně; kato
kočka, katido kotě; kolombo holub, kolombido holoubě; koko kohout, kokido kuře; fiŝo ryba, fiŝidoj
rybí potěr; rano žába, skokan, ranido pulec; branĉo větev, branĉido ratolest; planto rostlina, plantido
sazenice; reĝo král, reĝido králevic; Přemyslido Přemyslův potomek, Přemyslovec.
Přípona ido jako samostatné slovo: La mito diras, ke la ĉeĥoj estas idoj de la prapatro Čech. Báje
praví, že Češi jsou potomky praotce Čecha. Tigrino kun ĉiuj siaj idoj. Tygřice se všemi svými
mláďaty.
5. Předpona fi- znamená opovržení, rozhořčení: homo člověk, fihomo darebák, lump; konduti
chovat se, fikonduti chovat se pohoršlivě; fiaĵo ošklivá, ohavná věc, darebáctví.
Samotné fi značí citoslovce: fi! fuj! fi al vi! hanba tobě!
6. Ve větách, v nichž směr pohybu je určen směrovým n, lze předložku en vynechat:
Mi vojaĝas en Polujon.
Cestuji do Polska.
Mi vojaĝas Polujon.
Směrové n přidáváme také k příslovcím, např:
mi iras hejmen jdu domů, neĝeroj falas teren sněhové vločky padají k zemi (na zem), mi skribas
eksterlanden píši do ciziny.
7. Způsob podmiňovací má koncovku us:
1. mi laborus pracoval bych
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2. vi laborus
3. li laborus
ŝi laborus
ĝi laborus
1. ni laborus
2. vi laborus

pracoval bys
pracoval by
pracovala by
pracovalo by
pracovali bychom
pracovali byste
pracovali by
3. ili laborus pracovaly by
pracovala by
Podobně: mi volus manĝi chtěl bych jíst, vi volus manĝi chtěl bys jíst, li volus trinki chtěl by pít, ŝi
volus ludi chtěla by hrát; se mi laborus kdybych pracoval, se vi laborus kdybys pracoval, se li laborus
kdyby pracoval atd. - více v lekci 20 věty podmínkové.
EKZERCOJ
1. Přeložte:
Je večer. Mám hlad. Jím kousek uzeného masa a kus chleba. Sním všechno. Na talíři nezůstane ani
drobínek chleba. Jídávám v sedm hodin. Po večeři poslouchávám zprávy nebo čítávám noviny. Mám
starý aparát. Velmi rád bych si koupil nový. Kdybych (se) měl dost peněz, koupil bych si nový. Sestra
má pěkné štěně a hravé koťátko. Hrává si s nimi. Často se rozesměje a směje se dlouho.
2. Odpovězte na otázky k článku:
Kion rakontis Maria? Kiu aŭskultis? Pri kiu rakontis Maria? Kion faris gemaljunuloj? Kiu aperis al
ili? Kiom da deziroj ili povis diri? Kion deziris la maljunulino? Kion ekkriis la maljunulo? Kiaj iĝis la
gemaljunuloj? Per kiuj vortoj malaperigis la maljunulino la kolbason de sia nazo? Kian utilon alportis
al ili la feino? Kiel nomiĝas la plej bona feino? Kiu ekkorespondis kun eksterlandaj samideanoj? Kien
li skribis unue kaj poste? Kia kutimo estas inter esperantistoj?
Enigmo
Kio estas tio? Dum la tago ni sidas sur ĝi, dum la nokto ni kuŝas sur ĝi, matene ni per ĝi purigas al ni
la dentojn.
(osorbtned-otil-oĝes)
Anekdoto
Eva: Onklino, en kiu monato naskiĝas (narodit se) la plej malmultaj ĉinoj (Číňan)?
Onklino: Kiel mi povas tion scii? Ĉu vi scias tion?
Eva: En februaro, ĉar ...
Onklino: Ho, mi jam scias, vi ruzulineto.
Proverbo
Kia estas via laboro, tia estas via valoro.
Klíč
1. Estas vespero. Mi estas malsata (nebo: mi malsatas, ne však: mi havas malsaton). Mi manĝas
pec(et)ojn de fumaĵita viando kaj pecon da pano. Mi formanĝas ĉion. Sur la telero ne restas eĉ panero.
Mi manĝadas je la sepa (horo). Post la vespermanĝo mi aŭskultadas novaĵojn aŭ legadas gazeton. Mi
havas malnovan aparaton. Mi tre volonte aĉetus novan. Se mi havus sufiĉe da mono (nikoli: monoj),
mi aĉetus novan. La fratino havas belan hundidon kaj ludeman katideton. Ŝi ludadas kun ili. Ofte ŝi
ekridas kaj ridas longe.
2. Mario rakontis fabelon. Aŭskultis Eva kaj la ceteraj familianoj. Maria rakontis pri tre malriĉaj
gemaljunuloj. Ili vespermanĝis. Al ili aperis feino. Ili povis diri tri dezirojn. La maljunulino deziris
kolbason. La maljunulo kolere ekkriis: "La kolbaso alkresku al ŝia nazo!“ Ili iĝis mutaj pro surprizo.
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La maljunulino malaperigis la kolbason de sia nazo per la vortoj: "La kolbaso malaperu de mia nazo!“
La feino alportis al ili nenian utilon. La plej bona feino nomiĝas Laboro. Joĉjo ekkorespondis kun
eksterlandaj samideanoj. Unue li skribis Pollandon (nebo: en Pollandon), poste Brazilon. Inter
esperantistoj estas la kutimo skribi la adreson per presliteroj.
Osvojení si esperanta je tak snadné, že když jsem dostal esperantskou mluvnici, slovník a články v tomto
jazyku napsané, po necelých dvou hodinách studia jsem byl schopen esperantsky ne-li psát, tedy aspoň volně
číst.
L. N. Tolstoj r. 1887
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DEK-SEPA LECIONO
PRINTEMPA FESTO

Patro:
Jozefo:
Patro:
Jozefo:
Patro:
Jozefo:

Joĉjo, kion vi skribas?
Hejman taskon, paĉjo.
Pri kio temas?
Pri nia printempa festo. Ĉu mi povas laŭtlegi ĝin al vi?
Bone, legu, mi aŭskultas.
Sed ĝi estas longa!

Ĉiujare, komence de majo, okazas en nia urbo printempa festo. Dum ĝi oni festas la
datrevenon de la fondiĝo de nia urbo. Ĝojaj kaj gajaj estas tiuj ĉi tagoj en nia urbo. Jam dum la
vespero antaŭ la festotago regis ĉie bonhumoro, ĉefe inter la junularo. Dum la antaŭaj tagoj ili jam
kolektis multe da brulaĵo:
malnovajn balailojn, barelojn, meblojn, nu ĉion, kio brulas kaj en la mastrumado ne plu estas
bezonata. La kolektitan brulaĵon oni portis sur proksimajn altaĵojn kaj montetojn. Post la 21-a horo ili
ekbruligis la amasojn kaj baldaŭ la tuta urbo estis borderita per brulantaj kaj lumantaj fajroj. La
skoltoj el nia urbo aranĝis specialan tendarfajron, ĉe kiu ili kantis, deklamis kaj ludis. Ili prezentis
ankaŭ diversajn skeĉojn. De malproksime estis aŭdeblaj iliaj kantoj. Tri skoltoj akompanis la
kantadon per gitaroj. Pli ol du semajnojn ili ekzercis en sia klubejo la kantotajn kaj ludotajn kantojn.
Frumatene de la festotago marŝis tra la stratoj de la urbo kapeloj kaj vekis la dormantajn loĝantojn per
gajaj marŝmelodioj. Je la 9-a horo ekiris festa procesio, kaj pli ol unu horon moviĝis la marŝantaro al
la urboplaco. Marŝis kelkmiloj da festantoj. Inter ili ĉefe gejunuloj kaj centoj da uniformitaj anoj de
diversaj organizaĵoj kaj societoj: fajrobrigadistoj en deĵoruniformoj, skoltoj, gekuracistoj kaj
flegistinoj en blankaj vestoj, futbalistoj, hokeistoj kaj ceteraj sportistoj en klubvestoj, multaj personoj
en multkoloraj popolaj kostumoj de nia regiono. Ili svingis flagojn kaj skandis diversajn sloganojn.
Vere, bunta, plaĉa spektaklo. Ĉiu marŝanta grupo skandis iun sloganon. Al mi plej multe plaĉis la
kantantaj kaj dancantaj folkloraj grupoj, kiuj dum la marŝo prezentis popolajn dancojn kaj kantojn. La
marŝantaron akompanis dekoj da veturiloj, per kiuj la diversaj grupoj prezentis sin kaj sian agadon.
Sur iuj veturiloj oni montris ankaŭ scenojn pri la historio de nia urbo kaj sur aliaj la nuntempajn
atingojn.
La multnombra marŝantaro haltis sur la placo antaŭ la urbo domo. Eksonis la himno. Post la
himno oni elflugigis centojn da kolomboj. Tuta nubo da flugantaj kolomboj leviĝis super la kapojn de
la rigardantoj. La festparoladon faris la urbestro. Li parolis pri la historio de nia urbo. Li tuŝis la
diversajn malfacilajn etapojn, kiujn la loĝantaro dum la multjara historio devis trapasi. Sed li parolis
ankaŭ pri la nuntempo kaj menciis ĉion, kion la loĝantoj de nia urbo atingis, kaj dankis ilin. En kelkaj
frazoj li ankaŭ diris, kio estos ankoraŭ farenda, por ke nia urbo fariĝu ankoraŭ pli bela kaj ĝiaj
loĝantoj pli feliĉaj. Fine li deziris al ĉiuj ankoraŭ ankoraŭ gajan kaj ĝojan travivon de la festotago. La
festotago finiĝis per dancamuzoj. Sur la placoj kaj en restoracioj ludis diversaj kapeloj por dancado.
Kaj la kulmino estis noktomeze granda artfajraĵo.
La ĉi-jara festo finiĝis, kaj ni jam kun plezuro atendas la venontjaran.
Jozefo: Nu, paĉjo, kiel vi klasifikus la taskon? Kian noton vi donus al mi?
Patro: Vi estas bonkora knabo, Joĉjo, en tiu ĉi kazo la noto ne estas tiel grava.
Jozefo: Paĉjo, ĉu vi scias, ke la brazila samideano jam respondis al mi? Per aerpoŝto.
Patro: Tio estas en ordo. La unua poŝtkarto de samideano estas ĉiam tuj respondenda. Legu al
mi, kion li skribas.
____________________
Rio de Janeiro, la 26-an de aprilo 19..
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Estimata samideano,
kun granda ĝojo mi ricevis kaj legis vian bildkarton. En Brazilo ni bone konas vian
malgrandan, sed gravan landon en la koro de Eŭropo. Ni importas multajn maŝinojn, aŭtomobilojn kaj
motorciklojn el via lando. Sur la bildo de tiu ĉi pk. vi vidas la stadionon, en kiu ludis antaŭ kelkaj jaroj
ĉeĥa futbala trupo. Ili ludis tre bone kaj gajnis 1:0. Mi petas, sendu al mi bildon de via ĉefurbo Prago.
La brazilaj esperantistoj konas vian landon ankaŭ tial, ĉar la fondinto de la brazila Esperantomovado, Francisko Valdomiro Lorenz, estis ĉeĥo. Li estis aŭtoro de la unua lernolibro de Esperanto
por ĉeĥoj en 1890, poste li elmigris al Brazilo kaj tie li daŭrigis sian laboron por la internacia
lingvo.Kore vin salutas via brazila amiko.
J.
Gomes Oliveira
Novaj vortoj

aero

vzduch

marŝi

pochodovat

aerpoŝto

letecká pošta

marŝantaro

průvod

amaso

hromada

mastro

hospodář

artfajraĵo

ohňostroj

mastrumo

hospodářství, domácnost

aŭdebla

slyšitelný

maŝino

stroj

aŭdenda voĉo

hlas, který musí být
slyšen

milico

milice

balai

mést

milito

válka

balailo

koště, smeták

miskompreni

špatně pochopit

bezonata

potřebný

miskompreno

nedorozumění

borderi

lemovat

monto

hora

borderita

lemovaný

noto

známka

brulanta

hořící

nubo

mrak

bunta

pestrý

okupo

zaměstnání

ĉefo

šéf, vedoucí

ordo

pořádek

ĉefurbo

hlavní město

pajlo

sláma

danci

tančit

partio

strana (politická)

dancanta

tančící

pioniro

průkopník

deĵori

konat, mít službu

placo

náměstí

deĵor-uniformo služební uniforma

plaĉa

líbivý

delegito

delegát

poŝtkarto (pk.) korespondenční lístek

doloro

bolest

proksimume

přibližně

eksoni

zaznít

rajto

právo

ellasi

vypustit

rajti

mít právo

fajrobrigado

hasičský sbor

regi

vládnout
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festa

slavnostní

regiono

kraj

festanto

oslavující

revoki

přivolat zpět

fiera

hrdý, pyšný

rigardanto

divák

flago

vlajka

rubando

stuha, pás

flegi

ošetřovat

servi

sloužit

flugi

letět

signifi

znamenat

fluganta

letící

skandi

skandovat

forta

silný

skolto

skaut

grupo

skupina

slogano

heslo

himno

hymna

societo

spolek

homaro

lidstvo

soleno

slavnost

kapelo

kapela

soni

znít

kazo

případ

spektaklo

podívaná

klasifiki

klasifikovat

strato

ulice

klubovesto

klubovní dres

svingi

mávat

kolekti

sbírat

transira

přechodný

komenciĝi

začít se

tribuno

tribuna

komprenebla

pochopitelný

trupo

mužstvo, družstvo

konservi

zachovat

veki

budit

kostumo

kroj

videbla

viditelný

kuraci

léčit

voĉo

hlas

kuracisto

lékař

voki

volat

leviĝi

zvednout se

uniformita

uniformovaný

loĝi

bydlet

unu al nulo

1:0

loĝanto

obyvatel

GRAMATIKO
1. Esperanto má několik slov tvořených příponou -um-, která nemá určitý význam; proto je nutno se
těmto slovům naučit každému zvlášť; proksime blízko, proksimume přibližně, asi; aero vzduch,
aerumi větrat; plena plný, plenumi splnit (ale: plenigi naplnit); gusto chuť, gustumi ochutnat;
malvarma studený, chladný, malvarmumi nastydnout, nachladit se; kolo krk, kolumo límec; plando
chodidlo, plandumo podrážka; kalkano pata, kalkanumo podpatek; pendi viset, pendumi oběsit (ale:
pendigi pověsit, zavěsit); kruco kříž, krucumi ukřižovat; butono knoflík, butonumi zapnout na
knoflíky aj.
Jak vidíte, jedná se většinou o druhotný, přenesený význam (často vyjadřující část oděvu přiléhající k
části těla, způsob zapínání spinadlem, způsob popravy ap.).
Samotná slova umo, umi, umaĵo jsou někdy používaná v literatuře na vyjádření rozpaků a
neschopnosti se vymáčknout, asi jako české tentononc, jaksi, takové to tamto apod.
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2. Příponou -ist- tvoříme podstatná jména, která znamenají
a) povolání: traktoristo traktorista, instruistino učitelka;
b) sportovce: hokeisto hokejista, ŝakisto šachista;
c) stoupence hnutí nebo učení: esperantisto esperantista, anarĥisto anarchista, faŝisto
fašista;
3. Příponou -ism- (čti -ism-, nikoliv -izm-) tvoříme podstatná jména, která znamenají učení, hnutí,
filozofické a umělecké směry apod.: kapitalismo kapitalizmus, socialismo socializmus, darvinismo
darwinizmus, aristotelismo aristotelizmus.
Rimarko 1: Obě předcházející přípony se používají i jako přídavná jména překládaná do češtiny
stejně, avšak v esperantu se rozlišuje podle smyslu: socialista partio socialistická strana (skládá se ze
socialistů), socialisma lando socialistická země (vládnoucí režim je socialismus, ale ne všichni
obyvatelé jsou jeho stoupenci).
Rimarko 2: Přípony -an- a -ist- mají téměř totožný význam při označení stoupence hnutí, učení nebo
směru; rozhodují většinou zvyklosti převzaté z národních jazyků nebo důvody výslovnostní: kristano,
luterano, husano (=husita), islamano - kalvinano x kalvinisto, budhano x budhisto, respublikano x
respublikisto. Obvykle je forma s -ist- pociťována jako aktivnější (ne pouhý stoupenec, nýbrž
bojovník).
Rimarko 3: U operních hlasů se používá v esperantu přípona -ul-, protože se jedná o vlastnosti
hlasivek, nikoliv o profesi: tenorulo tenorista, basulo basista, baritonulo barytonista, sopranulino
sopranistka, aldulino = kontraltulino altistka.
4. Přípona -ebl- znamená možnost toho, co je naznačeno slovním základem; tvoří se od sloves
přídavná jména mající zpravidla týž význam jako v češtině přídavná jména na -telný: vidi vidět,
videbla viditelný, legi číst, legebla čitelný. Stejně lze odvozovat příslovce: videble viditelně, legeble
čitelně atd. Samotné slovo ebla znamená možný, slovo eble značí možná, snad: tio ne estas ebla to
není možné; eble li eraras možná se mýlí; kiu ebligis tion al vi? kdo vám to umožnil? igi ebla =
ebligi (u)činit možným, umožnit.
5. Příponou -end- se tvoří od sloves přídavná jména značící nutnost:
la fakturo estas pagenda faktura je splatná (musí být zaplacena)
letero estas respondenda na dopis je nutno odpovědět
skribenda rakonto povídka, která musí být napsána
6. Předpona mis- u sloves znamená chybné, nesprávné, špatné: kompreni rozumět, miskompreni
nesprávně rozumět, neporozumět, nepochopit; miskompreno nedorozumění; aŭdi slyšet, misaŭdi
přeslechnout, nerozumět; uzi užít, misuzi zneužít, misuzo zneužití.
Samotné misa znamená chybný, špatný: misa ĵeto chybný hod, hod vedle; konduti mise chovat se
nevhodně, až bídně; misulo hříšník, darebák.
7. Přídavná jména slovesná znamenající činnost a podstatná jména slovesná znamenající činitele
tvoří se v esperantu od kmenů slovesných těmito příponami:
-anta,
-inta,
-onta;
-anto,
-into,
-onto.
Parolanta homo estas parolanto. Mluvící (řečnící) člověk je řečník.
Parolinta homo estas parolinto. Promluvivší člověk je řečník.
Parolonta homo estas parolonto. Člověk, který bude mluvit, je řečník.
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K podstatným jménům slovesným přidáváme i další předpony a přípony:
lerni učit se, lernanto žák, lernantino žákyně, gelernantoj žáci a žákyně, lernantaro žactvo.
Rimarkoj:
a) Příponu -ant- známe z cizích slov:
praktikant - kdo praktikuje; simulant - kdo simuluje; rebelant - kdo rebeluje. Dokonce jsme ji
převedli i na některá česká slova (mudrlant, pracant).
b) Esperantské příponě -anta odpovídá česká přípona -(i)ci;
esperantské příponě -inta odpovídá česká přípona -(v)si;
pro esper. příponu -onta nemá čeština odpovídající příponu, avšak můžeme ji vyjádřit slovy
hodlající, mající, před apod. (parolonta - hodlající mluvit,
mající mluvit, před
mluvením).
c) Srovnejte koncovky času -as,
-is,
-os
s příponami . . . . . . . . .
-ant-,
-int,
-ont
u obou značí a - přítomnost, i - minulost, o - budoucnost.
Je tedy: parolanto - řečník, který teď mluví.
parolinto - řečník, který již mluvil.
parolonto - řečník, který bude mluvit nebo má mluvit nebo se chystá mluvit.
d) Tyto poznámky platí obdobně také pro následující přídavná jména slovesná a podstatná jména
slovesná.
8. Přídavná jména slovesná znamenající trpný stav a podstatná jména slovesná znamenající trpnou
osobu se tvoří v esperantu od kmenu slovesných těmito příponami:
-ata, -ita, -ota
-ato, -ito, -oto.
Kaptata
Chytaný

homo
člověk

estas
je

kaptato.
psanec (uprchlík).

Kaptita
Chycený

homo
člověk

estas
je

kaptito.
zajatec.

Kaptota
homo
estas
kaptoto.
Člověk, kterého se chystají chytat, je budoucí psanec a možná i
zajatec.
Rimarkoj:
a) Všimněte si, že -at- vyjadřuje činnost, která právě probíhá a trvá (člověka chytají, takže nyní
utíká); -it- označuje činnost, která už proběhla a my nyní pozorujeme její výsledek (člověka chytili,
takže nyní je v zajetí); -ot- značí činnost, která ještě nezačala ale je plánovaná, vyjadřuje tedy úmysl
(člověka se chystají chytat, takže zatím není v zajetí ani pronásledován, ale brzy pronásledování
začne).
b) U sloves, která vyjadřují krátkodobou změnu stavu, má trvalou a dlouhodobou platnost až výsledek
změny: delegi delegovat, zvolit delegáta; delegato člověk, kterého právě volí za delegáta a který jím v
této chvíli ještě není, protože hlasování teprve probíhá; delegito člověk, kterého už zvolili za delegáta
a který jím tedy už je; delegoto člověk, který byl navržen na delegáta, ale hlasování ještě nezačalo,
takže zatím delegátem není. Vidíme, že delegátem je člověk, o němž hlasování již úspěšně skončilo,
-80-

proto najdeme ve slovníku: delegito - delegát.
c) U sloves, která vyjadřují trvalou činnost, naopak nedochází ke změně stavu a tedy ani k výsledku,
nýbrž pouze k ukončení nebo započetí činnosti: ami milovat, amato milovaný člověk, milenec; amito
člověk kdysi milovaný a už více nemilovaný, bývalý milenec; amoto člověk ještě nemilovaný, ale
který teprve bude milován, budoucí milenec. Slova amito, amoto se prakticky vůbec nepoužívají,
protože činnost vlastně popírají (už ne, ještě ne, zkrátka člověk nemilovaný), přednost se dává
výrazům iama (estinta, eksa) amato bývalý milenec, estonta amato budoucí milenec.
EKZERCOJ
1. Odpovězte na otázky k článku:
Kion priskribis Jozefo en sia hejma tasko? Kion kolektis la junularo de la urbo, kiam kaj kial? Kiu
marŝis frumatene tra la stratoj kaj kial? Kiu marŝis en la marŝantaro? Kio plaĉis al Jozefo plej multe?
Pri kio parolis la urbestro? Kion prezentis skoltoj?
2. Přeložte:
stát, stojící hoch; zpívat, zpívající děvče; učit se, učící se student; spát, spící nemocný; plakat, plačící
dítě; být, přítomný (jsoucí) čas.
Modelo: pít, pijící tygr - trinki, trinkanta tigro
3. Přeložte pomocí příčestí (přídavných jmen slovesných):
a) vlak, který odjel; strýc, který přijel; zemřelá prababička;
minulý čas
b) děvče, které bude zpívat; hoch, který se chystá číst; pes, který uteče; dítě, které má spát;
budoucí čas.
Modelo: oko, které vidělo - vidinta okulo; ucho, které má slyšet - aŭdonta orelo
4. Odpovězte na otázky:
a) Kio estas leganto? Kio estas lernanto? Kio estas okupanto? Kio estas amanto? Kio estas vojaĝanto?
b) Kio estas mortinto? Kio estas skribinto? Kio estas forkurinto? Kio estas dormonto? Kio estas
parolanto, parolinto, parolonto?
5. Přeložte:
a) číst, čtená kniha; milovat, milovaná matka; vážit si, vážený přítel; stavět, stavený dům; vypravovat,
vypravovaná pohádka;
b) číst, přečtená kniha; psát, napsaný dopis; dovézt, dovezená káva; napadená a bráněná země
(napadnout ataki, bránit defendi).
c) píseň, která bude zpívána; cvičení, které mám napsat; program, který se chystám poslouchat;
učebnice, kterou mám koupit.
6. Odpovězte na otázky:
Kio estas amato? Kio estas amatino? Kio estas delegito? Kio estas akuzito? Kio estas arestoto? Kio
estas punato, punito, punoto? (aresti zatknout, akuzi obžalovat, puni trestat). Modelo: Kio estas
kaptito? Kaptito estas kaptita homo (viro, persono).
Diplomato
Estas vespero. Avo kaj avineto havas gastojn. Estas la naŭa horo, la gastoj sidas kaj silentas; estas la
deka, la gastoj sidas kaj silentas; estas la dek-unua, la gastoj sidas kaj silentas. La dormema aveto
diras al la dormema avineto. Avineto, ni iru dormi, la gastoj volas iri hejmen.
Proverbo
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Pli bona estas pasero kaptita ol kolombo kaptota
Klíč
1. Li priskribis la Printempan feston. Kelkajn tagojn antaŭ la festo la junularo kolektis amasojn da
brulaĵo: ne plu uzeblajn
balailojn, barelojn kaj aliajn objektojn. Ili ekbruligis la amasojn vespere antaŭ la festo. Tra la stratoj
marŝis kapeloj kaj vekis
la dormantajn loĝantojn. En la marŝantaro marŝis multaj miloj da homoj, inter ili sportistoj, kuracistoj,
fajrobrigadanoj ktp.
Plej multe plaĉis al li la kantantaj kaj ridantaj infanoj.
2. stari, staranta knabo; kanti, kantanta knabino; lerni, lernanta studento; dormi, dormanta malsanulo;
plori, ploranta infano; esti,
estanta tempo.
3. a) forveturinta vagonaro; alveturinta onklo; mortinta praavino;pasinta (estinta) tempo;
b) kantonta knabino; legonta knabo; forkuronta hundo; dormonta infano; estonta tempo.
4. a) leganto estas homo, kiu legas; lernanto estas homo, kiu lernas; okupanto estas homo, kiu okupas;
amanto estas homo, kiu
amas; vojaĝanto estas homo, kiu vojaĝas;
b) mortinto estas homo, kiu mortis; skribinto estas homo, kiu skribis; forkurinto estas homo, kiu
forkuris; dormonto estas
homo, kiu dormos; parolanto estas homo, kiu parolas, parolinto estas homo, kiu parolis, parolanto
estas homo, kiu parolos.
5. a) legi, legata libro; ami, amata patrino; estimi, estimata amiko; konstrui, konstruata domo; rakonti,
rakontata fabelo;
b) legi, legita libro; skribi, skribita letero; importi, importita kafo; atakita kaj defendata lando;
c) kantota kanto; skribota ekzerco; aŭskultota programo; aĉetota lernolibro.
6. Amato estas amata viro; amatino estas amata virino; delegito estas delegita homo; akuzito estas
akuzita homo; arestoto estas
arestota homo; punato estas punata homo, punito estas punita homo, punoto estas punota homo.
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DEK-OKA LECINONO
LETERO AL SVEDA AMIKO

Al s-ro
M. Andersson
Nedergatan 7
Stockholm
Švédsko
Lančov, la 5 an de aŭgusto 20..
Kara amiko,
sinceran dankon por via longa kaj tre interesa letero, kiun mi ricevis nur hodiaŭ. Vi certe miras, ke
mia respondo ne estas datita en Třebíč. Kion mi ĉi tie faras?
En vintro mi suferis gripon kaj devis naŭ tagojn kuŝi en malsanulejo. Mi do volas perfekte ripozi, miaj
fortoj devas renoviĝi, refreŝiĝi. Mi estas okupita en poŝtoficejo kiel poŝtestro kaj havas, kiel ĉiu
laborulo, kiu estas laborinta pli ol 15 jarojn, kvarsemajnan pagatan libertempon. Tial mi decidis, ke mi
uzos du semajnojn por ripozado en nia fama Esperanto-tendaro en Lančov.
Mi estas ano de nia tutmonda Universala Esperanto-Asocio kaj kompreneble ankaŭ de ĝia landa
organizo Ĉeĥa Esperanto-Asocio, al kies okdeko da kluboj kaj rondetoj apartenas ankaŭ EsperantoKlubo en Třebíč. Nia klubo estas unu el la plej aktivaj kaj famaj, ĝuste pro la tendaro en Lančov.
Esperanto-tendaroj kaj someraj lernejoj havas en nia lando longan tradicion. Skoltoj organizis
esperantistan tendaron jam en 1926 en arbaroj proksime de Prago. Alte taksata estis Esperanto-kolegio
en Doksy en la jaroj 1946-1952. Nun tre aktivas katolikaj esperantistoj en la tendaro de Sebranice
apud Litomyšl. Mi povus trovi en literaturo pri nia movado ankoraŭ plurajn aliajn. Sed plej longan,
jam kvardekjaran tradicion havas la tendaro en Lančov, kiun organizas nia klubo.
Eble vi scias, ke Ĉeĥio konsistas el tri historiaj landoj: okcidente Bohemio, en kies centro situas nia
ĉefurbo Prago (nia plej valora nacia juvelo), sudoriente Moravio kaj nordoriente Silezio, kies pli
granda parto nun apartenas al Pollando. Kaj tute sude de Moravio, tuŝproksime al la ŝtatlimo kun
Aŭstrio, sur la rivero Dyje (legu dije), estis en 1935 finkonstruita valbaraĵo, kiu formis belegan lagon.
Ĝi servas kiel rezervujo de trinkakvo kaj ripozejo. La nomon ĝi ricevis laŭ proksima kastelo Vranov.
Sur bordo de unu el la lagaj golfoj, en arbaro, en distanco de kvaronhora promeno de la vilaĝo
Lančov, konstruis niaj klubanoj tendaron kiel someran Esperanto-lernejon. En la sesdekaj kaj sepdekaj
jaroj tie staris efektive tendoj, sed en la okdekaj jaroj ilin anstataŭis kabanoj (laŭ oficiala postulo pro
higienaj motivoj). En la tendaro oni instruas Esperanton al infanoj, al adoleskantoj kaj ankaŭ al
plenkreskuloj en kursoj por komencantoj, por progresintoj kaj en konversaciaj kursoj. Ĉiusomere
okazas tri dusemajnaj etapoj po 150 personoj. Vi povas imagi, kiom da laboro devis esperantistoj
(ankaŭ el aliaj kluboj) investi en la tendaro: konstruado de kabanoj, kancelario, kuirejo, lavejoj kaj
necesejoj, sekurigado de kvalita instruado, kultura programo, manĝado, pura littolaĵo kaj denove post
la lasta etapo ĉion repurigi, ripari, ordigi. Pluraj el niaj samideanoj dediĉis al la tendaro preskaŭ sian
tutan vivon.
Kiam mi estis aĉetinta bileton kaj envagoniĝinta, mi renkontis en la trajno mian konaton el Pilzeno,
urbo de nia plej bona biero. Ni do veturis kelkajn horojn kune kaj ne bezonis timi la longan vojon.
Kiam ni estis venintaj al Znojmo, ni elvagoniĝis kaj disiris. Mi daŭrigis mian vojaĝon per aŭtobuso al
urbeto Vranov kaj poste al vilaĝo Lančov. De tie mi iris piede tra arbaro al la tendaro.
En la tendaron mi alvenis, kiam la ceteraj tendaranoj estis jam manĝintaj. Sed post duonhoro, kiam
mi estis baninta min kaj ŝanĝinta mian vojaĝan veston, mia manĝo, kiu estis dume kuirata, estis jam
preparita. Mi iom priskribos al vi nian ripozejon, kiu kuŝas en unu el niaj plej belaj regionoj. Ĝi ne
estas turista hotelo sur altaĵo kun ĉambroj ekipitaj per nova komforta meblaro, kie en la koridoroj
estas tapiŝoj kaj sur muroj belaj bildoj. Ĝi estas triangula herbejo ĉiraŭita de arbaro. En la supra parto
oni vidas kancelarion kun kuirejo kaj manĝejo, ĉe la aliaj du flankoj de la triangulo staras kabanoj. En
ili estas kvar aŭ kvin simplaj litoj, tabletoj kaj du seĝetoj sen apogilo. Efektive skoltaj, romantikaj
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vivkondiĉoj. En la kabanoj jam lumas elektro, tamen en la iamaj tendoj oni uzis kandelojn. Al la laga
golfo ni povas veni post cent aŭ ducent paŝoj.
La tendarestro kaj estro de la kuirejo estas spertaj fakuloj. Ni manĝas bonege kaj kvinfoje ĉiutage.
Tagmeze kaj vespere estas ĉiam viando, tamen eblas elekti ankaŭ vegetaran manĝaĵon. Matene ni
lernas en niaj kursoj, kutime sur benkoj antaŭ la kabanoj (se ne pluvas), posttagmeze ni ludas sur la
ludejo volejbalon aŭ faras ekskursojn, banas nin, naĝas, boatas, legas aŭ ...faras nenion. Mi ŝatas
promeni frumatene. Tiam mi admiras la belecon kaj purecon de la naturo, la freŝecon de la floroj, la
klarecon de la aero kaj la bluecon de foraj arbaroj. Mi tre ŝatas kolekti fungojn. Kiam mi estas ironta
en arbaron kolekti fungojn, mi ĉiam surmetas turistajn ŝuojn, pantalonon kaj jakon. Grandaj estas mia
ĝojo kaj la admiro de la amikoj, kiam mi estas revenanta kun plena pansaketo da belegaj boletoj.
Vespere ni rigardas en manĝejo televidan programon aŭ dancas aŭ amuziĝas per ia ludo. Plej ŝatataj
estas programoj ĉe tendarfajro. Kiam mi estis hejme pakanta mian kofron kaj veturonta ĉi tien, neniam
mi estus kredanta, ke mi estos tie ĉi tiel kontenta.
Niaj kursanoj estas geknaboj, studentoj kaj instruistoj, laboristoj kaj ministoj, oficistoj, kuracistoj,
vendistoj kaj eĉ maljunaj ekslaboruloj. Mi interamikiĝis ĉi tie kun lokomotivestro kaj ekspoŝtestro,
kun kiuj mi ofte kolektas fungojn. La lokomotivestro estas hungaro kaj la ekspoŝtestro germano. Ni
apartenas al la konversacia kurso, kie ni interbabilas sole en Esperanto.
Nun ni preparas nin por la hodiaŭa vespera tendarfajro.
Kun samideana saluto
Josef Čech
Novaj vortoj

admiri

obdivovat

Lia imperiestra
Moŝto

Jeho císařské
Veličenstvo

adoleskanto

dorostenec,
dospívající

ligno

dřevo

akcepti

příjmout

limo

hranice

akompani

doprovázet

littolaĵo

lůžkoviny

altaĵo

výšina

lokomotivestro

strojvůdce

amuzi

bavit

ludejo

hřiště

asocio

svaz

malsanulejo

nemocnice

bani

koupat

meblo

nábytek

baniĝi

koupat se

medikamento

lék

bari

hradit

membro

člen

bedaŭri

litovat

mencii

zmínit se

bedaŭrinde

bohužel

metio

řemeslo

beleco

krása

ministo

horník

bileto

lístek, jízdenka

miri

divit se

boati

jezdit na lodičce

Moravio

Morava

boato

člun, loďka

moŝto

všeob. titul (viz
gramatiko)

Bohemio

Čechy

motivo

motiv

boleto

hříbek

movado

hnutí
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centro

centrum

movi

hnout

ĉiutage

každodenně

nacio

národ

datita

datovaný

naturo

příroda

daŭrigi

pokračovat

nekredema

nevěřící

decidi

rozhodnout

nordo

sever

dediĉi

věnovat

nordorienta

severovýchodní

diferenco

rozdíl

nur

teprv

disponi

disponovat

oficejo

úřadovna

disponigi

dát k užívání

ofici

úřadovat

distanco

vzdálenost

oficiala

oficiální

dume

zatím, mezitím

ofico

úřad

efektive

opravdu

okcidento

západ

eksa

bývalý

organizaĵo

organizace

ekskurso

výlet

pagata

placený

pagi

platit

ekslaboristo bývalý dělník
elvagoniĝi

vystoupit (z vagonu) paĝo

stránka

esprimi

vyjádřit

paki

balit

estro

vedoucí, ředitel

pansaketo

chlebník

etapo

etapa, běh

pantalono

kalhoty

fako

obor

Pilzeno

Plzeň

fakulo

odborník

postulo

požadavek

fama

slavný

poŝtestro

vedoucí pošty

fero

železo

prepari

připravit

fervojo

železnice

princidino

princezna

fora

vzdálený

promeno

vycházka

formi

tvořit, formovat

prononci

vyslovit

freŝeco

svěžest

prononco

výslovnost

fromaĝo

sýr

proponi

nabídnout

frumatene

časně zrána

prunti

půjčit

fungo

houba

pureco

čistota

gastigado

pohoštění

rabato

sleva

golfo

zátoka

refreŝigo

osvěžení

gripo

chřipka

regiono

kraj

ĝui

používat,
vychutnávat

rekreiĝi

obnovit se

hejme

doma

renkonti

potkat

higieno

hygiena

renoviĝi

obnovit se
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imperiestro

císař

restado

pobyt

informo

zpráva

rezerva

rezervní

interamikiĝi spřátelit se

rezervujo

rezervoár

internulejo

internát

sako

pytel

investi

investovat

senpage

bezplatně

jako

kabát

serĉata

hledaný

kabano

chata

silabo

slabika

kancelario

kancelář

Silezio

Slezko

kandelingo

svícen

sincera

upřímný

kandelo

svíce

sindikatoj

odbory

kastelo

hrad

situi

nacházet se

katoliko

katolík

skolto

skaut

kofro

kufr

suferi

trpět

kolegio

kolej (školní)

surmeti

obléci, obout

kolekti

sbírat

svedo

Švéd

komitato

výbor

sviso

Švýcar

komplika

komplikovaný

ŝtato

stát

konato

známý

ŝuo

polobotka

konsili

radit

tagmeze

v poledne

konversacio konverzace

televida

televizní

konvinki

přesvědčit

tendarfajro

táborový oheň

koridoro

chodba

tendaro

tábor

koverto

obálka

tendo

stan

kredi

věřit

tradicio

tradice

krei

tvořit

truo

díra

kreiĝi

tvořit se

turista

turistický

kuirejo

kuchyň

tutmonda

světový

kuiri

vařit

tutŝtata

celostátní

laborulo

pracovník

universala

univerzální, zde:
světový

lago

jezero

valbaraĵo

přehrada, hráz

landa

zemský

valo

údolí

laŭ

podle, na

valora

hodnotný

lernejo

škola

vendi

prodat

vesto

oblek

vizitata

navštěvovaný

zorgi

pečovat, starat se
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GRAMATIKO
1. Všeobecným titulovým výrazem moŝto překládáme do esperanta všechny tituly obvyklé k
vyjádření společenské úcty, jako:
Lia imperiestra Moŝto Jeho císařské Veličenstvo, Ŝia princidina Moŝto Její Výsost princezna, Lia
ministra Moŝto Jeho Excelence ministr, Via profesora Moŝto slovutný pane profesore, pastra moŝto
velebný pán, sinjorina moŝto milostpaní, moŝta (altmoŝta, moŝtnaskita) sinjorino urozená paní,
sidiĝu, via moŝto posaďte se, jasnosti, kion vi moŝtas ordoni? co ráčíte poroučet? moŝtuloj kaj
moŝtulinoj urozenci apod.
Rimarko
Přesto se používají i jiné tituly: ekscelenco, Via Majesto, Siro, eminenco, monsinjoro.
2. Přípona -ing- znamená dutý předmět (nebo s dutinou na konci), který slouží jako násadka
(držátko) nebo chránítko:
násadka: plumo pero, plumingo násadka na pero; cigaro doutník, cigaringo špička na doutník;
chránítko: fingro prst, fingringo náprstek; sabro šavle, glavo meč, sabringo, glavingo pochva;
O tom, zda konkrétní odvozenina značí násadku nebo chránítko, rozhodla většinou praxe. Proto např.
chránítko plnicího pera (čepička) se řekne jinak, totiž plumkapuĉo (doslova: kapuce pera), naopak
držadlo šavle nebo meče je tenilo.
Používají se i výrazy elingigi vytasit (meč), eningigi (zasunout do pochvy).
3. Přípona -estr- u podstatných jmen značí představeného: poŝto pošta, poŝtestro vedoucí pošty;
ŝipo loď, ŝipestro kapitán lodi; lernejo škola, lernejestro ředitel školy; klubestro předseda klubu.
Samotné slovo estro má týž význam jako předpona: estro de la tendaro vedoucí tábora; estraro de la
asocio vedení svazu, předsednictvo; estrarano člen předsednictva; estri la klubon řídit klub, předsedat
klubu.
4. Přípona -ej- znamená místo
a) kde se provozuje určitá činnost:
labori pracovat, laborejo pracovna; ofici úřadovat,oficejo úřadovna; gimnasto gymnasta, cvičenec,
gimnastiko gymnastika, gimnasti, gimnastiki cvičit, gimnastejo, gimnastikejo tělocvična; ludi hrát si,
ludejo hřiště;
b) pro určité bytosti nebo věci:
kokino slepice, kokinejo kurník; bovino kráva, bovinejo kravín; libro kniha, librejo knihovna; ligno
dřevo, lignejo dřevník.
Samotné ejo značí místnost (málo luxusní na to, aby ji bylo možno nazvat ĉambro, halo, salono).
5. Příponou -ec- označujeme názvy vlastností:
beleco krásný, beleco krása; pura čistý, pureco čistota; homo člověk, homeco lidskost; amiko přítel,
amikeco přátelství.
Rimarkoj
a) Samostatné slovo eco znamená vlastnost: facileco, reguleco kaj belsoneco estas la ĉefaj ecoj de
Esperanto - snadnost, pravidelnost a libozvučnost jsou hlavní vlastnosti esperanta.
b) Nezaměňujte příponu -ec- (vlastnost) s příponou -aĵ- (věc):dolĉa sladký, dolĉeco sladkost
(vlastnost), ale dolĉaĵo sladkost (sladká věc, zákusek, bonbón), např.: mi ne ŝatas la troan dolĉecon
de dolĉaĵoj, tial mi ne manĝas sukeraĵojn nemám rád přílišnou sladkost sladkostí, proto nejím
cukroví.
c) Od přídavných jmen vytvořených příponou -em- (např. laborema pracovitý) by se měly názvy
vlastností také odvozovat příponou -ec- (laboremeco pracovitost), avšak esperanto se vyhýbá
zbytečnému hromadění přípon, proto stačí jen -emo: laboremo pracovitost, komprenemo chápavost,
kredemo důvěřivost apod.
6. Předpona eks- u podstatných jmen znamená bývalý:
eksministro exministr, bývalý ministr; eksreĝo bývalý král; eksklubestro bývalý předseda klubu.
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Tentýž význam má i přídavné jméno eksa: eksa ministro bývalý ministr.
7. Přídavná jména slovesná na -anta, -inta, -onta a -ata, -ita, -ota používáme jako ostatní
přídavná jména i ve spojení s pomocným slovesem esti. Protože tato přídavná jména slovesná mohou
v esperantu vyjadřovat samostatně čas, vznikají jejich spojením s pomocným slovesem esti složené
tvary činného i trpného rodu, které mohou vyjádřit zvlášť čas pomocného slovesa esti a v poměru k
němu čas přídavného jména slovesného.
ili estas
ili estas
ili estas
segontaj
segantaj
segintaj
ĝi estas
ĝi estas ĝi
estas
segota
segata
segita
Složené časy slovesné
a) činný rod
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la

knabo
knabo
knabo
knabo
knabo
knabo
knabo
knabo
knabo
knabo
knabo
knabo
knabo
knabo
knabo

estas seganta
estis seganta
estos seganta
estus seganta
estu seganta
estas seginta
estis seginta
estos seginta
estus seginta
estu seginta
estas segonta
estis segonta
estos segonta
estus segonta
estu segonta

b)
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la

trpný
ligno
ligno
ligno
ligno
ligno
ligno
ligno
ligno
ligno
ligno
ligno
ligno
ligno
ligno
ligno

rod
estas segata
estis segata
estos segata
estus segata
estu segata
estas segita
estis segita
estos segita
estus segita
estu segita
estas segota
estis segota
estos segota
estus segota
estu segota

hoch řeže (je řezající)
hoch řezal (byl řezající)
hoch bude řezat (bude řezající)
hoch by řezal (byl by řezající)
ať hoch řeže (ať je řezající)
hoch právě nařezal (je nařezavší)
hoch již dříve nařezal (byl nařezavší)
hoch bude mít nařezáno (bude nařezavší)
hoch by měl nařezáno (byl by nařezavší)
ať hoch má nařezáno (ať je nařezavší)
hoch se chystá řezat (je před řezáním)
hoch se chystal řezat (byl před řezáním)
hoch se bude chystat řezat (bude před řezáním)
hoch by se chystal řezat (byl by před řezáním)
ať se hoch chystá řezat (ať je před řezáním)
dřevo
dřevo
dřevo
dřevo
ať je
dřevo
dřevo
dřevo
dřevo
ať je
dřevo
dřevo
dřevo
dřevo
ať má

je řezáno
bylo řezáno
bude řezáno
by bylo řezáno
dřevo řezáno
je nařezáno
bylo nařezáno
bude nařezáno
by bylo nařezáno
dřevo nařezáno
má být (na)řezáno
mělo být (na)řezáno
bude muset být (na)řezáno
by mělo být (na)řezáno
být dřevo (na)řezáno

Rimarkoj
a) Slovesné tvary složené používáme v rodě činném jen v odůvodněných případech.
Srovnej:
Mi venis, kiam la gastoj tagmanĝis přišel jsem, když hosté obědvali; avšak: mi venis, kiam la gastoj
estis tagmanĝintaj přišel jsem, když hosté byli po obědě.
V činném rodě vystačíme obyčejně s tvary jednoduchými na -as, -is, -os, -us, -u; mi legis místo mi
estis leganta, mi legos místo mi estos leganta, mi legus místo mi estus leganta apod.
b) Složené tvary s přídavnými jmény slovesnými na onta a ota značí nejen čas budoucí, ale i
povinnost, a proto je často překládáme slovem mít ve smyslu mít povinnost;
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EKZERCOJ
1. Přeložte:
a) Mi estas pura, ĉar mi estas lavita. La infano estas lavata, ĉar ĝi estas malpura. Antaŭ la dormo ĉiuj
infanoj estas lavotaj. La libro estas tre interesa, tial ĝi estas tre legata. La infano estus bela, se ĝi estus
lavita. La avo laŭdos sian nepinon Eva. Panjo, ĉu vi scias, ke Eva estas de l' avo lavota? Sinceraj
gastoj: La viando estas formanĝita, la vino eltrinkita, ni povas do iri hejmen.
b) Dobří spisovatelé jsou, byli a vždy budou milováni svými čtenáři. Noviny jsou už zaplaceny? Ne,
mají být placeny. Josefe, už jsi napsal všechna cvičení? Anglické cvičení jsem už napsal, je napsáno,
esperantské píši, je psáno a početní napíši, má být ještě napsáno.
c) Mirko venis, kiam Jozefo estis aĉetanta la bileton, tial li aĉetis la bileton ankaŭ por Mirko. Ĉar
Karlo venis, kiam Jozefo estis jam aĉetinta la biletojn, li jam ne povis aĉeti la bileton ankaŭ por Karlo.
Kiam Jozefo estis lavinta la manojn, li sidiĝis al la tablo kaj manĝis. Unue li manĝis supon, kaj kiam li
estis la supon manĝinta, li ricevis viandon. Poste li ludis kun Karlo ŝakon. Kiam li estis gajninta unu
partion, ili ĉesis ludi kaj iris baniĝi. Kiam ili baniĝis, venis Mirko kaj ili ĉiuj baniĝis kune. Kiam ili
estis baniĝintaj, ili iris ludi volejbalon. Kiam estis pasintaj du semajnoj, la familio atendis la
revenantan patron. Kiam la patro estis reveninta, li multe rakontis pri la belega libertempa restado.
2. Přeložte úkol 1c) do budoucího času.
3. Přeložte:
La eksvilaĝestro (nebo eksa estro de la vilaĝo) malsaniĝis. Post li fariĝis vilaĝestro la plej bona
vilaĝano. La anaro de la komunumo konstruis en la vilaĝo por la infanoj belegajn lernejon,
gimnastejon kaj ludejon. En la lernejo estas librejo kun multaj libroj kaj bela hela legejo. En la
gimnastejo estas moderna lavejo. En la ĉirkaŭaj vilaĝoj oni laŭde parolas pri la grandeco, beleco kaj
pureco de la lernejo. La vilaĝo havas propran kinejon kaj video-pruntejon. Malantaŭ la vilaĝo oni
konstruis grandan bovinejon. Preskaŭ ĉiuj vilaĝanoj havas jam sian propran aŭtomobilon kaj la junaj
havas motorciklon. Jes, la diligenteco kaj laboremo de niaj terkulturistoj estas konataj.
Simple sed klare
Filo: Paĉjo, kia diferenco estas inter optimismo, pesimismo kaj realismo?
Patro: Hm... Ĉu vi jam vidis svisan fromaĝon?
Filo: Jes, tio estas la grandega fromaĝo kun la grandaj truoj, ĉu ne?
Patro: Jes. Homo, kiu vidas nur la fromaĝon, sed ne la truojn, estas optimisto. Homo, kiu vidas nur la
truojn, sed ne la fromaĝon, estas pesimisto. Sed homo, kiu vidas kaj la fromaĝon kaj la truojn, estas
realisto. Ĉu vi komprenas?
Filo: Bonege!
Proverbo
Ĉiu komenco estas malfacila.
Klíč
1.
a) Jsem čistý, protože jsem umyt. Dítě je myto, protože je špinavé. Před spaním mají být všechny děti
myty. Kniha je velmi zajímavá, proto je velice čtena. Dítě by bylo hezké, kdyby bylo umyto. Dědeček
pochválil svou vnučku Evu. Maminko, víš, že Eva bude (má být) od dědečka pochválena? Upřímní
hosté: Maso je snědeno, víno vypito, můžeme tedy jít domů.
b) Bonaj verkistoj estas, estis kaj ĉiam estos amataj de siaj legantoj. Ĉu la gazeto estas jam pagita? Ne,
ĝi estas pagota. Jozefo, ĉu vi jam skribis ĉiujn ekzercojn? La anglan ekzercon mi jam skribis, ĝi estas
skribita, la Esperantan mi skribas, ĝi estas skribata kaj la matematikan mi skribos, ĝi estas ankoraŭ
skribota.
c) Mirek přišel, když Josef kupoval lístek, proto koupil lístek také Mirkovi. Protože Karel přišel, když
Josef lístky už koupil, nemohl už koupit lístek také pro Karla. Když si Josef umyl ruce, sedl si ke stolu
a jedl. Nejdříve jedl polévku, a když polévku snědl, dostal maso. Potom hrál s Karlem šachy. Když
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vyhrál jednu partii, přestali hrát a šli se koupat. Když se koupali, přišel Mirek a všichni se koupali
spolu. Když se vykoupali, šli hrát volejbal. Když minuly dva týdny, rodina očekávala vracejícího se
otce. Když se otec vrátil, vypravoval mnoho o překrásném prázdninovém pobytu.
2. Mirko venos, kiam Jozefo estos aĉetanta la bileton, tial li aĉetos la bileton ankaŭ por Mirko. Ĉar
Karlo venos, kiam Jozefo estos jam aĉetinta la biletojn, li jam ne povos aĉeti la bileton ankaŭ por
Karlo. Kiam Jozefo estos lavinta la manojn, li sidiĝos al la tablo kaj manĝos. Unue li manĝos supon,
kaj kiam li estos la supon manĝinta, li ricevos viandon. Poste li ludos kun Karlo ŝakon. Kiam li estos
gajninta unu partion, ili ĉesos ludi kaj iros baniĝi. Kiam ili baniĝos, venos Mirko kaj ili ĉiuj baniĝos
kune. Kiam ili estos baniĝintaj, ili iros ludi volejbalon. Kiam estos pasintaj du semajnoj, la familio
atendos la revenantan patron. Kiam la patro estos reveninta, li multe rakontos pri la belega libertempa
restado.
3. Bývalý starosta vesnice onemocněl. Po něm se stal starostou nejlepší vesničan. Členové obce
postavili (vybudovali) ve vsi pro děti krásnou školu, tělocvičnu a hřiště. Ve škole je knihovna s mnoha
knihami a krásná světlá čítárna. V tělocvičně je moderní umývárna. V okolních vsích se velmi
pochvalně mluví o velikosti, kráse a čistotě této školy. Vesnice má vlastní kino a videopůjčovnu. Za
vsí postavili velký kravín. Téměř všichni vesničané mají svůj vlastní automobil a mladí mají
motocykl. Ano, píle a pracovitost našich zemědělců je známa.
Malé národy, také my, by měly věnovat právě esperantu větší pozornost.
Janis Rainis, lotyšský básník
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DEK-NAŬA LECIONO
PRI DOKTORO LUDOVIKO LAZARO ZAMENHOF KAJ LA ESTIĜO DE ESPERANTO

Jozefo: Paĉjo, kiel venis al D-ro Zamenhof la ideo krei lingvon internacian?
Patro: La saman demandon metis al D-ro Zamenhof unu el la unuaj pioniroj de Esperanto en
Ruslando, nome s ano Nikolaj Borovko. D-ro Zamenhof respondis al li per longa letero. Se vi volas,
ni povas kune tralegi ĝiajn plej gravajn partojn. Alportu la libron Originala Verkaro de L. L.
Zamenhof kaj malfermu ĝin sur la 417 a paĝo. Legu!
____________________
Mi naskiĝis en Bjelostoko. Tiu ĉi loko de mia naskiĝo kaj de miaj infanaj jaroj donis la direkton al
ĉiuj miaj estontaj celadoj. En Bjelostoko la loĝantaro konsistas el kvar diversaj elementoj: rusoj, poloj,
germanoj kaj hebreoj; ĉiuj el tiuj ĉi elementoj parolas apartan lingvon kaj neamike rilatas la aliajn
elementojn. Oni min instruis, ke ĉiuj homoj estas fratoj, kaj dume sur la strato kaj sur la korto, ĉio ĉe
ĉiu paŝo igis min senti, ke homoj ne ekzistas: ekzistas sole rusoj, poloj, germanoj, hebreoj ktp.
Mi ne memoras kiam, sed en ĉia okazo sufiĉe frue, ĉe ni formiĝis la konscio, ke la sola lingvo povas
esti nur ia nova, apartenanta al neniu el la nun vivantaj nacioj.
Germanan kaj francan lingvojn mi ellernadis en infaneco; estante en la 5 a klaso de gimnazio, mi
komencis ellernadi lingvon anglan; la simpleco de la angla gramatiko ĵetiĝis en miajn okulojn, precipe
dank' al la kruta transiro al ĝi de la gramatikoj latina kaj greka. Mi rimarkis tiam, ke la riĉeco de la
gramatikaj formoj estas nur blinda historia okazo, sed ne estas necesa por la lingvo. Tiam vortaroj
ĉiam ankoraŭ ne lasadis min trankvila.
Unu fojon, kiam mi estis en la 6-a aŭ 7-a klaso de gimnazio, mi okaze turnis la atenton al la surskribo
"Ŝvejcarskaja“ (pordistejo), kiun mi jam multan fojon vidis, kaj poste al la elpendaĵo "Konditorskaja“
(sukeraĵejo). Tiu ĉi "skaja“ ekinteresis min kaj montris al mi, ke la sufiksoj donas la eblon el unu
vorto fari aliajn vortojn, kiujn oni ne bezonas aparte ellernadi. Sur la terurajn grandegajn vortarojn
falis radio de lumo, kaj ili komencis rapide malgrandiĝi antaŭ miaj okuloj.
"La problemo estas solvita!“ diris mi tiam. Baldaŭ post tio mi jam havis skribitan la tutan gramatikon
kaj malgrandan vortaron.
En la jaro 1878 la lingvo estis jam pli-malpli preta, kvankam inter la tiama "lingwe uniwersala“ kaj la
nuna Esperanto estis ankoraŭ granda diferenco. Dum ses jaroj mi laboris perfektigante kaj provante la
lingvon - kaj mi havis sufiĉe da laboro, kvankam en la jaro 1878 al mi ŝajnis, ke la lingvo estas jam
tute preta.
Mi finis la universitaton kaj komencis mian medicinan praktikon. Nun mi komencis jam pensi pri la
publika eliro kun mia laboro. Mi pretigis la manuskripton de mia broŝuro (D-ro Esperanto. Lingvo
internacia. Antaŭparolo kaj plena lernolibro.) Dum du jaroj mi vane serĉis eldonanton. Fine, post
longaj klopodoj, mi prosperis mem eldoni mian unuan broŝuron en Julio de la jaro 1887...
Rimarko: D-ro L. L. Zamenhof naskiĝis la 15 an de decembro 1859; Bjelostoko, pole Bia ystok,
apartenis tiam al Ruslando, nun ĝi apartenas al Pollando, D-ro Zamenhof mortis la 14 an de aprilo
1917 en Varsovio. (Rim. Th.K.)
SURTERE FOLIAR' - Jiří Kořínek
Kvin fingrojn havas vi,
Centmiloj sur la ter'
velka acerfoli',
rakontas pri ĉi ver'.
kaj miloj de ĉi manoj
Sennombro da similaj
atestas pri la vanoj:
velkintoj iam brilaj
el verdo iĝos flav'
susuras sub la paŝ'
kaj el junulo av'.
pri ĉi eterna saĝ'.
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Kaj kun folio hom'
kaj ĉiu mondatom'
ekestas kaj pereas,
kaj ĝia morto kreas
en la eterna flu'
mil novajn vivojn plu.

Novaj vortoj
acero

javor

naskiĝi

narodit se, zrodit se

antaŭparolo

předmluva

necesa

nutný

atesti

svědčit

nome

jmenovitě, totiž

atesti pri vanoj

svědčit o
pomíjivosti

okazo

případ, příležitost, náhoda

blinda

slepý

paŝo

krok

celado

snažení

perei

zaniknout

direkto

směr

perfektigi

zdokonalovat

ekesti

vzniknout

pli-malpli

víceméně

eldonanto

vydavatel

poemo

báseň

elemento

živel

preta

hotový

eliro

vystoupení

prosperi

podařit se

elpendaĵo

vývěska

provi

zkusit

estante

jsa

publika

veřejný

estiĝo

vznik

radio

paprsek

fali

padnout

rilati

týkat se

fluo

tok

rimarki

všimnout si

foliaro

listí

sennombra

nespočetný

formiĝi

utvořit se

simpleco

jednoduchost

formo

tvar

sole

jedině, výhradně, sám

greka

řecký

solvi

řešit

historia

historický

sufikso

přípona

ignori

nevšímat si

susuri

šustit

indi

být hoden

titolo

titul, název

ĵeti

hodit

tralegi

přečíst

ĵetiĝi en okulojn být do očí

turni

obrátit

klopodo

úsilí, snaha

universala

světový, univerzální

konscio

vědomí

vana

marný, pomíjející

kruta

příkrý, prudký

vane

marně

latina

latinský

velki

vadnout

manuskripto

rukopis

verkaro

sebrané dílo

medicina

lékařský

verki

spisovat, psát

nacio

národ

verko

spis, dílo
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GRAMATIKO
1. Předpona dis znamená rozpojení, rozdělení, rozejití a její význam odpovídá zpravidla významu
české předpony roz : tranĉi krájet, distranĉi rozkrájet; sendi poslat, dissendi rozeslat; ĵeti hodit, disĵeti
rozhodit; fali padnout, disfali rozpadnout se;
avšak: smát se ridi, rozesmát se ekridi (začít se smát); rozesmát někoho ridigi iun (přimět k smíchu);
vázat ligi, rozvázat malligi (opak vázání); rozběhnout se ekkuri (začít běžet), diskuri (na všechny
strany).
2. Krácení vět přechodníkem
V hovorové češtině se přechodníky nepoužívají, v esperantu ano. V češtině se přechodníky mění podle
rodu a čísla, v esperantu ne. Stejně jako v češtině můžeme i v esperantu použít přechodník jen tehdy,
vztahuje-li se děj obou vět k jedné a téže osobě nebo věci, tedy mají-li obě věty společný podmět. Ani
v češtině, ani v esperantu nevyjadřuje přechodník sám o sobě určitý čas, vyjadřuje pouze časový
poměr dvou dějů. Tento poměr může být trojí, totiž:
a) oba děje probíhají současně
b) jeden z dějů minul dříve, než druhý začal,
c) zamýšlenému ději předchází děj jiný.
Proto má esperanto tři přechodníky. Příklady nám to objasní.
a) Přechodník přítomný na ante vyjadřuje děj současný s jiným dějem přítomným, minulým nebo
budoucím.
Mi laboras kaj (mi) kantas. Laborante mi kantas.
Pracuji a zpívám. Pracuje zpívám, při práci zpívám.
Ŝi laboris kaj (ŝi) kantis. Laborante ŝi kantis.
Pracovala a zpívala. Pracujíc zpívala, při práci zpívala.
Ili laboros kaj (ili) kantos. Laborante ili kantos.
Budou pracovat a zpívat. Pracujíce budou zpívat, při práci budou zpívat.
b) Přechodník minulý na inte vyjadřuje děj předčasný, po kterém následuje děj přítomný, minulý
nebo budoucí; když jeden děj minul (skončil), začíná děj druhý, např.: jsem v obchodě, koupené zboží
jsem už zaplatil a nyní odcházím.
Mi pagis jam, mi foriras. Paginte mi foriras.
Zaplatil jsem už a odešel jsem. Zaplativ odcházím.
(Když jsem zaplatil, po zaplacení, odcházím.)
Mi pagis jam, mi foriris. Paginte mi foriris.
Zaplatil jsem už, odcházím. Zaplativ odešel jsem.
(Když jsem zaplatil, odešel jsem.)
Mi pagis jam, mi foriros. Paginte mi foriros.
Zaplatil jsem už, odejdu. Zaplativ odejdu
(Nejprve zaplatím, pak odejdu.)
c) Přechodník budoucí na onte vyjadřuje děj zamýšlený, kterému předchází děj přítomný, minulý
nebo budoucí, např.: jsem v restauraci a zamýšlím (chystám se, chci) odejít, a proto platím.
Mi volas foriri, mi pagas. Forironte mi pagas.
Chci odejít, platím. Zamýšleje odejít (před odchodem), platím.
Mi volis foriri, mi pagis. Forironte mi pagis.
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Chtěl jsem odejít, (za)platil jsem. Zamýšleje odejít (za)platil jsem.
Mi volos foriri, mi pagos. Forironte mi pagos.
Budu chtít odejít, zaplatím. Zamýšleje odejít zaplatím.
Rimarko
Uvedené příklady dobře promyslete a pak si ještě jednou pozorně přečtěte úvodní vysvětlení o krácení
vět přechodníkem.
EKZERCOJ
1. Odpovězte na otázky k článku:
Kiam kaj kie naskiĝis D-ro L.L. Zamenhof? El kiom da elementoj konsistis la loĝantaro de lia
naskiĝurbo? Kiel ili rilatis inter si? Per kio volis la knabo Zamenhof pacigi la naciojn? Ĉu riĉeco de
gramatikaj formoj estas necesa por lingvo? Kiu lingvo montris tion al la studento Zamenhof? Kiu
lingvo montris al Zamenhof la vojon al la sufiksoj? Per kiu sufikso kaj en kiuj vortoj? Kiuj sufiksoj
Esperanta kaj ĉeĥa respondas al la rusa sufikso "skaja“? Kiel nomiĝis lia unua internacia lingvo? En
kiu jaro ĝi estis preta? Kiel aĝa estis ĝia aŭtoro? En kiu jaro li eldonis la unuan broŝuron? Per kiu
nomo li subskribis ĝin? Kiam kaj kie montris D-ro L.L. Zamenhof? Sed kio neniam mortos?
2. Použijte, pokud je to možné, přechodníky v následujících větách:
Joĉjo kuŝas en la lito kaj dormas. Joĉjo ankoraŭ dormas, sed Karlo jam laboras. Joĉjo bone dormis kaj
vekiĝis (probudil se) kvaronon post la sesa. Li iris en la banejon kaj kantis. Maria diris al li: "Ne
kantu, la infanoj dormas ankoraŭ.“ Li lavis al si unue la manojn, poste li sapumis (namydlit) la
vizaĝon kaj la kolon. Li rigardis en la spegulon (zrcadlo) kaj kombis sin. Kiam li ekvidis la patron, li
salutis lin: "Bonan matenon, paĉjo, kiel vi dormis?“ La patro dankis kaj respondis: "Dankon, Joĉjo,
bone.“ Ili atendas la kafon, la patro legas gazeton, Joĉjo ripetas la lastan lecionon. La patrino alportas
kafon, panon kaj buteron (máslo) kaj demandas: "Ĉu vi jam longe atendas?“ Antaŭ ol matenmanĝi
Joĉjo dolĉigas la kafon per kvar kubetoj (kostka) da sukero. Maria mokas (posmívat se) lin: "Nia Joĉjo
volas havi dolĉan vivon.“ Joĉjo digne (důstojně) ignoras (nevšímat si) la mokan rimarkon. Antaŭ ol iri
en la lernejon, li metis en sian aktujon ĉiujn necesajn kajerojn kaj librojn. Li salutis kaj foriris. Li iris
sur la strato (ulice) kaj renkontis Mirko n. Ili babilis kaj kune iris en la lernejon.
3. Přeložte:
La anaro de nia Esperanto Klubo kunvenis je la oka horo vespere. La klubestro faris tre interesan
paroladon pri la historio de Esperanto. Poste ni skribis kelkajn ilustritajn poŝtkartojn kaj dissendis ilin
al eksterlandaj kluboj. La klubanoj multe fumis. Ili fumis cigarojn kaj cigaredojn (cigareta). Multaj
samideanoj uzas ingojn: aŭ cigaringojn aŭ cigaredingojn. Ĉar la aero en la klubejo ne estis bona, ni
aerumis kelkajn minutojn. Unu anino disvendis (vendi - prodat) Esperantajn lernolibrojn, vortarojn kaj
leterpaperojn kun Esperanta stelo (hvězda). La kunveno finiĝis je la deka horo. Ni disiris kaj iris
hejmen.
Anekdoto
Kiam la usona humoristo Mark Twain (legu Tvejn) estis redaktoro, li ricevis leteron kun longa poemo,
kies titolo estis: "Kial mi vivas?“ Mark Twain respondis al la forsendinto: "Kial vi vivas? ...Ĉar vi ne
alportis al mi la poemon...persone!“
Porverbo
Eĉ bagatelo povas servi al celo.
Klíč
1. D-ro L.L. Zamenhof naskiĝis la 15 an de decembro 1859 en Bjelostoko. Ĝi konsistis el kvar
elementoj: rusoj, poloj, germanoj, hebreoj. Ili rilatis inter si neamike. La knabo Zamenhof volis pacigi
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la naciojn per internacia lingvo. Riĉeco de gramatikaj formoj ne estas necesa por lingvo. Tion montris
al la studento Zamenhof la angla lingvo. La vojon al la sufiksoj montris al li la rusa lingvo. Per la
sufikso "skaja“ en la vortoj "ŝvejcarskaja“ kaj "konditerskaja“. Al la rusa sufikso " skaja“ respondas la
Esperanta sufikso " ejo“ kaj la ĉeĥa " na“ (cukrárna, učebna, dílna). Lia unua internacia lingvo
nomiĝis "lingwe uniwersala“. Ĝi estis preta en la jaro 1878. Ĝia aŭtoro havis 19 jarojn. La unuan
broŝuron li eldonis en la jaro 1887. Li subskribis ĝin per la nomo "D-ro Esperanto“. D-ro
L.L.Zamenhof mortis la 14 an de aprilo de la jaro 1917 en Varsovio. Sed lia lingvo mortos neniam.
2. Joĉjo, kuŝante en la lito, dormas. Joĉjo, bone dorminte, vekiĝis kvaronon post la sesa. Irante en la
banejon, li kantis. - Lavinte al si la manojn, li sapumis la vizaĝon kaj kolon. Rigardante en la
spegulon, li kombis sin. Ekvidinte la patron, li salutis lin: "Bonan matenon, paĉjo, kiel vi dormis?“ La
patro dankante respondis. "Dankon, Joĉjo, bone.“ Atendante la kafon, la patro legas gazeton, Joĉjo
ripetas la lastan lecionon. Alportante kafon, panon kaj buteron, la patrino demandas: "Ĉu vi jam longe
atendas?“ Matenmanĝonte Joĉjo dolĉigas la kafon per kvar kubetoj da sukero. - Ironte en la lernejon,
li metis en sian aktujon ĉiujn necesajn kajerojn kaj librojn. Salutinte li foriris. Irante sur la strato, li
renkontis Mirkon. Babilante ili kune iris en la lernejon.
3. Členstvo našeho esperantského klubu se sešlo v osm hodin večer. Předseda klubu měl velmi
zajímavou přednášku o dějinách esperanta. Potom jsme napsali několik pohlednic a rozeslali je
zahraničním klubům. Členové klubu mnoho kouřili. Kouřili doutníky a cigarety. Mnoho esperantistů
používá špiček: buď špiček doutníkových nebo cigaretových. Protože vzduch v klubovně nebyl dobrý,
větrali jsme několik minut. Jedna členka rozprodávala esperantské učebnice, slovníky a dopisní papír
s esperantskou hvězdou. Schůze skončila v deset hodin. Rozešli jsme se a šli jsme domů.
Esperanto je vytvořeno na zdravých filologických zásadách, může se proto dále vyvíjet a obohacovat.
W. E. Collinson, anglický jazykovědec
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DUDEKA LECIONO
ANTAŬPAROLO AL LA FUNDAMENTO DE ESPERANTO

Jozefo: Paĉjo, ĉu ne estas mirinde, ke Esperanto ankoraŭ ne disfalis en diversajn dialektojn?
Patro: Tio povas mirigi nur tiun, kiu ne konas la Antaŭparolon al la Fundamento de Esperanto. Donu
al mi la Fundamenton, ni tralegos almenaŭ la ĉefajn partojn de la Antaŭparolo, kiun devas scii ĉiu
bona esperantisto.
____________________
Por ke lingvo internacia povu bone kaj regule progresadi kaj por ke ĝi havu plenan certecon, ke ĝi
neniam disfalos kaj ia facilanima paŝo de ĝiaj amikoj estontaj ne detruos la laborojn de ĝiaj amikoj
estintaj, - estas plej necesa antaŭ ĉio unu kondiĉo: la ekzistado de klare difinita, neniam tuŝebla kaj
neniam ŝanĝebla Fundamento de la lingvo. Neniu persono kaj neniu societo devas havi la rajton
arbitre fari en nia Fundamento iun eĉ plej malgrandan ŝanĝon!
Laŭ silenta interkonsento de ĉiuj esperantistoj jam de tre longa tempo la sekvantaj tri verkoj estas
rigardataj kiel fundamento de Esperanto: 1. La 16-regula gramatiko; 2. la "Universala Vortaro“; 3. la
"Ekzercaro“. Tiujn ĉi tri verkojn la aŭtoro de Esperanto rigardis ĉiam kiel leĝojn por si, kaj malgraŭ
oftaj tentoj kaj delogoj li neniam permesis al si (almenaŭ konscie) eĉ la plej malgrandan pekon
kontraŭ tiuj ĉi leĝoj.
Por ke ĉiu esperantisto sciu tute klare, per kio li devas en ĉio sin gvidi, la aŭtoro de Esperanto decidis
nun eldoni en formo de unu libro tiujn tri verkojn, kiuj laŭ silenta interkonsento de ĉiuj esperantistoj
jam delonge fariĝis fundamento por Esperanto, kaj li petas, ke la okuloj de ĉiuj esperantistoj estu ĉiam
turnataj ne al li, sed al tiu ĉi libro. Ĝis la tempo, kiam ia por ĉiuj aŭtoritata kaj nedisputebla institucio
decidos alie, ĉio, kio troviĝas en tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel deviga por ĉiuj; ĉio, kio estas
kontraŭ tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel malbona, se ĝi apartenas al la plumo de la aŭtoro de
Esperanto mem. La fundamento devas resti severe netuŝebla eĉ kune kun siaj eraroj. Al ĉiu, kiu
montros al mi ian nebonan esprimon en la Fundamenta libro, mi respondos trankvile: "Jes, ĝi estas
eraro, sed ĝi devas resti netuŝebla, ĉar ĝi apartenas al la fundamenta dokumento, en kiu neniu havas la
rajton fari ian ŝanĝon.“
"La Fundamento de Esperanto“ tute ne devas esti rigardata kiel la plej bona lernolibro kaj vortaro de
Esperanto. Sed la "Fundamento de Esperanto“ devas troviĝi en la manoj de ĉiu bona esperantisto kiel
konstanta gvida dokumento, por ke li bone ellernu kaj per ofta enrigardado konstante memorigadu al
si, kio en nia lingvo estas oficiala kaj netuŝebla. Tio ĉi povus naski la penson, ke nia lingvo restos
ĉiam rigida kaj neniam disvolviĝos... Ho ne! Malgraŭ la severa netuŝebleco de la fundamento, nia
lingvo havos la plenan eblon ne sole konstante riĉiĝadi, sed eĉ konstante pliboniĝadi kaj perfektiĝadi;
la netuŝebleco de la fundamento nur garantios al ni konstante, ke tiu perfektiĝado fariĝos ne per
arbitra, interbatala kaj ruiniga rompado kaj ŝanĝado, ne per nuligado aŭ sentaŭgigado de nia ĝisnuna
literaturo, sed per vojo natura, senkonfuza kaj sendanĝera.
1. Riĉigadi la lingvon per novaj vortoj oni povas jam nun, per konsiliĝado kun tiuj personoj, kiuj estas
rigardataj kiel la plej aŭtoritataj en nia lingvo, kaj zorgante pri tio, ke ĉiuj uzu tiujn vortojn en la sama
formo; sed tiuj ĉi vortoj devas esti nur rekomendataj, ne altrudataj; oni devas ilin uzadi nur en la
literaturo; sed en korespondado kun personoj nekonataj estas bone ĉiam peni uzadi nur vortojn el la
"Fundamento“ ĉar nur pri tiaj vortoj ni povas esti certaj, ke nia adresato ilin nepre trovos en sia
vortaro. Nur iam poste, kiam la plej granda parto de la novaj vortoj estos jam tute matura, ia aŭtoritata
institucio enkondukos ilin en la vortaron oficialan, kiel "Aldonon al la Fundamento.“
2. Se la aŭtoritata centra institucio trovos, ke tiu aŭ alia vorto aŭ regulo en nia lingvo estas tro
neoportuna, ĝi ne devos forigi aŭ ŝanĝi la diritan formon, sed ĝi povos proponi formon novan, kiun ĝi
rekomendos uzadi paralele kun la formo malnova. Kun la tempo la formo nova iom post iom elpuŝos
la formon malnovan, kiu fariĝos arĥaismo, kiel ni tion vidas en ĉiu natura lingvo. Sed, prezentante
parton de la fundamento, tiuj arĥaismoj neniam estos elĵetitaj, sed ĉiam estos presataj en ĉiuj
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lernolibroj kaj vortaroj samtempe kun la formoj novaj, kaj tiameniere ni havos la certecon, ke eĉ ĉe la
plej granda perfektiĝado la unueco de Esperanto neniam estos rompata kaj neniu verko Esperanta eĉ el
la plej frua tempo iam perdos sian valoron kaj kompreneblecon por la estontaj generacioj.
Mi finas do per la jenaj vortoj:
1. pro la unueco de nia afero ĉiu bona esperantisto devas antaŭ ĉio bone koni la fundamenton de nia
lingvo;
2. la fundamento de nia lingvo devas resti por ĉiam netuŝebla;
3. ĝis la tempo kiam aŭtoritata centra institucio decidos pligrandigi(neniamŝanĝi!) la ĝisnunan
fundamenton per oficialigo de novaj vortoj aŭ reguloj, ĉio bona, kio ne troviĝas en la "Fundamento de
Esperanto“, devas esti rigardata ne kiel deviga, sed nur kiel rekomendata.
L. Zamenhof
Varsovio, Julio 1905.
Novaj vortoj
aldono

dodatek

natura

přirozený, přírodní

almenaŭ

aspoň

nedisputebla

nepopiratelný

arbitre

svévolně

neniu devas

nikdo nesmí

arĥaika

zastaralý

nepre

určitě

arĥaismo

archaismus, zastaralý
výraz

aŭtoritata

autoritativní

nuligi

anulovat, rušit

aŭtoritato

autorita

obstina

vzdorný

baro

hradba

oficiala

oficiální, úřední

batali

bojovat

oficialigi

učinit oficiálním

bati

bít

oportuna

vhodný

beni

žehnat

paralele

souběžně

centra

ústřední

peko

hřích

certeco

jistota

peni

snažit se

danĝera

nebezpečný

per jenaj vortoj

následujícími slovy

delogo

svod

perdi

ztratit

detrui

zničit

permesi

dovolit

deviga

povinný, závazný

por ke

aby

dialekto

nářečí

puŝi

strkat

difini

určit

rekomendi

doporučit

disputi

přít se

riĉiĝadi

obohacovat se

disvolviĝi

rozvinout se

rigida

strnulý

ekzistado

existence

rompado

lámání

elpuŝi

vytlačit

rompi

lámat

espero

naděje

ruiniga

ničivý

esprimo

výraz

ruino

ruina, troska
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eterna

věčný

sango

krev

fariĝados

bude se dít

sankta

svatý

garantii

(za)ručit

sentaŭgigi

učinit nezpůsobilým

ĝisnuna

dosavadní

severe

přísně

harmonio

soulad

signo

znamení

institucio

instituce

sonĝo

sen

interbatalo

vzájemný boj

taŭgi

hodit se,

interkonsento

dohoda

iom post iom

znenáhla

tento

pokušení

kolego

kolega, druh

tiamaniere

takovým způsobem

komprenebleco srozumitelnost

tiri

táhnout

kondiĉo

podmínka

trovi

najít

kondukti

vést

troviĝi

nalézat se

konfuza

zmatený

trudi

vnucovat

konsenti

souhlasit

tuŝebla

dotknutelný

konsiliĝi

radit se

tuŝi

dotknout se

konstanta

stálý

unueco

jednotka

laca

unavený

valoro

hodnota, cena

leĝo

zákon

Varsovio

Varšava

logi

lákat

volvi

vinout

malgraŭ

přes

maniero

způsob

naski

rodit, vzbudit

být způsobilý

GRAMATIKO
1. Nejčastější esperantské zkratky
ĈEA (Ĉeĥa Esperanto-Asocio) Český esperantský svaz
D-ro (doktoro) doktor
ekz. (ekzemple) například
f-ino (fraŭlino) slečna
j. (jaro) rok
k. (kaj) a
k.a. (kaj aliaj) a jiné
k.s. (kaj simile) a podobně
ktp. (kaj tiel plu) a tak dále
n-ro (numero) číslo
p. (paĝo) stránka
pk. (poŝtkarto) lístek
ipk. (ilustrita poŝtkarto) pohlednice
s-ano (samideano) esperantista
s-anino (samideanino) esperantistka
s-ro (sinjoro) pán
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s-ino (sinjorino) paní
te. (tio estas) to je
tn. (tiel nomata) tak zvaný
UEA (Universala Esperanto-Asocio) Světový svaz esperantistů
UK (Universala Kongreso) světový sjezd
Usono Spojené státy americké, USA
2. Věty podmínkové
Ve vedlejší větě podmínkové se spojkou se má sloveso koncovky:
a) oznamovacího způsobu -as, -is, -os nebo
b) podmiňovacího způsobu -us:
Se li manĝas, li estas sana. Jestliže jí, je zdráv.
Se li manĝis, li estas sana. Jestliže jedl, je zdráv.
Se li manĝos, li estas sana. Bude-li jíst, je zdráv.
Se li manĝus, li estus sana. Kdyby jedl, byl by zdráv.
3. Nepřímá řeč. V řeči nepřímé má sloveso po spojce ke tytéž koncovky, jaké mělo (by mělo) v řeči
přímé, a to
a) oznamovacího způsobu -as, -is, -os,
b) podmiňovacího způsobu -us,
c) rozkazovacího způsobu -u.
Oznámení:
Oto diris: "Mi studas (-is, -os) Esperanton.“
Oto diris, ke li studas (-is, -os) Esperanton.
Oto řekl, že studuje (studoval, bude studovat) esperanto.
Podmínka
Oto diris: "Mi studus Esperanton, se mi havus libron.“
Oto diris, ke li studus Esperanton, se li havus libron.
Oto řekl, že by studoval esperanto, kdyby měl knihu.
Rozkaz:
La patro diris: "Oto, studu Esperanton!“
La patro diris, ke Oto studu Esperanton.
Otec řekl, aby Oto studoval (že Oto má studovat) esperanto.
4. Ve vedlejší větě účelové klademe spojku por ke, po níž má sloveso vždy koncovku -u:
Mi venis, por ke mi redonu al vi libron.
Přišel jsem, abych vám vrátil knihu.
Mají-li obě věty společný podmět, stačí por s infinitivem:
Mi venis, por ke mi redonu al vi libron.
Mi venis por redoni al vi libron.
Přišel jsem vám vrátit knihu.
V následující větě vazba por s infinitivem není možná, proč?
Mi venis, por ke vi redonu al mi libron.
Přišel jsem (já), abyste (vy) mi vrátil knihu.
EKZERCOJ
1. Odpovězte na otázky k článku:
El kiuj verkoj konsistas la Fundamento de Esperanto? Kia devas resti la Fundamento kaj kial? Kiu
estas la aŭtoro de la tri fundamentaj verkoj? Ĉu kiu ajn povas forigi el la Fundamento nebonan vorton
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aŭ regulon? Kio fariĝos iom post iom el la malnova formo? Ĉu vi jam vidis la Fundamenton de
Esperanto? (Se ne, petu vian instruiston, ke li montru ĝin al vi.)
Poznámka:
Fundamento de Esperanto najdete na stránce esperantské akademie http://www.akademio-deesperanto.org/fundamento/
2. Přeložte:
Dostanu-li dnes od bratra dopis, pojedu zítra k němu. Nedostanu-li od něho dopis, zůstanu doma.
Kdyby byl strýc vážně nemocen, jistě by nám teta (na)psala. Kdyby teta neměla čas, mohla by poslat
telegram.
3. Doplňte koncovky slovesa:
Onklo skribis, ke li antaŭ unu semajno aĉet.. aŭtomobilon Škoda 110 L kaj ke ili tre ĝoj.., se Joĉjo ilin
vizit... Li skribis, ke Joĉjo ven.. dimanĉe. La onklo skribis, ke li esper.., ke Joĉjo certe ven... Li
proponis al Joĉjo, ke li fariĝ.. post sia ekzameno traktoristo. La gepatroj diris, ke ili konsent.., se Joĉjo
vol... La patro diris, ke kamparanoj, kiuj bone mastrumas, tre bone fart... Joĉjo diris, ke li la aferon
ankoraŭ pripens...
4. Doplňte v následujících větách koncovku slovesa; vedlejší větu účelovou, pokud je to možné,
zkraťte.
Joĉjo veturos al onklo, por ke li vid.. la novan aŭtomobilon. Li alportos al sia kuzo lernolibron, por ke
li lern.. Esperanton. La avo donis al Anna monon, por ke ŝi aĉet.. al si limonadon. Ŝi iris en
restoracion (restaurace), por ke ŝi aĉet... limonadon. Niaj junaj klubanoj ŝparas (šetřit) monon
ricevitan por malnova papero kaj por malnova fero, por ke ili pov.. partopreni en la venonta (příští)
SET (Somera Esperanto-Tendaro).
Anekdoto
Jaro (en SET je la oka horo matene al Paŭlo): Ho, vi estas maldiligentulo! Mi estis jam en la vilaĝo
kaj alveturigis (přivézt) dek kvin kilogramojn da pano. Kaj kion vi faris? Vi kuŝaĉis en la tendo!
Paŭlo: Vi tre eraras, amiko mia, mi farbis flava kaj ruĝa la benkon, sur kiu ... vi sidas.
Proverbo
Ni paŝo post paŝo atingos la celon.
Klíč
1. La Fundamento de Esperanto konsistas el tri verkoj, nome el la 16-regula gramatiko, el la
Universala Vortaro kaj el la Ekzercaro. La Fundamento devas resti severe netuŝebla, alie Esperanto
disfalus en dialektojn. Ilia aŭtoro estas D-ro L. L. Zamenhof. Ne, sed aŭtoritata institucio povas
rekomendi uzadi paralele pli bonajn vortojn kaj regulojn. El la malnova formo fariĝos iom post iom
arĥaismo. Nia instruisto montris al ni la Fundamenton kaj ni tralegos la 16-regulan gramatikon kaj la
Ekzercaron.
2. Se mi ricevos hodiaŭ de la frato leteron, mi veturos morgaŭ al li. Se mi ne ricevos de li leteron, mi
restos hejme. Se la onklo estus serioze malsana, la onklino certe skribus al ni. Se la onklino ne havus
tempon, ŝi povus sendi telegramon.
3. ...aĉetis ... ĝojus ... vizitus ... venu ... esperas ... venos ... fariĝu ... konsentus ... volus ... fartas ...
pripensos ...
4. ... por ke li vidu = por vidi ... por ke li lernu ... por ke ŝi aĉetu ... por ke ŝi aĉetu = por aĉeti ... por ke
ili povu = por povi ...
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Himno esperantista de D-ro L. L. Zamenhof
En la mondon venis nova sento, trala mondo
iras forta voko; per flugikoj de facila vento nun
de loko flugu ĝi al loko.
Ne al glavo sangon soifanta, ĝi la homan tiras
familion:
Al la mond' eterne militanta, ĝi promesas
Sanktan harmonion.

Ve světě přichází nový pocit, celým světem
chodí silný hlas letem lehkého větru nyní
poletuje z místa na místo.
Netouží po meči moudrý, ale po lidském
poutu rodinném:
Celý svět věčně válčí, ale my slibujeme
svatou harmonii.

Sub la sankta signo de l' Espero, kolektiĝas
pacaj batalantoj, kaj rapide kreskas la afero per
laboro de la Esperantoj.
Forte staras muroj de miljaroj inter la popoloj
dividitaj, sed dissaltos la obstinaj baroj per la
Sankta Amo disbatitaj.

Pod svatým znamením esperanta společně
bojujeme za mír a rychle roste dílo prací
esperantistů.
Silně stojí zeď a po tisíciletí rozděluje
lidstvo, ale překážky vzdorné svatou láskou
rozbíjíme.

Sur neŭtrala lingva fundamento, komprenante
unu la alian la popoloj faros en konsento unu
grandan rondon familian.
Nia diligenta kolegaro en laboro paca ne
laciĝos, ĝis la bela sonĝo de l' Homaro por
eterna ben' efektiviĝos.

Na základě neutrálního jazyka, myšlenkově
se spojíme, lidstvu dáme základ pro založení
kruhu rodinného.
Naše pilné společenství práce míru
neúnavně naplňuje náš krásný sen lidství pro
věčné požehnání člověku.
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ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ
Neznáte-li na některou z následujících otázek správnou odpověď, vyhledejte si ji v mluvnické
části příslušné lekce. Ke každé odpovědi uveďte několik příkladů.
1. Po kterých samohláskách se píše u s polokroužkem (ŭ)?
2. Jak se vyslovují slabiky -di-, -ti-, -ni-?
3. Kterou zásadou se řídí pravopis? Jak se uplatňuje tato zásada při psaní slov experiment eksperimento, exemplář - ekzemplero? Platí tato zásada také pro jména vlastní?
4. Jak se hláskuje v esperantu?
5. Na kterou slabiku se klade vždy přízvuk?
6. Kdy se vyslovuje samohláska krátce, kdy dlouze?
7. V čem se chybuje ve výslovnosti slov konversacio, pensi, universitato?
8. Kdy se používá člen určitý? Kterému českému zájmenu přibližně odpovídá? Před která jména se
člen neklade?
9. Které slůvko klademe na začátek věty tázací? Má věta tázací jiný slovosled než věta oznamovací?
10. Co značí předpona mal-?
11. S kterým pádem se pojí všechny předložky? Je tomu v češtině také tak?
12. Jak se dělí slova?
13. Kolik pádů má esperanto? Vyjmenujte je. Jak se vyjadřují všechny ostatní české pády?
14. Co značí přípona -in-?
15. Kdy se používají osobní zájmena li, ŝi, ĝi?
16. Co značí koncovky -as, -is, -os, -i, -us? Uveďte příklady v celých větách.
17. Jaký je v esperantu na rozdíl od češtiny tvar času minulého a budoucího sloves nedokonavých?
18. Utvořte způsob rozkazovací pro 2. os. čísla jedn. a mn. od slovesa labori. Co značí ni laboru, li
laboru, ili laboru?
19. Proč je v esperantu před slovesem vždy zájmeno osobní, není-li ve větě jiný podmět? (Srovnejte s
češtinou).
20. Jakou koncovku má podstatné jméno, příd. jméno a příslovce?
21. Napište 10 vět s tázacími zájmeny a příslovci (kiu, kio, kiam ...).
22. Co značí slova kiu, tiu, ĉiu, neniu, iu? Jak si lze snadno zapamatovat význam slov v těchto řadách?
23. Co znamená slůvko ajn kaj jak se používá?
24. Kterou koncovkou označujeme směr pohybu? Po kterých předložkách jej neoznačujeme a proč?
25. Co značí slůvko ĉi?
26. Co značí přípony -aĉ , ĉj , nj a předpona sub ?
27. Jak se v esperantu na rozdíl od češtiny vyjadřuje zápor?
28. Co značí předpony ge-, bo-, pra-?
29. Jak se tvoří z osobních zájmen zájmena přivlastňovací?
30. Jak se tvoří ze základních číslovek číslovky řadové?
31. Co značí přípony -on-, -obl-, -op-?
32. Stupňujte ve větách příd. jména granda, utila, forte.
33. Stupňujte ve větách příslovce rapide, forte.
34. Kdy se používá při stupňování člen la? Uveďte příklady v celých větách.
35. Kdy se používá pomocná předložka je?
36. Čím lze nahradit předložku je?
37. Kdy používáme předložku da?
38. Ukažte na příkladech rozdíl ve významu předložek da a de.
39. Co značí přípony -an-, -il-, -ar-, -aĵ-?
40. Jak se překládá esperantské neurčité zájmeno oni?
41. Co značí přípony -et-, -eg-, -em-, -uj-, -i-?
42. Kdy se používá u jmen zemí přípona -uj-?
43. Kdy a proč někteří esperantisté používají vedle přípony -uj- také připonu -i- ?
44. Kdy lze použít člen l' místo la a kdy lze vynechat u podstatného jména koncovku -o?
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45. Kdy se používá zvratné zájmeno?
46. V čem se liší používání zvratného zájmena osobního a přivlastňovacího v esperantu od češtiny?
47. Co značí přípony -ul- a -ind-?
48. Co značí předpona re- a přípony -ig- , -iĝ- ?
49. Vysvětlete rozdílný smysl vět: Maria ruĝiĝis; Maria ruĝigis siajn vangojn.
50. Jak píší esperantisté svou adresu do ciziny a proč?
51. Co značí předpony ek- , fi- a přípony -er- , -ad- , -id- ?
52. Co je správné: Oto vojaĝas en Francio nebo Oto vojaĝas en Francion nebo Oto vojaĝas Francion?
53. Co značí přípony -ist- , -ism- , -ebl- , -end- a předpona mis- ?
54. Co značí parolanta homo, parolinta homo, parolonta homo?
55. Co značí segata ligno, segita ligno, segota ligno?
56. Co značí kaptato, kaptito, kaptoto? A co forsendanto, forsendinto, forsendonto?
57. Uveďte ve všech časech příklady na slovesné tvary jednoduché a složené.
58. Co značí tvary na -onta, -ota mimo čas budoucí?
59. Co značí přípony -estr- , -ej- , -ec- a předpona eks- ?
60. Co značí přípona -ing- a předpona dis- ?
61. Kdy lze věty krátit přechodníkem?
62. Jaké přípony mají přechodníky a co vyjadřují?
63. Mění se v esperantu přechodníky také podle rodu a čísla jako v češtině?
64. Kterou z obou vět lze krátit přechodníkem:
La laboristo longe laboris hieraŭ, hodiaŭ li ripozas.
Karlo longe laboris hieraŭ, hodiaŭ longe laboras Jozefo.
65. Které koncovky přibírá sloveso po spojce se?
66. Které koncovky přibírá sloveso po spojce ke?
67. Jak si pomůžeme, nevíme-li jakého způsobu slovesného máme použít po spojce ke?
68. Jakou koncovku má sloveso v účelových větách po spojce por ke?
69. Kdy lze účelovou větu krátit a použít místo spojky por ke prostě por s infinitivem?
70. Co značí slovo moŝto a jak je překládáme?
VORTFARADO EN ESPERANTO - TVOŘENÍ SLOV V ESPERANTU
La vortojn oni formas: Slova se tvoří:
A. el radiko kaj - z kmene a
a)gramatika finaĵo - mluvnické koncovky:
-o, -a, -j, -n, -e, -i;
as, is, os, us,
u;
ant, int , ont ;
at, it, ot;
b)prefiskoj - předpony
bopříbuzenstvo získané sňatkem: patro otec, bopatro tchán
dis- rozluka, rozptýlení, roz : tranĉi řezat, distranĉi rozřezat;
ĵeti hodit, disĵeti rozhodit;
eka) počátek děje: dormi spát, ekdormi usnout;
b) okamžitost děje: krii křičet, ekkrii vykřiknout;
eks- "ex“, bývalý: reĝo král, eksreĝo exkrál, bývalý král;
fiopovržení: homo člověk, fihomo darebák;
for- odstranění, od- : tranĉi řezat, fortranĉi odříznout; iri jít,
foriri odejít;
geobojí rod: patro otec, patrino matka, gepatroj rodiče;
mal- opak: granda velký, malgranda malý;
mis- a) špatně: uzi užít, misuzi zneužít;
b) chybně: kompreni rozumět, miskompreni chybně rozumět,
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miskompreno nedorozumění;
pra- pra: homo člověk, prahomo pračlověk;
rea) zpět: doni dát, redoni vrátit;
b) opět: vidi vidět, revidi opět vidět, shledat se;
sub- a) pod : skribi psát, subskribi podepsat;
b) tajně: aŭskulti poslouchat, subaŭskulti tajně poslouchat,
odposlouchávat;
c)sufiksoj - přípony:
-aĉ- zhoršení významu: ĉevalo kůň, ĉevalaĉo herka;
-ad- a) trvání děje: paroli mluvit, paroladi řečnit;
b) opakování děje: viziti navštívit, vizitadi navštěvovat;
-aĵ- a) věc z určité hmoty: faruno mouka, farunaĵo moučník;
b) věc určité vlastnosti: bongusta chutný, bongustaĵo
pochoutka;
-an- a) člen kolektivu: familio rodina, familiano člen rodiny;
b) obyvatel: urbo město, urbano měšťan;
c) stoupenec: respubliko republika, respublikano republikán;
-ar- souhrn: arbo strom, arbaro les;
-ĉj- zdrobňuje mužská jména: Petro Petr, Peĉjo Petříček;
-ebl- možnost: vidi vidět, videbla viditelný;
-ec- vlastnost: facila snadný, facileco snadnosti;
-eg- a) zvětšení: pordo dveře, pordego vrata;
b) zesílení: varma teplý, varmega horký;
-ej- a) místo činnosti: labori pracovat, laborejo pracovna;
b) místo bytostí a věcí: bovino kráva, bovinejo kravín; garbo
snop, garbejo stodola;
-em- náchylnost: labori pracovat, laborema pracovitý;
-end- nutnost: voĉo aŭdenda hlas, který musí být slyšen;
-er- nejmenší část něčeho: neĝo sníh, neĝero vločka;
-estr- představený: ŝipo loď, ŝipestro kapitán;
-et- a) zmenšení: tablo stůl, tableto stolek;
b) zeslabení: varma teplý, varmeta vlažný;
-id- a) mládě: hundo pes, hundido štěně;
b) potomek: Primislo Přemysl, Primislido Přemyslovec; reĝo
král, reĝido kralevic, princ;
-ig- dělat nějakým: pura čistý, purigi čistit;
-iĝ- stá(va)t se nějakým: pala bledý, paliĝi blednout;
-il- nástroj: tranĉi řezat, tranĉilo nůž;
-ind- hodný něčeho: laŭdi chválit, laŭdinda chvályhodný;
-ing- násadka: plumo pero, plumingo násadka na pero;
chránítko: fingro prst, fingringo náprstek;
-ism- učení, směr: Kristanismo Kristovo učení, křesťanství;
-ist- a) povolání: traktoristo, telegrafisto;
b) stoupenec: komunisto, hokeisto, ŝakisto;
-nj- zdrobňuje ženská jména: Maria Marie, Marinjo, Manjo Mařenka,
Máňa;
-obl- násobný: du dvě, duobla dvojnásobný;
-on- zlomek: kvar čtyři, kvarono čtvrtina;
-op- hromadnost: du dva, duopo dvojice, duope ve dvojici, v páru,
laŭ duopoj, poduope po dvou, ve dvojicích, dva a dva a dva...
-uj- a) schránka: mono peníze, monujo peněženka;
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-ul-um-

b) strom: pomo jablko, pomujo = pomarbo jabloň;
c) země: italo Ital, Italujo Itálie;
živá bytost určité vlastnosti: bona dobrý, bonulo dobrák
bez určitého významu: plena plný, plenumi splnit, vyhovět

B. per kunmetado - skládáním:
libro + ŝranko = libroŝranko skříň na knihy, knihovna; granda + urbo = grandurbo velkoměsto;
bone + gusti = bongusti dobře chutnat; labori + tago = labortago pracovní den; dormi + ĉambro =
dormoĉambro ložnice; tri + tago = tritaga třídenní; duona + patro = duonpatro nevlastní otec, otčím;
kun + labori = kunlabori spolupracovat; antaŭ + tago + mezo = antaŭtagmezo dopoledne; skribi +
maŝino = skribmaŝino psací stroj; maŝino + skribo = maŝinskribo strojové písmo; pafi + arko =
pafarko luk; arko + pafado = arkpafado lukostřelba.
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ESPERANTSKÉ GRANATICKÉ MINIMUM
Relativní snadnost esperanta je založena na mezinárodní slovní zásobě, pravidelné mluvnici a
pravidelném odvozování. Zřetelnost esperantské výslovnosti zajišťuje použití pouze základních
samohlásek (a e i o u), pravopis je fonetický čili podle zásady "piš, jak slyšíš". Základních slov
(slovních kořenů) používá esperanto kolem 20 tisíc, odvozenin na 100 tisíc, avšak pro běžné
dorozumění stačí kolem 500 až 800 nejdůležitějších slov - systém předpon a přípon umožňuje vytvořit
z nich zhruba 5 tisíc odvozenin.
Každé podstatné jméno končí v základním tvaru na -o
přídavné jméno na -a
příslovce na -e
sloveso na -i.
Podstatná a přídavná jména přijímají v množném čísle koncovku -j
ve 4. pádě navíc v obou číslech -n.
Slovesa mají v každém čase pouze jeden tvar
Osoby se vyjadřují pomocí zájmen podobně jako např. v angličtině.
Přítomný čas má koncovku -as, minulý -is, budoucí -os, podmiňovací způsob -us a rozkazovací -u.
Příčestí činná vyjadřují přípony -ant-, -int-, -ontPříčestí trpná vyjadřují přípony -at-, -it-, -ot-.
Těchto 11 koncovek a 6 přípon stačí na vyjádření všech mluvnických vztahů (angličtina jich má ještě
méně, protože tvarově nerozlišuje základní slovní druhy: work = práce, pracovní, pracovat).
V esperantu vycházejí překlady i náročných uměleckých děl (Don Quijote, Hamlet, Božská komedie).
V roce 1995 byla organizace esperantských autorů a překladatelů přijata do mezinárodního
PEN-klubu, čímž bylo esperanto uznáno za vyspělý literární jazyk. Odborná literatura vychází v
esperantu také, i když za uměleckou pokulhává, což je ovšem u rozvíjejících se jazyků běžným jevem
(je to vlastně nejmladší literární jazyk).
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LA NAŬ OFTECO-GRUPOJ
Grupo 1
11 finaĵoj: -o, -a, -e, -n, -j, -i, -as, -is, -os, -us, -u
6 particip-sufiksoj: -ant-, -int-, -ont-, -at-, -it-, -ot9 pronomoj: mi, vi, li, ŝi, ĝi, ni, ili, oni, si
7 prefiksoj: bo-, ĉef-, dis-, ek-, ge-, mal-, re24 sufiksoj: 14 substantivaj: -ado
-aĵo
-ano -aro
-eco
-ejo
-estro
-ido
-ilo
-ino -isto -ismo
-ujo
-ulo
5 adjektivaj:
-ebla -ema
-inda -obla -ona
3 verbaj:
-adi
-igi
-iĝi
2 indiferentaj:
-eg-et1 varia:
-um12 numeraloj: unu,
15

du, tri, kvar, kvin, ses,

sep, ok, naŭ, dek, cent, mil

aŭ-vortoj: almenaŭ, ambaŭ, ankaŭ, ankoraŭ, anstataŭ, antaŭ,
apenaŭ, baldaŭ, ĉirkaŭ, hieraŭ, hodiaŭ, kontraŭ,
kvazaŭ, morgaŭ, preskaŭ

33 tabelvortoj:
kio
kiu
kies
tio
tiu
io
iu
ĉio
ĉiu
nenio neniu

kia
tia
ia
ĉia
nenia

kiam
tiam
iam
ĉiam
neniam

kie
kial
tie
tial
ie
ĉie
nenie

kiel
tiel

kiom
tiom
iom

62 aliaj elementoj:
ajn, al, aŭ, ĉar, ĉe, ĉi, ĉu, da, de, do, dum, eĉ, el, en, for,
ĝis, ha!, ho!, ja, jam, je, jen, jes, ĵus, kaj, ke, krom, kun,
la, laŭ, mem, ne, nek, nu, nun, nur, ol, per, plej, pli, plu,
por, post, pri, pro, se, sed, sen, sub, sur, tra, trans, tre,
tro, tuj - apud, ekster, inter, kvankam, preter, super, tamen
GRUPO 2
27 substantivoj:
afero
formo
amiko
homo
ĉambro
infano
flanko
jaro
fojo
kampo

kapo
koro
lando
loko
mano

25 adjektivoj:
alia
feliĉa
alta
forta
bela
granda
bona
grava
facila juna

kelka
klara
lasta
libera
longa

50 verboj:
ami
havi
demandi
helpi
devi
iri
deziri
komenci
diri
kompreni
doni
koni
esti
kredi
fari
labori
fini
legi
ĝoji
lerni

mondo
nacio
nomo
patro
resto

sinjoro
tago
tempo
tero
viro

multa
nova
ofta
plena
proksima

levi
loĝi
meti
militi
montri
morti
movi
okazi
paroli
peti

vojo
vorto

rapida
riĉa
ruĝa
sama
tuta

porti
povi
preni
respondi
resti
ricevi
ridi
scii
sekvi
sendi

sidi
skribi
stari
ŝajni
teni
veni
veturi
vidi
vivi
voli
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GRUPO 3
53 substantivoj:
akvo
familio
arbo
fenestro
arto
filo
bildo
fingro
birdo
frato
buŝo
fraŭlo
ĉevalo frukto
ĉielo
haro
domo
hejmo
edzo
horo

intereso
knabo
koloro
korto
letero
libro
lingvo
lito
maro
mateno

mono
monto
muro
okulo
paco
parto
peco
persono
piedo
popolo

pordo
punkto
rajto
rimedo
semajno
suno
tablo
urbo
valoro
vento

16 adjektivoj:
afabla dekstra
blanka dolĉa
certa
frua

kuraĝa
necesa
nigra

propra
pura
simpla

sola
trankvila
varma

53 verboj:
aĉeti
flugi
atendi
halti
aŭdi
interesi
bati
ĵeti
bezoni
kanti
bruli
konsili
danki
konstrui
dormi
kosti
fali
kreski
fermi
krii

kuri
lasi
lumi
manĝi
manki
memori
miri
naski
okupi
pagi

pasi
pensi
perdi
permesi
postuli
premi
prezenti
provi
rakonti
regi

vespero
vesto
vizaĝo

renkonti
rigardi
rimarki
senti
serĉi
soni
ŝanĝi
timi
tiri
trinki

vera

turni
uzi
vojaĝi

GRUPO 4
1 diversa: nul
77 substantivoj:
aero
doloro
aĝo
ekzemplo
amaso
fajro
angulo
fero
aŭtuno
fiŝo
avo
floro
besto
gazeto
bordo
glaso
brako
ĝardeno
celo
historio
ĉapelo
hundo
daŭro
ideo
dento
kato
dio
kaŭzo
direkto
kolo

kolekto
korpo
kutimo
lakto
ligo
ligno
linio
marko
mezo
minuto
momento
monato
naturo
nazo
neĝo

nokto
nombro
nubo
onklo
ordo
orelo
pano
papero
planko
plezuro
plumo
pluvo
printempo
rivero
rondo

rozo
sango
seĝo
somero
speco
stacio
stato
stato
strato
sukero
supro
ŝipo
ŝtono
vagono
vetero

vilaĝo
vintro
vitro

26 adjektivoj:
agrabla
diversa
aparta
fremda
atenta
gaja
blua
ĝusta
dika
hela

interna
justa
kara
komuna
kontenta

laca
larĝa
prava
precipa
preta

profunda
sana
sata
sufiĉa
utila

verda

48 verboj:
akcepti
aperi
aŭskulti
batali
brili
brui
dubi
elekti
erari
esperi

konsenti
kovri
kuiri
kuŝi
lavi
ligi
ludi
mezuri
opinii
ordoni

pardoni
paŝi
peni
plendi
plori
ripozi
rompi
salti
saluti
servi

silenti
suferi
tranĉi
tuŝi
veki
vendi
voki
zorgi

festi
forgesi
frapi
gajni
kalkuli
kapti
kaŝi
koleri
komerci
konduki
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GRUPO 5
94 substantivoj:
adreso
inko
animo
insekto
arĝento
kafo
azeno
karto
benko
klaso
bovo
koko
brusto
korbo
butero
koverto
danĝero
krajono
donaco
kruco
dorso
kruro
folio
kuko
fonto
kulero
fundo
kuzo
genuo
lago
glacio
lango
greno
leĝo
grupo
limo
herbo
luno
horloĝo
maniero

mastro
muziko
numero
objekto
ofico
ombro
ovo
paĝo
pako
plafono
porko
poŝo
poŝto
produkto
prunto
radio
regiono
reĝo
religio
rulo

20 adjektivoj:
bruna
fiksa
cetera
flava
efektiva
freŝa
egala
griza

kapabla
kulpa
lerta
mola

42 verboj:
agi
amuzi
aranĝi
atingi
bani
ĉesi
decidi
efiki
ekzisti
estimi

fiksi
flui
gardi
instrui
intenci
inviti
juĝi
klini
kompati
konservi

sako
senco
spirito
stelo
sumo
ŝafo
ŝtato
ŝtupo
telero
teruro
truo
vaporo
verko
vino
voĉo

Januaro
Februaro
Marto
Aprilo
Majo
Junio
Julio
Aŭgusto
Septembro
Oktobro
Novembro
Decembro
lundo
mardo
merkredo
ĵaŭdo
vendredo
sabato
dimanĉo

ordinara
peza
rekta
saĝa

seka
serioza
simila
vasta

puŝi
ripeti
ruli
spiri
studi
sukcesi
ŝati
ŝlosi
ŝteli
tondi

trafi
viziti

krei
kuraci
marŝi
moki
pendi
plaĉi
preferi
prepari
promeni
promesi

GRUPO 6
4 diversaj: ĉiel ial iel ies
126 substantivoj:
armo
frunto
krimo
baro
fumo
kuvo
barbo
gaso
lampo
bastono
gasto
leciono
beko
graso
legomo
botelo
guto
lipo
branĉo
haŭto
litero
broso
honoro
maŝino
butono
industrio
meblo
cifero
insulo
metalo
ĉapitro
jako
mieno
ĉemizo
kajero
miliono
doktoro
kameno
muŝo
fadeno
kapro
najbaro
fako
karbo
nepo
fakto
kelo
nevo
flago
kesto
nordo
forko
kilogramo
noto
forno
kondiĉo
okcidento
foso
korno
oleo
fromaĝo
kravato
ondo

oro
oriento
osto
pantalono
paro
parenco
pasto
pilko
pinglo
pinto
planto
polico
poluro
polvo
pomo
ponto
poto
praktiko
premio
prezo
publiko

rado
rando
regno
regulo
reto
salo
sapo
scienco
sekreto
semo
serio
serpento
sezono
signo
skatolo
soldato
sorto
spegulo
spico
sudo
supo
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ŝanco
ŝarĝo
ŝnuro
ŝranko
ŝtrumpo
ŝuo
tabulo
taso
teo
tegmento
telefono
tolo
tualeto
tuko
ungo
valo
vango
viando
vico
vosto
vundo

32 adjektivoj:
akra
fama
avara
fidela
delikata
fiera
densa
firma
ebena
ĝenerala
falsa
ĝentila

honesta
komforta
konstanta
konvena
kvieta
matura

nepra
pacienca
plata
pluraj
preciza
sankta

speciala
sperta
stranga
subita
surda
taŭga

vigla
volonta

83 verboj:
akiri
diferenci
akompani eduki
anonci
estingi
aparteni eviti
apogi
falsi
armi
flegi
ataki
fosi
averti
gliti
balai
gvidi
bedaŭri
ĝeni
blovi
hejti
boli
honti
ĉasi
imagi
danci
imiti
defendi
informi
desegni
kisi

kombi
kompari
konduti
konfesi
konscii
konsisti
korespondi
kulturi
mendi
mensogi
meriti
miksi
minaci
naĝi
obei
organizi

pafi
peli
pentri
piki
planti
plugi
posedi
preĝi
presi
progresi
puni
rekomendi
respekti
rezulti
rifuzi
rikolti

rilati
ripari
riproĉi
savi
skrapi
soifi
spezi
streĉi
ŝerci
ŝiri
ŝoveli
tremi
trompi
trovi
tusi
venki

viŝi
volvi

GRUPO 7
4 diversaj: adiaŭ des malgraŭ ve!
173 substantivoj:
abio
dato
hirundo
aglo
deklivo
hotelo
agordo
dezerto
humoro
akcidento
direktoro
instinkto
alumeto
distanco
jupo
aparato
drato
kadro
armeo
elektro
kamarado
artikolo
embaraso
karaktero
aŭtobuso
energio
karoto
aŭtomato
epoko
kaserolo
aventuro
etaĝo
kataro
balono
faldo
kaŭĉuko
banko
faruno
kavo
bero
fasko
kelnero
bieno
ferio
klingo
biero
fianĉo
komitato
bileto
figuro
kongreso
boto
filmo
kotono
brasiko
flamo
kremo
breto
floso
kurbo
briko
fojno
kurso
bulo
frosto
kvadrato
burĝo
fulmo
kvalito
centro
globo
kvanto
cigaredo
gluo
lano
ciklo
gorĝo
larmo
citrono
grado
ledo
ĉapo
grundo
leono
ĉifono
gusto
leporo
ĉokolado
haveno
litro

lukso
magazeno
majstro
makulo
maniko
mantelo
martelo
materialo
matraco
membro
mentono
metio
metro
mizero
modo
moro
najlo
nebulo
nesto
oranĝo
organo
origino
pajlo
partio
pasporto
pastro
pino
pipo
pizo
placo

plado
plano
poeto
politiko
potenco
pugno
puto
radiko
registro
relo
restoracio
ringo
rizo
roko
sablo
salajro
sceno
sekundo
seruro
skalo
socio
societo
solido
sonoro
spaco
stalo
standardo
stomako
streko
suko

33 adjektivoj:
abunda
evidenta
acida
favora
blinda
fortika
blonda
freneza
ĉarma
glata

nuda
oportuna
pala
privata
proksima

scivola
severa
sincera
stulta
vana

klera
kruda
kurioza
lama
laŭta
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ŝultro
ŝvito
tabako
tabelo
tapiŝo
tasko
telegrafo
temo
titolo
tombo
tondro
tritiko
tubo
turo
valizo
vato
vazo
ventro
vermo
verso
violo
zono

diligenta
eterna

gracia
humila

milda
muta

85 verboj:
aspekti
babili
daŭri
detrui
difekti
difini
diskuti
distri
diveni
dividi
domaĝi
droni
eksciti
ekskursi
ekzameni
ekzerci
enui

esplori
esprimi
etendi
evolui
fajfi
faldi
fandi
farmi
farti
fidi
forĝi
fotografi
frandi
froti
grimpi
ĝemi
ĝui

haki
heziti
komuniki
koncerni
konsideri
konsoli
konstati
krevi
kroĉi
kudri
laŭdi
logi
lui
masoni
mordi
mueli
murmuri

prudenta
ruza
nutri
odori
oferti
ornami
peki
persekuti
pesi
petoli
prezidi
protekti
protesti
rajdi
razi
renversi
reprezenti
signifi
skulpti

solvi
sonĝi
sterni
supozi
surprizi
ŝirmi
ŝpari
ŝtopi
ŝuldi
ŝveli
taksi
teksi
tenti
toleri
traduki
urĝi
verŝi

GRUPO 8
6 diversaj: he! ju minus nenies plus
284 substantivoj:
abelo
eksperimento
kalkano
abomeno
ekvilibro
kalsono
adjektivo
elefanto
kamiono
advokato
emocio
kandelo
afiŝo
enigmo
kanzono
albumo
esenco
kapitalo
alkoholo
Esperanto
kaso
almozo
ezoko
kastelo
amplekso
fabriko
kateno
anaso
farbo
kemio
anĝelo
faŭko
kilometro
animalo
febro
kino
apetito
felo
kitelo
apoteko
fendo
kliento
araneo
financo
kolono
arko
fiziko
kolumo
asocio
foiro
komo
aŭto
fonografio
komisiono
aŭtomobilo
fosto
koncerto
aŭtoritato
frago
konferenco
avenuo
frambo
konscienco
avio
fulgo
kopio
barelo
fundamento
kordo
bazo
funebro
korko
bazaro
funkcio
koto
bebo
funto
krado
benzino
ganto
krano
betulo
garaĝo
krepusko
biblioteko
genio
kreto
biciklo
gloro
krizo
bluzo
golfo
krono
boato
grajno
kruĉo
bombono
hajlo
krusto
bremso
heroo
kubuto
broŝuro
hoko
kuglo
brovo
hospitalo
kukolo
bubo
hufo
kupro
budo
kemio
kurteno
bulvardo
idealo
kvartalo
butiko
imperio
kverko

neniom
medikamento
meĥaniko
meĥanismo
metodo
miliardo
milimetro
mino
mistero
modelo
moskito
motoro
muso
muskolo
nadlo
nervo
neto
nivelo
nodo
olivo
ombrelo
orfo
paĉjo
panjo
parfumo
parko
pasio
Pasko
pato
patrono
pejzaĝo
pelto
peniko
petrolo
pilo
pioĉo
piro
pleto
plumbo
poemo
poezio
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pulvoro
pupo
rango
rato
recepto
rekompenco
rekordo
respubliko
revuo
rezervo
ripo
ritmo
robo
salono
saŭco
sekretario
sekso
senso
signalo
silko
simio
simpatio
sistemo
sitelo
sklavo
sojlo
sporto
stampo
stango
stilo
strio
strukturo
studento
stumpo
surfaco
ŝelo
ŝoforo
ŝraŭbo
ŝtalo
ŝtolo

traktoro
trezoro
triangulo
tribunalo
trikoto
trotuaro
trunko
urso
vakcino
varo
velo
veneno
verbo
vergo
verto
veŝto
vidvo
virto
vito
vualo
vulpo

cemento
cerbo
cirkonstanco
ĉeko
ĉeno
ĉerizo
deficito
dekoracio
deserto
detalo
diablo

imposto
impreso
inĝeniero
instrumento
intelekto
juro
juvelo
ĵurnalo
kabineto
kajo
kalendaro

lameno
lifto
listo
literaturo
lupo
malvarmumo
mamo
mandato
mapo
marĉo
masto

36 adjektivoj:
akurata
arda
avida
brava
ebria
ekstrema
eleganta
eminenta

fervora
humida
identa
indiferenta
inklina
inteligenta
ĵaluza
kaprica

komika
kompleta
kripla
kruela
kruta
modera
moderna
modesta

141 verboj:
aboni
adicii
administri
admiri
admoni
adopti
afranki
akceli
asekuri
atesti
baki
balanci
barakti
beni
boji
bori
brakumi
cedi
citi
civilizi
ĉagreni
ĉerpi
dediĉi
degeli
deklari
delegi
dependi
destini
disputi

distingi
distribui
dungi
eksplodi
elturniĝi
entrepreni
envii
escepti
fanfaroni
festeni
flari
fleksi
flirti
fondi
frakasi
friti
frizi
garantii
gesti
gladi
gluti
gratuli
heredi
ilustri
importi
influi
insisti
instali
instigi

posteno
pozicio
preteksto
problemo
proceso
profesio
profito
provizo
prozo
pulmo
pulvo

insulti
ĵuri
karesi
knedi
komandi
komisii
komplezi
kondamni
konfidi
konfirmi
konfiti
konfuzi
konjekti
konkludi
konkuri
kontrakti
kontroli
konvinki
kritiki
leki
maĉi
mastrumi
mediti
melki
migri
munti
naŭzi
observi
oferi

tajloro
teatro
telegramo
temperaturo
tempesto
tendo
teorio
tereno
tipo
tono
trajno

naiva
nobla
nobla
normala
oficiala
perfekta
probabla
reciproka

sagaca
serena
sobra
sovaĝa
sprita

operacii
oscedi
paŝti
paŭzi
penetri
penti
perfidi
pinĉi
plekti
plenumi
pretendi
procedi
prokrasti
pruvi
pumpi
putri
rabi
rampi
raporti
ravi
regali
reklami
remi
revi
rezigni
rezisti
ribeli
rifuĝi
riski

ronki
rosti
segi
skui
sopiri
sorĉi
striki
sufoki
suspekti
sveni
svingi
ŝargi
ŝmiri
ŝovi
ŝuti
tajli
tedi
tegi
tordi
trakti
trempi
treni
turmenti
varii
velki

GRUPO 9
19 diversaj: -aĉ- ĉial ĉies ĉiom -ĉj- eks-nj- -op- po pra- ties

-end- -er- iafoje -ing- fi! mis- nenial neniel

54 adjektivoj
abrupta
absoluta
absurda
plenaĝa
aktiva
aktuala
amara

ekzakta
elasta
familiara
furioza
singarda
grandioza
graveda

kioma
klasika
koketa
kolektiva
kompetenta
kontanta
lojala

oblikva
obstina
pia
populara
raŭka
reala
relativa
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solidara
subtila
tenera
tragika
unika
universala
valida

arbitra
aŭdaca
civila
sindona

humana
imuna
intima
kaduka

majesta
malica
mirinda
nervoza

ridgida
sekura
sociala
solena

vanta
vegetara
virga

ministro
mirtelo
monstro
monumento
moralo
musko
muzeo
muzelo
najtingalo
nilono
nuko
nukso
obstaklo
oceano
oficiro
opero
oratoro
orkestro
ortografio
ovalo
Pacifiko
palato
paliso
palmo
palpebro
palto
paneo
pantoflo
papo
papago
papilio
paradizo
paralelo
paraŝuto
parlamento
pasaĝero
pasero
pavo
pendolo
pensio
periodo
perlo
perono
persiko
piano
piceo
pigo
piloto
pioniro
pipro
plago
plando
plandumo
planedo
plasto
plastiko
platano
pluralo
porcelano
porcio
portreto

sago
salato
saliko
sandviĉo
satiro
sciuro
sekalo
sekcio
senato
sino
sindikato
singularo
situo
situacio
skio
skorpio
sledo
sofo
sorgo
specimeno
spektaklo
spiko
spinaco
splito
spongo
spuro
stadio
stadiono
stameno
stano
statuo
staturo
sterko
strigo
struto
subjekto
substanco
substantivo
sulko
suplemento
surtuto
ŝakalo
ŝaŭmo
ŝinko
ŝtipo
takto
talio
tapeto
tarifo
tegolo
tekniko
teksto
sinteno
tendenco
teraso
teritorio
termometro
testudo
tigo
tigro
tinkturo

516 substantivoj
abrikoto
adverbo
Afriko
agento
ajlo
akademio
akcento
akcio
akno
akordo
akrido
akso
akto
aktoro
alarmo
alaŭdo
aleo
alfabeto
algo
aluminio
amatoro
ambasado
ambasadoro
Ameriko
ampolo
anekdoto
angilo
ansero
aperturo
apostolo
apro
arterio
artiko
asembleo
asfalto
Atlantiko
atomo
Aŭstralio
aŭtoro
avantaĝo
aveno
Azio
bacilo
bagatelo
bakterio
balo
bambuo
banano
bandaĝo
banto
barbiro
barko
basko
bendo
beto
bifsteko
bloko
borso
bovlo
braceleto
brando

egoisto
eĥo
eklezio
ekrano
ekspozicio
ekvatoro
elektroniko
elemento
emajlo
emerito
epidemio
etapo
etato
Eŭropo
evento
fabo
fabelo
faco
fago
fajenco
fantazio
fasado
fasono
fazeolo
feo
feĉo
federacio
felto
fenomeno
figo
fikcio
fluido
fontano
formiko
formulo
fotelo
frako
frazo
fripono
fronto
funelo
fungo
furaĝo
galo
galoŝo
garbo
gelateno
generacio
generalo
gento
geografio
girlando
glavo
gobio
gramo
gramatiko
grego
gripo
groto
gruo
gudro

kamelo
kanalo
kandidato
kankro
karafo
karno
karnavalo
karpo
kartono
kaskedo
kaŝtano
katalogo
kategorio
kaverno
kazo
kejlo
kerno
kirurgo
kirurgio
klimato
kliniko
klubo
kokoso
kolegio
kolombo
kolonelo
kolumno
komedio
komisaro
kompanio
komplemento
komunumo
koncepto
konfidenco
konkordo
konkurso
konsekvenco
konstitucio
konsulo
konvalo
koridoro
korniko
korvo
kosmo
kostumo
kranio
kredito
kresto
kristalo
krokodilo
kubo
kukumo
kukurbo
kulto
kuniklo
kupono
kurento
kuseno
laboratorio
lacerto
laĉo
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brido
bronzo
bruto
budĝeto
buko
bukedo
buklo
bulbo
bulko
bulteno
burĝono
centimetro
centralo
cepo
cervo
cigaro
cigno
cikado
cikonio
cinamo
cindro
ciro
cirkelo
cirklo
cirkulero
cirkvito
civito
ĉaro
ĉelo
ĉerko
daktilo
dando
debeto
debeto
dialogo
dianto
dieto
dimensio
dogano
dokumento
dorno
doto
efekto

gumo
gvardio
ĝemelo
ĝendarmo
ĝermo
ĝibo
halo
hangaro
haringo
harmonio
hazardo
heĝo
hektaro
helikoptero
hepato
heroldo
higieno
himno
hordeo
horizonto
horizontalo
ĥoro
impulso
individuo
infero
insigno
inspektoro
instanco
intesto
invalido
ironio
jubileo
jugo
kabano
kaĉo
kaĝo
kahelo
kajuto
kakao
kakto
kalo
kaldrono
kalkanumo

lado
lako
lanterno
lapo
lardo
larvo
latitudo
latuno
laŭbo
lekcio
lesivo
leŭtenanto
liceo
licenco
likvo
lilio
limako
lino
logiko
lokomotivo
longitudo
loto
lotuso
luko
maizo
maksimumo
maleolo
lavo
marmelado
maso
mato
matematiko
materio
medicino
Mediteraneo
melono
melonomenso
menuo
metalurgio
mielo
mineralo
minimumo
ministerio

princo
principo
procento
profesoro
profeto
programo
projekto
proleto
proletario
pronomo
propozicio
proverbo
provinco
pruno
psikologio
pudro
punto
pupilo
puso
rabato
racio
radiatoro
rafano
rano
raŭpo
reakcio
regimento
reĝimo
rektangulo
reno
rendevuo
rento
resumo
ribo
rimo
rimeno
rivoluo
rolo
romano
roso
rubando
ruino
rusto

tomato
torento
torto
tradicio
trafiko
traktato
tramo
trumpeto
trupo
tubero
tufo
tumulto
tuno
tunelo
turismo
turisto
uniformo
universitato
vakso
vegetalo
vejno
veluro
vertico
vertikalo
veruko
vespo
veziko
viadukto
viktimo
vindo
violono
vipo
volumo
volumeno
vulkano
vulturo
zinko
zoologio

grinci
grumbli
gustumi
havigi
ignori
impeti
impliki
inciti
indigni
indiki
indulgi
infekti
iniciati
injekti
insidi
inspiri
interpelaci
interpreti
inundi
inventi
izoli
juki

kompromiti
koncentri
konsumi
kontesti
konversacii
korekti
kraĉi
liveri
lubriki
lukti
luli
manipuli
manovri
mencii
mistifiki
modifi
muĝi
multipliki
neglekti
ofendi
oponi
opozicii

preskribi
prononci
propagandi
proponi
prosperi
provoki
recenzi
redakti
redukti
reflekti
reformi
revizii
revolucii
rezoni
riveli
riverenci
sarki
sekci
sorbi
spiti
starti
subtrahi

164 verboj:
abstini
adapti
adori
aflikti
agiti
akuzi
alterni
aludi
aplaŭdi
apliki
aserti
asisti
balbuti
baloti
bapti
bindi
blasfemi
bleki
bonvoli
bredi
brokanti
buĉi

determini
devontigi
digesti
dikti
disponi
eldoni
dorloti
dresi
ekipi
ekspedi
ekspluati
eksporti
ekzekuti
enketi
eskapi
estigi
ĉeesti
foresti
establi
falĉi
fasti
flagri
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terni
tikli
tinti
trejni
triki
trudi
vadi
vagi
varti
venĝi
veti
televidi
vomi
zumi

cirkuli
ĉifi
deci
deĵori
deliri
denunci
deponi
deputi

flati
fliki
flustri
fuĝi
fuŝi
garni
grati
grimaci

jungi
kalumnii
klopodi
kolizii
kombini
kompensi
kompliki
komponi

orienti
palpi
pekli
perei
persisti
pliigi
plonĝi
prelegi
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suĉi
susuri
svati
ŝanceli
ŝpini
ŝpruci
tajpi
deteni sin

Užitečné věty
blahopřání, cestování, hodiny, hotel, nakupování, otázky, počasí, pozdravy, seznámení, dopisování,
přihlášky
Blahopřání
Sukceson! - Hodně štěstí! Ĉion bonan al vi! - Všechno nejlepší!
Mi volas gratuli vin. - Chci Ti/Vám poblahopřát. Mi gratulas vin okaze de via naskiĝtago. Blahopřeji Ti/Vám ke Tvým/Vašim narozeninám.
Akceptu miajn elkorajn gratulojn! - Přijměte má srdečná blahopřání! Mi tutkore gratulas vin. - Z
celého srdce Ti/Vám blahopřeji.
Gajan feston! - Veselou oslavu! Feliĉan Novan Jaron! - Šťastný Nový rok!
Ĝojan Kristnaskon! - Veselé Vánoce! Agrablan ripoztempon! - Příjemnou dovolenou!
Mi bondeziras al vi ... . - Blahopřeji Ti/Vám k ... . Amu kaj estu amata! - Miluj a buď milován!
Mi volas tosti je via naskiĝtago! - Chci připít ke Tvým/Vašim narozeninám! Je via sano! - Na
zdraví!
Mi reciprokas viajn bondezirojn. - Opětovávám Tvé/Vaše blahopřání.
Cestování
Je kioma forflugas la aviadilo? - V kolik odlétá (to) letadlo? Mi flugos per aviadilo. - Poletím
letadlem.
Kiam ni devas eltrajniĝi? - Kdy musíme vystoupit z vlaku? De kiu kajo deiras la trajno? - Ze
kterého nástupiště odjíždí (ten) vlak?
Ni longe vojaĝis. - Dlouho jsme cestovali. Kiamaniere vi intencas vojaĝi? - Jakým způsobem máš v
úmyslu cestovat.
Mi veturos per ... . - Pojedu (pomocí) ... . Ĉi-somere mi planas iri al IJK. - Toto léto mám v plánu
jet na IJK.
Ni venis el ... . - Přijeli jsme z ... . Ĉu vi iam estis en ...? - Byl/a jsi někdy v ... ?
Mi devas forveturi postmorgaŭ. - Musím odjet pozítří. Kie oni vendas biletojn? - Kde se prodávají
lístky?
Kiom kostas la bileto ĝis ...? - Kolik stojí lístek až do ... ? Tien kaj reen. - Tam a zpět.
Kien vi veturas? - Kam jedeš/te? Kiam ni estos en ...? - Kdy budeme v ... ?
Kiom longe daŭros la vojaĝo? - Jak dlouho bude trvat (ta) cesta? Ĉu vi povus montri al mi la
vojon? - Mohl bys/te mi ukázat cestu?
Kie estas la fervoja stacidomo? - Kde je vlakové nádraží? Je kioma forveturas la trajno al ...? - V
kolik odjíždí vlak do ... ?
La trajno malfruas dek minutojn. - Vlak má zpoždění deset minut. Kiel mi povas atingi la
flughavenon? - Jak se mohu dostat na letiště?
Kiu flugo estis ĵus anoncita? - Který let byl právě teď ohlášen? Al mi tre plaĉas navigi per ŝipo. Velmi se mi líbí plout na lodi.
Kie troviĝas la haveno? - Kde se nalézá přístav? Kie troviĝas busa haltejo? - Kde se nachází
autobusová zastávka?
Per kiu buso oni povas atingi la urbocentron? - Kterým busem je možné dostat se do centra? Kie ni
devas elbusiĝi? - Kde musíme vystoupit z autobusu?
Ĉu vi scipovas stiri aŭton? - Umíš/te řídit auto? Mi havas rajton stiri aŭton. - Mám oprávnění řídit
auto.
Kie mi povus lasi la aŭton? - Kde bych mohl/a nechat auto?
Hodiny
Mi kunportis mian vekhorloĝon. - Nesl jsem s sebou svůj budík. La dudekan de julio estos mia
naskiĝtago. - Dvacátý červenec je den mých narozenin.
Kiam estos via naskiĝtago? - Kdy budou tvé narozeniny? Ni renkontiĝu je la kvina. - Setkejme se v
pět.
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Mi forgesis streĉi la horloĝon. - Zapomněl jsem natáhnout hodiny. Li venos posttagmeze. - Přijde
odpoledne.
Li venos tagmeze. - Přijde v poledne. Antaŭ kvin horoj. - Před pěti hodinami.
Ĝis kioma horo? - Do kolikáté hodiny? Kiom longe? - Jak dlouho?
De la kvina ĝis la sepa. - Od páté do sedmé. Ni atendas vin jam duonhoron. - Čekám na tebe/vás už
půl hodiny.
Mi atendis vin tutan horon. - Čekal jsem na tebe/vás celou hodinu. Mia horloĝo antau(as je kvin
minutoj. - Moje hodiny jdou napřed o pět minut.
Mia horloĝo malfruas je dek minutoj. - Moje hodiny jdou pozadu o deset minut. Ni tagmanĝos
post dek minutoj. - Budeme obědvat za deset minut.
Ni matenmanĝos je la oka. - Budeme snídat v osm. Je kioma horo ni matenmanĝos? - V kolik
hodin budeme snídat?
Nun estas la deka kaj duono. - Teď je půl jedenácté. Nun estas kvarono post la dek-oka. - Teď je
čtvrt na sedm odpoledne.
Nun estas dek minutoj post la kvara. - Teď jsou čtyři a deset minut. Nun estas dek kvin minutoj
antaŭ la tria. - Teď je tři čtvrtě na tři.
Kioma horo estas nun? - Kolik hodin je teď? Nun estas la dek-unua horo. - Teď je jedenáct.
Hodiaŭ estas la kvina de marto. - Dnes je pátého března. Kiu dato estas hodiaŭ? - Kolikátého je
dnes?
Hotel
Kiel mi povas atingi la hotelon? - Jak se dostanu k hotelu? Ĉu en tiu hotelo estas liberaj lokoj? Jsou v tom hotelu volná místa?
Mi volas mendi ĉambron. - Chci si objednat (nějaký) pokoj. Mi bezonas ĉambron por unu
semajno. - Potřebuji pokoj na jeden týden.
Mi bezonas ĉambron por du personoj. - Potřebuji pokoj pro dvě osoby. Kiom kostas ĉambro por
unu tagnokto? - Kolik stojí pokoj na jeden den?
Ĉu en la ĉambro estas televidilo? - Je v pokoji televizor? Ĉu vi longe ĉi tie restos? - Zůstaneš/te tu
dlouho?
Ni deziras loĝi kune. - Přejeme si bydlet spolu. Mi volas loĝi en la unua etaĝo. - Chci bydlet v
prvním patře.
En kiu ĉambro vi loĝas? - Ve kterém pokoji bydliš/te? Mi loĝas en la ĉambro ... . - Bydlím v pokoji
... .
Bonvolu doni al mi ŝlosilon de la ĉambro ... . - Prosím abyste mi dal klíč od pokoje ... . Kie estas la
lifto? - Kde je výtah?
Ĉu en la ĉambro estas duŝejo? - Je v pokoji sprcha?
Nakupování
Je kioma horo oni malfermas la vendejon? - V kolik hodin otevírají v (té) prodejně? La vendejo
funkcias sen tagmanĝa paŭzo. - Prodejna funguje bez přestávky na oběd.
Ĉu la vendejo estas malfermita dimanĉe? - Je (ta) prodejna otevřena v neděli? Kion vi volas aĉeti?
- Co chceš/chcete nakoupit?
Kie mi povus fari kelkajn aĉetojn? - Kde bych mohl udělat nělaké nákupy? Kie eblas akiri ...? Kde je možno dostat ... ?
Kie oni vendas ...? - Kde prodávají ... ? La vendejo funkcias ankaŭ nokte. - Prodejna je otevřena
také v noci.
Kiom pagis vi por tio? - Kolik jsi/jste za to platil(a)? Kiom kostas tio? - Kolik to stojí?
Kiom mi devas pagi? - Kolik musím zaplatit? Ĉi tie ĉio estas multekosta. - Zde je vše drahé.
Ĉu vi povas aĉeti por mi iun trinkaĵon? - Můžeš/Můžete mi koupit nějaké pití? Tio kostas ... . - To
stojí ... .
Ĉu en ĝi eblas aĉeti ion por manĝi? - Je v ní možné nakoupit něco k jídlu? Mi volas tion aĉeti. Chci to koupit.
Kie troviĝas la plej proksima vendejo? - Kde se nachází nejbližší prodejna?
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Ĉu vi prenis la kvitancon? - Vzal(a) jsi/jste si (tu) stvrzenku?
Ĉu ni enpaku ĉion kune? - Máme vše zabalit dohromady? Ĉu la prezo estas akceptebla? - Je ta
cena přijatelná?
Pagi necesas ĉe la kaso. - Platit je nutno u pokladny. Tio estas por mi tro multekosta. - To je pro
mne příliš drahé.
Bedaŭrinde mi ne havas kun mi tiom da mono. - Bohužel nemám s sebou tolik peněz. La kosto
por mi ne gravas. - Cena pro mne není důležitá.
Ĉu vi iros kun mi al la vendejo? - Půjdeš/Půjdete se mnou do (té) prodejny?
Otázky
Kio estas tio? - Co je to? Kion tio signifas? - Co to znamená?
Kiel tion kompreni? - Jak tomu rozumět? Ĉu vi parolas Esperanton? - Hovoříš/Hovoříte
esperantem?
Kien vi iras? - Kam jdeš/jdete? Kie vi estis? - Kde's byl(a)? Kde jste byli/y?
Kiel vi fartas? - Jak se máš/máte? Kiel vi sentas vin? - Jak se cítíš/cítíte?
De kie vi venis? - Odkud's přišel/přišla? Odkud jste přišli/y? Kiam vi venis? - Kdy's přišel/přišla?
Kdy jste přišli/y?
Kiam vi forveturas? - Kdy odjíždíš/odjíždíte? Kiam vi estos hejme? - Kdy budeš/budete doma?
Kiam ni povas renkontiĝi? - Kdy se můžeme setkat? Kio okazis al vi? - Co se ti/vám stalo?
Kion vi diris? - Co jsi řekl(a)? Co jste řekli/y? Kion vi deziras? - Co si přeješ/přejete?
Kion vi volas? - Co chceš/chcete? Pri kio vi okupiĝas? - Čím se zabýváš/zabýváte?
Pri kio vi pensas? - O čem přemýšlíš/přemýšlíte? Kion vi pensas pri tio? - Co si o tom
myslíš/myslíte?
Kion ni faru? - Co si počnem? Kion vi intencas fari? - Co zamýšlíš/zamýšlíte dělat?
Kion vi konsilas al mi? - Co mi radíš/radíte? Kion vi serĉas? - Co hledáš/hledáte?
Ĉu vi havas ...? - Máš/Máte ... ? Ĉu vi havas edzon (edzinon)? - Máš/Máte manžela (manželku)?
Ĉu tiu ĉi loko estas libera? - Je toto místo volné? Ĉu tio plaĉas al vi? - Líbí se ti/vám to?
Ĉu vi estas preta? - Jsi připraven(a)? Ĉu vi amas min? - Miluješ mne?
Ĉu vi ŝatas tion? - Máš to rád(a)? Ĉu vi estas kontenta? - Jsi spokojen(á)?
Ĉu vi konsentas? - Souhlasíš/Souhlasíte? Ĉu vi komprenis? - Rozuměl(a)'s? Rozuměli jste?
Ĉu vi venos? - Přijdeš/Přijdete? Ĉu vi restas ĉe ni? - Zůstáváš/Zůstáváte u nás?
Ĉu vi aŭdas min? - Slyšíš/Slyšíte mě? Ĉu vi atendos min? - Počkáš/Počkáte na mne?
Ĉu vi faros tion? - Uděláš/Uděláte to? Ĉu vi estas certa? - Jsi si jist(a)?
Ĉu vi scias ke ...? - Víš/Víte že ... ? Ĉu vi kredas al mi? - Věříš/Věříte mi?
Ĉu vi iros? - Půjdeš? Půjdete? Ĉu ni iru kune? - Co kdybychom šli/y spolu?
Ĉu por longa tempo? - Na dlouhou dobu? Kiujn lingvojn vi parolas? - Jakými jazyky
mluvíš/mluvíte?
Počasí
Kia estos la vetero morgaŭ? - Jaké bude zítra počasí? Kian veteron oni prognozas por morgaŭ? Jaké počasí předpovídají na zítra?
Kiom da gradoj estas hodiaŭ? - Kolik stupňů je dnes?. Kia temperaturo estas nun? - Jaká je teď
teplota?
Estas dek gradoj (super) sub la nulo. - Je deset stupňů (nad) pod nulou. La termometro montras ...
. - Teploměr ukazuje ... .
Nenia nubeto troviĝas sur la ĉielo. - Na nebi není žádný mráček. Hodiaŭ la vetero estas bela. Dnes je hezké počasí.
La vento forblovis la nubojn. - Vítr odvál mraky. La pluvo jam ĉesis. - Déšť už ustal.
La vento kvietiĝis. - Vítr se utišil. La ĉielo heliĝis. - Obloha zesvětlala.
Estas sufiĉe varme. - Je dost teplo. Estas terura varmego. - Je strašné vedro.
La suno brilas. - Slunce září. Lumas la luno. - Svítí měsíc.
La neĝo degelas. - Sníh taje. Hodiaŭ la vetero ne estas bela. - Dnes není hezké počasí.
La ĉielo estas nuba. - Na nebi jsou mraky. Estas malvarme. - Je zima.
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Intencas pluvi. - Vypadá to, že bude pršet. Pluvas. - Prší.
Komencas pluveti. - Začíná poprchávat. La pluvo falas torente. - Déšť padá proudem.
Estas malseke. - Je mokro. Hodiaŭ estas pluva vetero. - Jdes je deštivé počasí.
Hieraŭ fulmis kaj tondris. - Včera se blýskalo a hřmělo. Morgaŭ estos fulmotondro. - Zítra bude
bouřka.
Hieraŭ tutan tagon hajlis. - Včera celý den padaly kroupy. Ekblovis forta vento. - Zafoukal silný
vítr.
La vetero estas ventega. - Počasí je větrné. La tempesto furiozis kelkajn tagojn. - Bouře zuřila
několik dní.
Ĉu oni prognozas ŝtormon por morgaŭ? - Předpovídají na zítřek bouři? Baldaŭ komenciĝos
uragano. - Brzy začne uragán.
De kie blovas la vento? - Odkud vane vítr? Estos frosto. - Bude mráz.
Dense falas la neĝo. - Sníh padá hustě. Neĝas. - Sněží.
Pozdravy
Saluton! - Nazdar! Bonan matenon! - Dobré jitro!
Bonan tagon! - Dobrý den! Bonan vesperon! - Dobrý večer!
Bonan nokton! - Dobrou noc! Estas agrable vidi vin! - Jsem rád, že tě/vás vidím!
Estas agrable revidi vin denove. - Je potěšením setkat se s tebou/vámi opět. Estas agrable renkonti
vin. - Jsem rád, že jsem tě/vás potkal.
Mi ĝojas vidante vin! - Mám radost když tě/vás vidím! Kion mi vidas! - Co to vidím!
Mi longe vin ne vidis. - Dlouho jsem tě/vás neviděl. Bonvenon! - Buď vítán/Buďte vítáni!
Bonvenon al nia lando! - Vítej/Vítejte v naší zemi! Ĝis! - Nashle!
Ĝis (la) revido! - Nashledanou! Ĝis baldaŭ! - Tak zatím!
Ĝis poste! - Nashle později! Ĝis morgaŭ! - Tak zítra!
Adiaŭ! - Sbohem! Ne forgesu min! - Nezapomeň na mě!
Mi memoros vin! - Budu si tě/vás pamatovat! Transdonu miajn bondezirojn al ... - Předej mé
blahopřání ...
Vizitu min ankoraŭfoje. - Navštiv mě ještě jednou. Alian fojon mi restos pli longe. - Jindy zůstanu
déle.
Al mi estis tre agrable paroli kun vi. - Bylo mi potěšením s tebou/vámi hovořit. Mi dankas vin pro
la vizito. - Děkuji za návštěvu.
Mi akompanos vin. - Doprovodím tě/vás. Sukcesan vojaĝon! - Šťastnou cestu!
Ĉion bonan al vi! - Vše nejlepší! Sukceson! - Hodně štěstí!
Pardonu mi devas foriri. - Omluvte mne, musím odejít.
Seznámení
Ni konatiĝu! - Seznamme se! Ĉu ni povas konatiĝi? - Můžeme se seznámit?
Mi volus konatiĝi kun vi. - Chtěl/a bych se s Tebou/Vámi seznámit. Mi dezirus konatiĝi kun vi. Přál/a bych si se s Tebou/Vámi seznámit.
Konatiĝu kun mia fratino. - Seznam/te se s mou sestrou. Mi volas konatigi vin kun mia amiko. Chtěl/a bych Tě/Vás seznámit se svým přítelem.
Tre agrable! - Výborně! Mi tre bone konas lin. - Velmi dobře ho znám.
Mi tre ĝojas ke mi konatiĝis kun vi. - Jsem velmi rád/a, že Tě/Vás poznávám. Mia nomo estas Jesi.
- Jmenuji se Jesi.
Mi lin (ŝin) ne konas. - Neznám ho (ji). Ĉu li (ŝi) estas konata al vi? - Je to tvůj/váš známý
(tvoje/vaše známá)?
Ni jam estas konataj. - My už se známe. Ĉu vi konas ilin? - Znáš je?
Vi ŝajne jam konas unu la alian. - Vy už se asi znáte. Mi vin jam vidis ie. - Už jsem Tě/Vás někde
viděl/a.
Ĉu ni ie jam renkontiĝis? - Už jsme se někde potkali? Mi delonge deziris renkontiĝi kun vi. - Už
dlouho jsem si přál/a se s Tebou/Vámi setkat.
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Jen mia adreso ... - Moje adresa je ... Notu mian adreson (telefon-numeron). - Poznamenej/te si
moji adresu (telefonní číslo).
Kio estas via nomo? - Jak se jmenuješ/te? Diru mi petas vian nomon. - Řekni/Řekněte mi, prosím,
své jméno.
Kie vi loĝas? - Kde bydlíš/te? Mi loĝas en ... . - Bydlím v ...
Li estas mia proksima konato. - Je to můj blízký známý. Mi volas prezenti al vi mian amikon. Chci ti/vám představit svého přítele.
Ĉu vi povas prezenti vin? - Můžeš/Můžete se představit?
Dopisování
Kara ...! - Milý/Milá...! Estimata! - Vážený/Vážená!
Kara amiko! - Milý příteli! Mi trovis vian adreson kaj decidis skribi al vi. - Našel/Našla jsem
Tvoji/Vaši adresu a rozhodl/a jsem se Ti/Vám napsat.
Vian adreson al mi donis nia komuna konato. - Tvou/Vaši adresu mi dal náš společný přítel.
Mi esperas ke vi akceptos mian proponon korespondi. - Doufám, že přijmeš/te mou nabídku
dopisovat si.
Mi ege volus kun vi korespondi. - Velmi bych si s Tebou/Vámi chtěl/a dopisovat. Ĉu vi ŝatus
korespondi kun mi? - Chtěl/a bys/te si se mnou dopisovat?
Al mi ege plaĉas korespondi kun vi. - Velmi se mi líbí si s Tebou/Vámi dopisovat.
Mi pardonpetas pro mia longa silento. - Omlouvám se za své dlouhé mlčení.
Pardonu ke mi tiom longe ne respondis al vi. - Odpusť/te, že jsem tak dlouho neodpověděl/a.
Pardonu ke necesis tiom longe atendi mian respondon. - Odpusť/te, že jsi/jste musel/a tak dlouho
čekat na mou odpověď.
Lastatempe mi estas tre okupita. - Poslední sobou jsem velmi zaměstnán/a.
Mi ricevis vian leteron kaj tuj skribas al vi. - Dostal/a jsem Tvůj/Váš dopis a hned Ti/Vám píšu.
Mi jam longan tempon ne ricevas leterojn de vi. - Už dlouhý čas od Tebe/Vás nedostávám dopisy.
Mi decidis mem skribi al vi. - Rozhodlal/a jsem se nasat Ti/Vám sám/sama.
Mi longan tempon atendis vian leteron. - Dlouhou dobu jsem čekal/a na Tvůj/Váš dopis.
Mi plenumas mian promeson kaj skribas al vi. - Plním svůj slib a píšu Ti/Vám.
Mi volus pensi ke vi ankoraŭ min ne forgesis. - Chtěl/a bych si myslet, že jsi/jste na mě ještě
nezapomněl.
Mi ege esperas ke vi ankoraŭ memoras min. - Velmi doufám, že si mě ještě pamatuješ/te.
Via lasta letero estis tre kortuŝa. - Tvůj/Váš poslední dopis byl velmi dojímavý.
Kun granda plezuro mi tralegis vian leteron. - S velkým potěšením jsem si přečetl/a Tvůj/Váš
dopis.
Estis granda surprizo ricevi de vi bildokarton. - Bylo velkým překvapením dostat od Tebe/Vás
pohlednici.
Mi tre ĝojas ke vi skribis al mi. - Jsem velmi rád/a, že jsi/jste mi napsal.
Via letero tre ĝojigis min. - Tvůj/Váš dopis mě velmi potěšil. Dankon pro via agrabla letero. Děkuji za Tvůj/Váš přijemný dopis.
Mi ŝatus ke vi skribu pli multon pri vi. - Byl/a bych rád/a, abys/te napsal/a více o sobě.
Mi tre dankas pro via respondo. - Velmi děkuji za Tvou/Vaši odpověď.
Bedaŭrinde mi ne ricevis vian antaŭan leteron. - Bohužel jsem nedostal/a Tvůj/Váš poslední dopis.
Estis tre agrable ricevi vian leteron. - Bylo velmi přijemné dostat Tvůj/Váš dopis.
Via letero tre plaĉis al mi. - Tvůj/Váš dopis se mi velmi líbil.
Dankon ke vi ne forgesis kaj skribis al mi. - Děkuji, že jsi/jste nezapomněl/a a napsal/a mi.
Pri tio mi rakontos pli detale en alia letero. - O tom budu vyprávět podrobněji v jiném dopise.
Eble vi povus skribi al mi ion intiman pri vi? - Možná bys/te mi mohl/a napsat o sobě něco
důvěrného?
Ĉu vi povus sendi al mi vian foton? - Moha bys/te mi poslat svou fotku?
Kune kun ĉi tiu letero mi sendas al vi ... - Spolu s tímto dopisem Ti/Vám posílám...
Mi aldonis kelkajn miajn fotojn. - Přiložil/a jsem několik svých fotek.
Estus tre agrable iam renkontiĝi kun vi. - Bylo by velmi přijemné se s Tebou/Vámi někdy setkat.

-121-

Mi tre ĝojus se vi venus viziti min. - Byl bych velmi rád, kdybys/te mě navštívil/a/i.
Antaŭ mia vizito mi skribos al vi retpoŝte. - Před svou návštěvou Ti/Vám napíšu mailem.
Informu min pri via alveno. - Informuj/te mě o svém příjezdu.
Bedaŭrinde ke ni estas tiom for unu de alia. - Bohužel jsme si tak vzdáleni (jeden od druhého).
Mi esperas ke mia letero ne tro ĝenis vin. - Doufám, že Ti/Vám můj dopis příliš nevadí.
Mi senpacience atendas vian reagon al mia letero. - Netrpělivě očekávám Tvou/Vaši reakci na můj
dopis.
Mi petas skribu al mi kiel eble plej rapide. - Prosím, napiš/te mi co možná nejrychleji. Sincere ... Upřímně...
Sincere salutas ... - Upřímně zdraví... Elkore salutas ... - Ze srdce/Srdečně zdraví...
Amike ... - Přátelsky... Kun amo - S láskou
Via amiko - Tvůj/Váš přítel Via ... - Tvůj/Tvá/Tvé...
Ĝis! - Nashle! Ĝis revido! - Na shledanou!
Přihlášky
Ĉu vi povas plenigi ĉi tiun aliĝilon? - Můžeš/te vyplnit tuto přihlášku?
Mi bezonas vizon por eniri tiun landon. - Potřebuji vízum,abych mohl/a vstoupit do té země.
Se vi bezonas invitleteron por ricevi vizon ... - Jestliže potřebuješ/te zvací dopis, abys/te dostal/a
vízum...
Ekssovetuniaj landoj - Země bývalého Sovětského svazu
Landoj de eks-Sovetio - Země bývalého Sovětského svazu
Informu fakse aŭ retpoŝte - Informuj/te faxem nebo mailem
Indiku vian pasport-numeron kaj naskiĝdaton. - Udej/te Tvé/Váše číslo pasu a datum narození.
Dato ĝis kiu la pasporto validas. - Datum, do kterého pas platí.
Aliĝkotizoj - Účastnické poplatky Loĝado en dulitaj ĉambroj. - Ubytování v dvojlůžkových
pokojích.
Ĉu vi loĝos en junulargastejo? - Budeš/te bydlet v mládežnické ubytovně?
Mi loĝos en kvarlita ĉambro. - Budu bydlet ve čtyřlůžkovém pokoji.
Loĝado en propra tendo. - Bydlení ve vlastním staně. Surplanke en amasloĝejo. - Na podlaze v
hromadné ubytovně.
100 eŭrojn por la tuta periodo. - 100 euro na celou dobu. 40 dolarojn por sep tagoj. - 40 dolarů na
sedm dní.
Manĝado: trifoje tage. - Stravování: třikrát denně. Mi estas ĉiomanĝanto. - Jím vše.
Ĉu vi estas vegetarano aŭ vegano? - Jsi/Jste vegetarián nebo vegan? Sen matenmanĝoj. - Bez
snídaní.
Vegetaraj manĝoj. - Vegetariánská jídla. Ĉu vi manĝos vegetare? - Budeš/te jíst vegetariánsky?
Mi estas memzorganto. - Stravuji se sám/sama. Vi havos rabaton se vi pagas antaŭ ... . - Budeš/te
mít slevu, pokud zaplatíš/te před...
Vi havos malrabaton se vi aliĝas post ... . - Budeš/te platit příplatek, pokud se přihlásíš/te po... Vi
povas pagi surloke. - Můžeš/te platit na místě.
Oni krompagas se oni ne estas membro de TEJO. - Platí se něco navíc, pokud nejsi/nejste členem
TEJO.
La aliĝo estas valida nur post antaŭpago. - Účast je platná až po zaplacení zálohy.
Aliĝinformoj - Informace pro přihlášení. Landkategorio: - Kategorie země:
Nomo: - Jméno: Familia nomo: - Příjmení:
Adreso: - Adresa: Urbo: - Město:
Sekso: ina vira/malina - Pohlaví: ženské mužské Poŝtkodo (sen landokodo): - PSČ (bez kódového
označení země):
Fakso (internacie): - FAX (mezinárodně): Mi partoprenos la aranĝon tuttempe. - Budu se
účastnit celé akce.
La kotizoj ne enhavas asekuron. - Poplatky nezahrnují pojištění. Ĉu vi volas kontribui al la
programo? - Chceš/te přispět k programu?
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ÚPLNÁ GRAMATIKA ESPERANTA
(původní text autora esperanta L.L. Zamenhofa upravený pro české uživatele z Wikipedie,
otevřené encyklopedie Esperanta - http://cs.wikipedia.org/wiki/Esperanto)

A. Abeceda
abcĉdefgĝhĥijĵklmnoprsŝtuŭvz
Většinu písmen píšeme a hlásky vyslovujeme v esperantu stejně jako v češtině. Odlišná jsou:
ĉ - vyslovuje se jako č ve slově čokoláda – ĉokolado
ĝ - vyslovuje se jako dž ve slově bandžo – banĝo
ĥ - vyslovuje se jako ch ve slově echo – eĥo
ĵ - vyslovuje se jako české ž ve slově žurnál – ĵurnalo
ŝ - vyslovuje se jako české š ve slově šál – ŝalo
ŭ - se vyskytuje pouze jako dvojhláska aŭ, eŭ a vyslovuje se jako ve slovech automobil - aŭtomobilo,
leukocit - leŭkocito.
Slabiky di, ti, ni se vyslovují dy, ty, ny jako ve slovech diktátor – diktatoro, tinktura – tinkturo,
nikotin – nikotino.

B. Pravidla
1. Člen určitý je la a je stejný pro všechny rody a pády v čísle jednotném i množném.
2. Podstatné jméno má vždy koncovku -o, množné číslo -j. Esperanto má pouze dva pády: první
(nominativ – nominativo) a čtvrtý (akuzativ – akuzativo). Čtvrtý pád tvoříme připojením koncovky –
n: la patro – la patron, la patroj – la patrojn). Ostatní pády vyjadřujeme pomocí předložek např.: s
otcem – kun la patro, k otci – al la patro, od otce – de la patro.
3. Přídavné jméno má vždy koncovku –a a skloňuje se jako podstatné jméno. Druhý stupeň se tvoří
pomocí příslovce pli – více, třetí pomocí příslovce plej – nejvíce, slovo než překládáme ol, např. pli
blanka ol neĝo – bělejší než sníh; la plej blanka – nejbělejší.
4. Základní číslovky jsou nesklonné: 1 - unu, 2 - du, 3 - tri, 4 - kvar, 5 - kvin, 6 - ses, 7 - sep, 8 - ok,
9 - naŭ, 10 - dek, 100 - cent, 1000 - mil. Čísla tvoříme prostým řazením číslovek: 5432 kvinmil
kvarcent tridek du. Řadové číslovky mají koncovku přídavného jména: kvara - čtvrtý. Násobné se
tvoří příponou -obl-: kvarobla - čtyřnásobný, kvaroble - čtyřnásobně. Zlomky mají příponu -on-:
kvarono - čtvrtina, hromadné číslovky -op-: kvarope - čtyři a čtyři, podílné po: po kvar - po čtyřech.
Číslovky mohou být též podstatnými jmény a příslovci: kvaro - čtyřka, kvare - za čtvrté.
5. Osobní zájmena jsou: mi - já, vi - ty, vy, Vy, li - on, ŝi - ona, ĝi - ono, si - se, ni - my, ili - oni, ony,
ona; neurčité zájmeno oni (čti »ony«): oni parolas - říká se, mluví se. Přivlastňovací zájmena se tvoří
koncovkou přídavného jména -a.. Zájmena se skloňují stejně jako podstatná jména: mia - můj, min mě, mne.
6. Sloveso se nemění ani v osobě ani v čísle: mi faras - dělám, la patro faras - otec dělá, ili faras oni / ony / ona dělají. Přítomný čas má koncovku -as, minulý -is, budoucí -os, podmiňovací způsob
-us, rozkazovací způsob -u, neurčitý způsob -i.
Příčestí a přechodníky mají v esperantu větší rozlišovací schopnost:
přítomné činné končí na -ant: faranta - dělající
minulé činné končí na -int: farinta - dělavší
budoucí činné končí na -ont: faronta - mající / hodlající dělat
přítomné trpné končí na -at: farata - dělaný
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minulé trpné končí na -it: farita - udělaný
budoucí trpné končí na -ot: farota - mající být udělán
Přechodníky končí na -e: farante, farinte, atd. - dělaje
Všechny tvary trpného rodu se tvoří pomocí příslušného tvaru pomocného slovesa esti - být a trpného
příčestí dotyčného slovesa, při čemž se používá předložky de: ŝi estas amata de ĉiuj - je milována
všemi.
7. Příslovce má koncovku -e, stupňuje se jako přídavné jméno: mia frato kantas pli bone ol mi - můj
bratr zpívá lépe než já.
8. Všechny předložky se pojí s prvním pádem, předložka en také s akuzativem.
9. Každé slovo se čte tak, jak je psáno.
10. Přízvučná slabika je vždy druhá od konce.
11. Složená slova se tvoří prostým spojením slov(ních kmenů): skrib-maŝino - psací stroj, maŝinskribo - strojové písmo, písmo psané strojem.
12. Zápor se tvoří ve větě pouze jedním záporným slovem (záporkou): Nikdo to neviděl - Neniu tion
vidis. ( nesprávně: ... ne vidis). Nikdo z nás nikdy nic takového neviděl - Neniu el ni iam ion tian vidis.
(Nesprávně: Neniu el ni neniam nenion tian ne vidis).
13. Na otázku "kam" odpovídáme čtvrtým pádem: domů - hejmen, do Prahy - Pragon.
14. Každá předložka má určitý a stálý význam; v nerozhodném případě se někdy používá neurčitá
předložka "je": sopiro je la patrujo - touha po vlasti.
15. Takzvaná cizí slova se přejímají obvykle beze změny, píší se však foneticky.
16. Koncovky podstatného jména a členu se mohou nahradit odsuvníkem: de l´ mond´.

Přehled koncovek, předpon a přípon
Mluvnické koncovky
-o podstatné jméno: fabriko továrna
-a přídavné jméno: fabrika tovární
-j množné číslo: fabrikoj továrny
-n akuzativ (4.pád): fabrikon továrnu
-e příslovce: fabrike továrně
-i infinitiv: fabriki vyrábět, vyrobit
-as přítomný čas: mi fabrikas vyrábím
-is minulý čas: mi fabrikis vyrobil jsem, vyráběl jsem
-os budoucí čas: mi fabrikos budu vyrábět, vyrobím
-us podmiňovací způsob: mi fabrikus vyrobil bych, vyráběl bych
-u rozkazovací způsob: fabriku vyrob(te)

Slovesná příčestí
-ant- činné přítomné: fabrikanta vyrábějící
-int- činné minulé: fabrikinta vyrobivší
-ont- činné budoucí: fabrikonta hodlající vyrábět
-at- trpné přítomné: fabrikata vyráběný
-it- trpné minulé: fabrikita vyrobený
-ot- trpné budoucí: fabrikota mající být vyroben
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Číslovkové přípony
-on- zlomek: duono polovina, duona poloviční, duonigi rozpůlit
-obl- násobek: trioble třikrát (množství), triobligi ztrojnásobit
-foj- časový údaj: trifoje třikrát, triafoje po třetí
-op- hromadné: kvaropo čtveřice, pokvarope po čtveřicích

Slovotvorné předpony
al- k, ke: aldono přídavek, alveturi přijet
ambaŭ- obou-: ambaŭmane obouručně, ambaŭflanke po obou stranách
antaŭ- před: antaŭurbo předměstí, antaŭvidi předvídat
anti- proti: antifaŝisto antifašista
apud- vedle: apuddoma stojící u domu
arki- arci-: arkiepiskopo arcibiskup, arkikanajlo arcilotr
bo- spřízněnost sňatkem: bopatro tchán, bofilo zeť
ĉe- u, při: ĉeesti zůčastnit se, ĉemane po ruce
ĉef- hlavní: ĉefverko veledílo, ĉefepiskopo arcibiskup
ĉi- tento: ĉijare letos, ĉiflanke na této straně
ĉirkaŭ- okolo: ĉirkaŭpreni obejmout, ĉirkaŭvojo objížďka
ĉiu- každo-: ĉiutage každodenně, ĉiuvespere každý večer
de- od: defali odpadnout, desalti seskočit
dis- rozptýlení: disŝiri roztrhat, disvojo rozcestí
du- dvoj-: dulita dvoulůžkový, duparta dvojdílný
dum- během: dumpaca mírový, za míru, dumviva doživotní
duon- polo-: duontempo poločas, duonpatro nevlastní otec, duonfermita pordo pootevřené dveře
egal- rovno-: egalbranĉa rovnoramenný, egalpezo rovnováha
ek- začátek nebo krátkodobost: ekbrili vysvitnout (slunce), zazářit (blesk)
eks- bývalý: eksministro bývalý ministr, exministr
ekster- mimo, vně: eksterurba mimoměstský
el- z, ven: eliri vyjít, ellerni naučit se
en- do, dovnitř: eniri vejít, enkonduko úvod
et- malo-: eturbo maloměsto, etburĝo maloměšťák
fi- ošklivost, opovržení: fiodoro zápach, fihomo darebák
fin- dokončení: finlerni doučit se, finskribi dopsat
for- odstranění : forporti odnést, forsendi odeslat
ge- oboje pohlaví: gefratoj sourozenci, gehundoj pes a fena
grand- velko-: grandurbo velkoměsto, grandparte většinou
ĝis- až do: ĝisnude donaha, ĝisatendi dočkat se
inter- vzájemně: interkonsenti domluvit se, dohodnout
ĵus- právě před chvílí: ĵusnaskito novorozeně
kontraŭ- proti: kontraŭdiri protiřečit, namítat
krom- vedlejší: krompago příplatek; kromĉaro přívěs
kun- spolu, dohromady: kunveno schůze, kunporti vzít s sebou
kvaron- čtvrt: kvaronhoro čtvrthodina, kvaronluno půlměsíc
kvazaŭ- zdánlivý, jakoby: kvazaŭdiri naznačit, kvazaŭedzino družka
laŭ- podle: laŭlonge podél, laŭvorte doslovně
mal- opak: malamo nenávist, maljuna starý, malfermi otevřít
mem- sebe: memmortigo sebevražda, memstudado samostatné studium
mis- nedokonalost: misuzi zneužít, mlskompreno nedorozumění
mult- mnoho: multjara mnohaletý, multflanka mnohostranný
ne- popření: negranda neveliký, nematura nedospělý
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nov- novo-: novbakita novopečený, novedzo novomanžel
okon- osminový: okonfinalo osmifinále, okonnoto osminová nota
per- pomocí: perlabori vydělávat, perforto násilí
plej- nejvíc: plejparto většina, plejaĝulo nejstarší občan
plen- plný: plenmano hrst, plenluno úplněk
pli- větší: plimulto většina, plibonigi zlepšit
plur- více: plursenca víceznačný, plurvoĉa vícehlasný
plus- nad: plusvaloro nadhodnota, plusgajno nadzisk
po- po částech: pogranda ve velkém, pogrupe po skupinách
por- pro někoho: porinfana dětský, porpaca mírový
post- za, po: postmilita poválečný, postsekvo následek
pra- pra-: praavo praděd, prahomo pračlověk
preter- mimo, kolem: preteriri projít kolem, pretervidi přehlédnout
pri- o: priplori oplakat, pripensi uvážit
pro- kvůli, za: propeti přimlouvat se, prosit za někoho
pseŭdo- nepravý: pseŭdonomo pseudonym
re- znovu, opět: reverki přepracovat, resalti uskočit
retro- pozpátku: retroiri jít pozpátku
sat- dosyta: satdormi vyspat se, satludi vyhrát si
sen- bez, odstranění: senlabora bezpracný, senostigi vykostit, senkulpa nevinný
sia- svůj: siatempe svého času, sialoke na svém místě
sin- sebe: sindona obětavý, singarda opatrný
sub- pod, tajně: subskribo podpis, subridi smát se pod vousy
super- nad: superflua nadbytečný, supernatura nadpřirozený
sur- na: surhavi mít na sobě, surskribo nápis
tele- dálkový: telegvidado dálkové řízení, telestudi dálkově studovat
tra- skrze: trairi projít, traserĉi prohledat
trans- přes: transsalti přeskočit, transmara zámořský
tro- příliš: trodorlotita rozmazlený, troŝargita přetížený
tut- celo-: tutmonda celosvětový, tutlegi celé přečíst
unu- jedno-: unulita jednolůžkový, unuanime jednohlasně
vic- zástupce, náhrada: vicreĝo místokrál, vicpeco náhradní díl
vir- samec: virĉevalo hřebec, virbovo býk

Slovotvorné přípony
-aĉ- zhoršení významu: domaĉo barabizna, skribaĉi škrábat
-ad- trvání: kuradi pobíhat, pafado střílení
-aĵ- věc: novaĵo novinka, presaĵo tiskovina
-am- mající rád: gastama pohostinný, muzikama hudbymilovný
-an- obyvatel, člen: vilaĝano vesničan, klubano člen klubu
-ar- souhrn: arbaro les, vortaro slovník, junularo mládež
-arb- strom: pomarbo jabloň, ĉerizarbo třešeň
-ĉj- mužské zdrobněliny: Joĉjo Pepík, paĉjo tatínek
-ebl- možný: videbla viditelný, trinkebla pitný
-ec- vlastnost: beleco krása, frateco bratrství
-eg- zvětšení: pordego vrata, grandega obrovský
-ej- dějiště: lernejo škola, kafejo kavárna
-em- sklon k něčemu: plorema plačtivý, dormema ospalý
-end- pasívní nutnost: skribenda letero dopis, který musí být napsán
-er- částečka: neĝero sněhová vločka, lignero tříska
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-esk- podobný: japaneska v japonském stylu, vireska mužný
-estr- vedoucí: urbestro starosta města
-et- zmenšení: pordeto dvířka, ruĝeta načervenalý
-hav- opatřený něčím: flugilhava okřídlený, truhava děravý'
-i- stát, věda: Francio Francie, diptomatio diplomacie
-id- potomek, mládě: reĝido kralevic, hundido štěně
-ig- učinit: varmigi ohřát, dormigi uspat
-iĝ- stát se: varmiĝi ohřát se, blindiĝi oslepnout
-ik- nauka: poetiko poetika, informadiko informatika
-il- nástroj: flugilo křídlo, kombilo hřeben
-in- ženské pohlaví: reĝino královna, hundino fena
-ind- hodný něčeho: laŭdinda chvályhodný
-ing- nástrčka: kandelingo svícen, piediogo třmen
-ism- hnutí: socialismo socialismus, kubismo kubismus
-ist- pracovník, stoupenec: laboristo dělník, futbalisto fotbalista, komunisto komunista
-iv- schopnost: produktiva plodný, kreiva tvořivý
-iz- aplikovat: najlizi pobít hřebíčky, gluizi potřít lepidlem
-nj- ženské zdrobněliny: Manjo Máša, Mařenka, panjo maminka
-oz- bohatý něčím: sabloza písčitý, herboza travnatý
-plen- plný něčeho: dolorplena plný bolesti
-riĉ- bohatý: sabloriĉa písčitý, florriĉa květnatý
-tuk- šátek: tablotuko ubrus, buŝtuko ubrousek
-uj- nádoba, strom, země: lavujo umyvadlo, pomujo jabloň, Anglujo Anglie
-ul- osoba určité vlastnosti: junulo mladík, bonulo dobrák
-um- přípona bez určitého významu: plenumi splnit, pendumi oběsit, kolumo límec, ventumilo vějíř
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Esperantsko-český slovník
A

aperi objevit se
apetito chuť
acero javor
aprilo duben
aĉeti koupit
apud vedle, u
admiri obdivovat
apuda vedlejší
adoleskanto dorostenec,
arbitre svévolně
dospívající
arbo strom
aero vzduch
arĥaika zastaralý
aerpoŝto letecká pošta
arĥaismo archaismus,
afabla laskavý
zastaralý výraz
afero věc, záležitost
arko oblouk
agi jednat
aro souhrn
agrabla příjemný
artfajraĵo ohňostroj
aĝo stáří
asocio svaz
aĵo věc
atenta pozorný
akcento přízvuk
atenti dávat pozor
akcepti přijmout
atesti svědčit
akompani doprovázet
atingi dosáhnout
aktujo aktovka (taška)
aŭ nebo
akvo voda
aŭ - aŭ buď - nebo
al k, ke
aŭdi slyšet
aldono dodatek
aŭgusto srpen
alfabeto abeceda
aŭskulti poslouchat
alia jiný, druhý
Aŭstrujo Rakousko
alian fojon jindy,
aŭtoritata autoritativní
podruhé, příště
aŭtoritato autorita
alie jinak
aŭtuno podzim
alkreski přirůst
avo děd
almenaŭ aspoň
alporti přinést
alta vysoký
B
altaĵo výšina
babili povídat si
alumeto zápalka
baki péci (chléb)
amaso hromada
balai mést
ambaŭ oba, obě
balailo koště, smeták
ami milovat, mít rád
baldaŭ brzy
amiko přítel
bani koupat
amuzi bavit
barelo sud
anaso kachna
bari hradit
angulo roh, kout, úhel
baro hradba, překážka
animo duše
batali bojovat
ankaŭ také
bati bít
ankoraŭ ještě
bedaŭri litovat
ano člen
bedaŭrinde bohužel
anonci oznámit
bela pěkný, krásný
anonco oznámení,
beleco krása
inzerát ansero husa
belega překrásný
anstataŭ namísto
beni žehnat
antaŭ před
benko lavice
antaŭ ol iri dormi před
besto zvíře
spaním
bezonata potřebný
antaŭ ol manĝi před
bezoni potřebovat
jídlem
biero pivo
antaŭa předešlý
bildkarto pohlednice
antaŭe vpředu; dříve
bildo obraz
antaŭparolo předmluva
bileto lístek, jízdenka
aparta zvláštní
blanka bílý
apenaŭ sotva
blinda slepý
diversa různý
dividi dělit

blovi vanout
blua modrý
bluiĝi zmodrat
boati jezdit na lodičce
boato člun, loďka
Bohemio Čechy
boleto hříbek
bona dobrý
bonega výborný
bongusta chutný
bongustaĵo pochoutka
bongusti chutnat
borderi lemovat
borderita lemovaný
bovaĵo hovězí
bovo skot, vůl
brako paže, rameno
brakseĝo křeslo
brasiko zelí
brili zářit
broso kartáč
brulanta hořící
bruli hořet
bruna hnědý
bulo hrouda, knedlík
bunta pestrý
buŝo ústa
buŝtuko ubrousek
butero máslo
C
celado snažení
celi směřovat
celo cíl, účel
cent sto
centra ústřední
centro centrum
certe jistě, určitě
certeco jistota
cetera ostatní
ĉambro pokoj, místnost
ĉapelo klobouk
ĉar protože, neboť
ĉe při, u
ĉefo šéf, vedoucí
ĉefurbo hlavní město
ĉeĥo Čech
ĉemizo košile
ĉerizo třešně (višně)
ĉesi přestat
ĉevalo kůň
ĉielarko duha
ĉielo nebe
ĉikani šikanovat, týrat
ĉirkaŭ kolem, okolo
ĉirkaŭaĵo okolí
ĉiu každý

erari mýlit se
fino konec
ero nejmenší část něčeho flago vlajka
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ĉiutaga každodenní
ĉiutage každodenně
ĉu zda (tvoří otázku)
ĉu ne vere? není-liž
pravda?
ĉu ne? že ano?
ĉu vere? opravdu?
D
da předložka míry (glaso
da vino - sklenice vína)
danci tančit
danĝera nebezpečný
dankema vděčný
danki děkovat
Danlando Dánsko
datita datovaný
dato datum
daŭrigi pokračovat
de od
de longe dávno
decembro prosinec
decidi rozhodnout
dediĉi věnovat
deĵor-uniformo služební
uniforma
deĵori konat, mít službu
dek deset
dekjara desetiletý
deklami deklamovat
dekstra pravý
delegito delegát
delogo svod
demandi ptát se
denove znovu, opět
dento zub
detrui zničit
devi muset
(ne devi) (nesmět)
deviga povinný, závazný
devo povinnost
deziri přát (si)
diablo ďábel, čert
dialekto nářečí
diferenco rozdíl
difini určit
diligenta pilný
dimanĉo neděle
direkto směr
diri říci
disfali rozpadnout se
disponi disponovat
disponigi dát k užívaní
disputi přít se
distanco vzdálenost
disvolviĝi rozvinout se
divano pohovka
grupo skupina
gusto chuť

dividite per děleno
do tedy
dolĉa sladký
doloro bolest
domo dům
doni dát
dormema ospalý
dormeti dřímat
dormi spát
du dva, dvě
dum během
dume zatím, mezitím
duon-laŭte polohlasitě
duonhoro půlhodina
duope ve dvou; zde:
spolu

esperi doufat
espero naděje
esprimi vyjádřit
esprimo výraz
estante jsa
estas je, jsou
estas libera má volno
esti prava být v právu
estiĝo vznik
estimata vážený
estimi vážit si
estro vedoucí, ředitel
eta drobný, malinký
etapo etapa, běh
etendi rozpřáhnout
eterna věčný

E

F

ebla možný
eĉ dokonce
eĉ ba i, dokonce
eduki vychovávat
edzo manžel
efektive opravdu
ekesti vzniknout
ekkrii vykřiknout
ekrakonti začít
eksa bývalý
ekskurso výlet
ekslaboristo bývalý
dělník
eksoni zaznít
eksperimento pokus
ekster mimo, vně
ekstere venku
ekzameno zkouška
ekzemplo příklad
ekzercaro cvičebnice
ekzerco cvičení
ekzistado existence
ekzisti existovat
el z, ze
eldonanto vydavatel
elefanto slon
elekti vybrat
elemento živel
eliro vystoupení
ellasi vypustit
elpendaĵo vývěska
elpensi vymyslet
elpuŝi vytlačit
elvagoniĝi vystoupit (z
vagónu)
en v, ve, do
enhavi obsahovat
enhavo obsah
enigmo hádanka
entrepreno podnik, závod

fabelo pohádka
facila snadný
facilanima lehkomyslný
fajrero jiskra
fajro oheň
fajrobrigado hasičský
sbor
fako odbor
fakto fakt
fakulo odborník
fali padnout
fali padnout
fama slavný
familio rodina
fanfaroni vychloubat se
farbi barvit
farbita natřený
fari dělat
fariĝi stát se
farti mít se
fartu bone! měj se dobře!
farunaĵo moučník
faruno mouka
februaro únor
feino víla
feliĉa šťastný
fenestro okno
fero železo
fervojo železnice
festa slavnostní
festanto oslavující
festo svátek
fi! fi! fuj!
fiera hrdý, pyšný
fihomo darebák, lump
filo syn
fine konečně
fingro prst
fini končit
finiĝi skončit (se)

interamikiĝi spřátelit se
interbatalo vzájemný boj
interesa zajímavý

kelkaj několik
kelnero číšník

flari čichat
flava žlutý
flegi ošetřovat
floro květ, květina
flugi letět
flui téci
fluo tok
flustri šeptat
foje jednou, kdysi
foliaro listí
for pryč
fora vzdálený
forgesi zapomenout
forko vidlička
formi tvořit, formovat
formiĝi utvořit se
formo tvar
forno kamna, pec
forporti odnést
forsendi odeslat
forta silný
forveturi odjet
Francio Francie
frato bratr
frato bratr
fraŭlo svobodný muž
freŝa čerstvý
freŝeco svěžest
friponetino šibalka
fromaĝo sýr
frua časný
frukto plod, ovoce
frumatene časně zrána
fumaĵita uzený
fumi kouřit
fundamento základ
fungo houba
funkcii fungovat
G
gaja veselý
gaja veselý
gajni vyhrát, získat
garaĝo garáž
garantii (za)ručit
gastigado pohoštění
gasto host
gazeto časopis
glaso sklenice
golfo zátoka
gramatikisto znalec
mluvnice
gramatiko mluvnice
granda velký
grandega ohromný
grava důležitý
greka řecký
gripo chřipka
konstrui stavět, budovat
kontenta (pri) spokojen
kontraŭ proti
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ĝardeno zahrada
ĝenerala všeobecný
ĝentila zdvořilý
ĝis až, až k
ĝis revido na shledanou
ĝisnuna dosavadní
ĝoji radovat se
ĝui požívat, vychutnávat
ĝuste správně; právě
H
ha hoj! hola hou!
halti zastavit se
harmonio soulad
haro vlas, chlup
havi mít
hejme doma
hejmen domů
hejmo domov
hela světlý
heliĝi rozjasnit se
helpi pomáhat
herbo tráva
heroldo hlasatel
hieraŭ včera
higieno hygiena
himno hymna
historia historický
ho ve! běda!
ho! o! oh! ach!
hodiaŭ dnes
homa lidský
homaro lidstvo
homo člověk
honesta čestný, poctivý
honoro čest
honti stydět se
horo hodina
humoro nálada
hundo pes
I
igi dělat (něco nějakým)
ignori nevšímat si
iĝi stát se (nějakým, něči
ilo nástroj
ilustrita ilustrovaný
imperiestro císař
indi být hoden
infano dítě
informo zpráva
inĝeniero inženýr
institucio instituce
instrui vyučovat
instruisto učitel
instrumento nástroj
inter mezi
latina latinský
laŭ podle
laŭdi chválit

interkonsento dohoda
internacia mezinárodní
internulejo internát
interŝanĝi vyměnit
investi investovat
inviti pozvat, zvát
iom post iom znenáhla
iradi chodit
iri jít
J
ja přece, vždyť, sice
jako kabát
jam už, již
januaro leden
Japanujo Japonsko
jaro rok
je o, v, na, za (předložka
neurčitých vztahů)
jen hle, zde, tu, viz
jes ano
julio červenec
juna mladý
junio červen
junulara mládežnický
junularo mládež
junulo mladík
ĵaŭdo čtvrtek
ĵeti hodit
ĵurnalo noviny
K
kabano chata
kadro rámec
kafo káva
kaj a
kajero sešit
kalkuli počítat
kancelario kancelář
kandelingo svícen
kandelo svíce
kanti zpívat
kanto píseň
kapabla schopný
kapelo kapela
kapo hlava
kapti chytit
kara drahý
karbo uhlí
karto lístek
karulo drahoušek
kastelo hrad
kato kočka (kocour)
katoliko katolík
kazo případ
ke že

malvarmeta chladný
manĝejo jídelna

kesto skříňka
kia jaký, -á, -é
kiaj jací, jaké, jaká
kial proč
kiam kdy
kie kde
kien kam
kio co
kiom da kolik
kiu kdo
klara jasný
klasifiki klasifikovat
klaso třída
klopodo úsilí, snaha
klubovesto klubovní dres
knabaĉo uličník
knabeto chlapeček
knabo chlapec
kofro kufr
kokido kuře
koko kohout
kolbaso klobása
kolegio kolej (školní)
kolego kolega, druh
kolekti sbírat
koleri zlobit se
kolo krk
kolombido holoubě
kolombo holub
kolora barevný
kombi česat
komenci začít
komenciĝi začít se
komforta pohodlný
komitato výbor
komo čárka
komplika komplikovaný
komprenebla
pochopitelný
komprenebleco
srozumitelnost
kompreni rozumět
komputi počítat strojem
komputilo, komputoro
počítač
konato známý
koncerto koncert
kondiĉo podmínka
konduki vést
konduti chovat se
konfuza zmatený
koni znát
konscio vědomí
konsenti souhlasit
konservi zachovat
konsili radit
konsiliĝi radit se
konsisti skládat se
konstanta stálý
movi hnout
multaj mnozí, mnohé,

kontroli kontrolovat
konversacio konverzace
konversacio rozhovor
konvinki přesvědčit
koridoro chodba
koro srdce
korpo tělo
korto dvůr
kosti stát (o ceně)
kostumo kroj
koverto obálka
krajono tužka
kredi věřit
krei tvořit
kreiĝi tvořit se
kreski růst
krii křičet
krom kromě, mimo
krono koruna
kruta příkrý, prudký
kudri šít
kuirejo kuchyň
kuiri vařit
kulero lžíce
kulpo vina
kun s, se
kune spolu
kuraci léčit
kuracisto lékař
kuri běžet
kurso kurz (školení)
kurteno záclona, závěs,
opona
kuŝi ležet
kutimi být zvyklý
kutimo zvyk
kuzo bratranec
kvankam ačkoliv
kvar čtyři
kvazaŭ jakoby
kvin pět
L
la člen určitý
labori pracovat
laborulo pracovník
laca unavený
lago jezero
lamenti naříkat
lampo lampa
lampo lampa, svítilna
landa zemský
lando země
lango jazyk (v ústech)
larĝa široký
lasi nechat
lasta poslední

O
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laŭdinda chvályhodný
laŭta hlasitý
lavi mýt, prát
leciono lekce
legeble čitelně
legema kdo rád čte
legi číst
leĝo zákon
leono lev
lernanto žák
lernejo škola
lerni učit se
letero dopis
levi zvednout
leviĝi zvednout se
li on
lia jeho
libera volný, svobodný
libertempa prázdninový
libertempo prázdniny,
dovolená
libro kniha
ligno dřevo
limo hranice
lingvo jazyk, řeč
litero písmeno
lito postel
littolaĵo lůžkoviny
logi lákat
loĝanto obyvatel
loĝi bydlet
loko místo
lokomotivestro strojvůdce
longa dlouhý
longe dlouho
ludanto hráč
ludejo hřiště
ludema hravý
ludi hrát (si)
lumi svítit
lundo pondělí
lupo vlk
M
majo květen
male naopak
malfrue pozdě
malgranda malý
malgraŭ přes
malpli ol méně než
malproksima vzdálený
malproksimiĝanta
vzdalující se
malproksimiĝi vzdalovat
se
malsanulejo nemocnice

peco da pano kousek
chleba

manĝi jíst
manĝilaro příbor
maniero způsob
manki chybět
mano ruka
manuskripto rukopis
mardo úterý
marko známka
marŝantaro průvod
marŝi pochodovat
marto březen
masohmota
mastro hospodář
mastrumo hospodářství,
domácnost
maŝino stroj
matematiko počty
mateno ráno, jitro
matura zralý
meblo nábytek
medicina lékařský
medikamento lék
mem sám
membro člen
memori pamatovat (si)
mencii zmínit se
merkredo středa
meti položit
metio řemeslo
mezo střed
mil tisíc
milico milice
milito válka
ministo horník
minus minus
minuto minuta
miri divit se
miskompreni špatně
pochopit
miskompreno
nedorozumění
modelo vzor
moderna moderní
mola měkký
momento okamžik
monato měsíc
mondo svět
mono peníze
monto hora
montri ukázat
monujo peněženka
Moravio Morava
mordi kousat
morgaŭ zítra
morti zemřít
moŝto excelence,
jasnost, pán (všeob. titul)
motivo motiv
movado hnutí

mnohá
multkolora
mnohobarevný, pestrý
muro zeď
muta němý

objekto předmět
obla násobný
oble krát
observatorio observatoř
observi pozorovat
obstina vzdorný
oficejo úřadovna
N
ofici úřadovat
oficiala oficiální,
nacia národní
oficialigi učinit oficiálním
nacio národ
ofico úřad
naski rodit, vzbudit
naskiĝi narodit se, zrodit ofte často
ok osm
se
okazi stát se, přihodit se
natura přirozený
okazo případ, příležitost,
naturo příroda
náh
naŭ devět
okcidento západ
nazo nos
oktobro říjen
ne ne
okulo oko
ne estas není
okupo zaměstnání
ne gravas nevadí
ol než
ne plu již ne
onklo strýc
necesa nutný
opinii mínit
nedisputebla
oportuna vhodný
nepopíratelný
ordinara obyčejný
neĝero sněhová vločka
ordinare obyčejně
neĝi sněžit
ordo pořádek
neĝo sníh
ordono rozkaz
nek - nek ani - ani
orelo ucho
nekredema nevěřící
organizaĵo organizace
nenio nic
neniu devas nikdo nesmí oro zlato
nepo vnuk
nepre určitě
P
neutila neužitečný
neŭtrala neutrální
paco mír
nevo synovec
pagata placený
nigra černý
pagi platit
nokto noc
paĝo stránka
noktomezo půlnoc
pajlo sláma
nome jmenovitě, totiž
paki balit
nomo jméno
pano chléb
nordo sever
pansaketo chlebník
nordorienta
pantalono kalhoty
severovýchodní
papero papír
normala normální
paralele souběžně
noto poznámka, nota
pardonema milosrdný
noto poznámka
pardoni prominout,
nova nový
odpustit
novaĵo novinka
parenco příbuzný
novembro listopad
parkere zpaměti
nu no, inu
parolado přednáška
nubo mrak
parolema povídavý
nuligi anulovat, rušit
paroli mluvit
nulo nula
partio strana (politická)
numero číslo
parto část, díl
nun teď, nyní
pasi minout
nur teprv
paŝo krok
nura pouhý
patro otec
peco kus, kousek

peko hřích
pendi viset
peni snažit se
peno námaha
pensi myslet
per pomocí něčeho
per jenaj vortoj
následujícími slovy
per kio čím
per la buŝo ústy
perdi ztratit
perei zaniknout
perfekta dokonalý
perfektigi zdokonalovat
permesi dovolit
persono osoba
peti prosit
peza těžký
piedeto nožka
piedo noha (od kotníku
dolů)
Pilzeno Plzeň
pioniro průkopník
piro hruška
placo náměstí
plaĉa líbivý
plaĉi líbit se
plafono strop
planko podlaha
plej nejvíce
plena plný
plenumi splnit
plezuro potěšení, radost
plezuro potěšení
pli více
pli aĝa starší
pli ol víc než
pli-malpli víceméně
pliriĉiĝo obohacení
plu dále, více
plumo peří
plus plus
pluvi pršet
po tridek po třiceti
poemo báseň
pomo jablko
pomujo jabloň
por pro
por ke aby
por kio na co, nač
pordo dveře
porko vepř, prase
porti nést
post za, po
poste potom
posttagmezo odpoledne
postulo požadavek
poŝtestro vedoucí pošty

poŝtkarto (pk.)
korespondenční lístek
poŝto pošta

rapidi spěchat
ree opět, znovu
reen zpět

skribi psát
slogano heslo
societo spolek

sako pytel
salti skočit
saluti (po)zdravit
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povi moci
praktika praktický
pravi mít pravdu
precipe zvláště
preciza přesný
preni vzít, brát
preni bieron dát si pivo
prepari připravit
prepozicio předložka
presi tisknout
preta hotový
preter mimo
prezenti předvést,
představit
prezidento prezident
pri o
princidino knížecí
princezna, komtesa
printempo jaro
pripensado přemýšlení
pripensi přemýšlet
pro pro, kvůli
progresi dělat pokroky
progreso pokrok
prokrasti odkládat
proksima blízký
proksimume přibližně
promeni procházet se
promeno procházka
prononci vyslovit
prononco výslovnost
proponi nabídnout
propra vlastní
prosperi podařit se
proverbo přísloví
provi zkusit
pruno švestka
prunti půjčit
publika veřejný
pupo panenka, loutka
pura čistý
pureco čistota
puŝi strkat

redoni vrátit
refreŝigo osvěžení
regi vládnout
regiono kraj
registri zaznamenat
regule pravidelně
regulo pravidlo
rekomendi doporučit
rekreiĝi obnovit se
rekta přímý
renkonti potkat
renoviĝi obnovit se
reprodukti reprodukovat
respondi odpovědět
restado pobyt
resti zůstat
revoki přivolat zpět
revolucio revoluce
rezerva rezervní
rezervujo rezervuár
ricevi dostat
riĉa bohatý
riĉiĝadi obohacovat se
ridema smavý
ridemulo smíšek
ridi smát se
ridinda směšný
rigardanto divák
rigardi hledět
rigida strnulý
rikolto žně, sklizeň
rilati stýkat se
rimarki všimnout si
rimarko poznámka
ringo prsten, kruh, obruč
ripari spravit
ripeti opakovat
ripozi odpočinout
ripozo odpočinek
rivero řeka
rompado lámání
rompi lámat
ronda kulatý
rondo kroužek
rosti péci (maso)
R
rostita pečený
rubando stuha, pás
rabato sleva
ruĝa červený, rudý
rabi loupit
ruiniga ničivý
rabobesto dravé zvíře
ruino ruina, troska
radio paprsek
radio-aparato rozhlasový ruza vychytralý
ruzulo chytrák, lišák
přijímač
rajti mít právo, smět
rajto právo
S
rakonti vyprávět
rakonto povídka
sabato sobota
rampi lézt, plazit se
saĝa moudrý
rapida rychlý
saĝulo mudrc

sama stejný, týž
sana zdravý
sango krev
sankta svatý
sapo mýdlo
sata sytý
satmanĝi najíst se dosyta
scii vědět, umět
se jestliže, -li, kdyby
sed ale
seĝo židle
sekundo sekunda, vteřina
sekvi následovat
sekvo následek
semajno týden
sen bez
senco smysl (čeho)
sendi poslat
senkulpigi omluvit
sennombra nespočetný
senpage bezplatně
sentaŭgigi učinit
nezpůsobilým
senti cítit
sep sedm
septembro září
serĉata hledaný
serĉi hledat
serioza vážný
serioziĝi zvážnět
servi sloužit
ses šest
severe přísně
sezono roční doba
sia svůj
siatempa svého času
sidi sedět
sidiĝu sedni, sedněte si
signifi znamenat
signo znamení
silabo slabika
silenti mlčet
silentiĝi zmlknout
Silezio Slezsko
simila podobný
simpla prostý,
jednoduchý simpleco
jednoduchost
sin se, sebe
sin mem sám sebe
sincera upřímný
sindikatoj odbory
sinjoro pán
situi nacházet se
skandi skandovat
skatolo krabice
skolto skaut

tagmezo poledne
tago den
tamen přece, nicméně
tapiŝo koberec

viro muž
virino žena
vivi žít
vivo život

tuta celý
tute zcela
tute ne vůbec ne
tutmonda světový
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soifi žíznit
sola sám, jediný
sole pouze, jedině
soleno slavnost
solvi řešit
somero léto
sonĝo sen
soni znít
spektaklo podívaná
sperta zkušený
stari stát
starto start
strato ulice
studi studovat
stulta hloupý
stultaĵo hloupost
sub pod
subaĉeti podplatit
suferi trpět
sufiĉe dost
sufiĉi stačit
sufikso přípona
sukeraĵo cukroví
sukero cukr
suno slunce
super nad
superjaro přestupný rok
supo polévka
supra horní
sur na
surmeti obléci, obout
surprizo překvapení
survoje cestou, na cestě
susuri šustit
svedo Švéd
svingi mávat
sviso Švýcar
ŝajni zdát se
ŝajnigi předstírat
ŝakludi hrát šachy
ŝako šachy
ŝanĝi měnit
ŝati vážit si, mít rád
ŝercemulo šprýmař,
čtverák, vtipálek
ŝerco žert
ŝipo loď
ŝranko skříň
ŝtato stát
ŝuo polobotka, střevíc
T
tableto stolek
tablo stůl
tablotuko ubrus
tagmanĝo oběd
tagmeze v poledne

tasko úkol
taso šálek
taŭgi hodit se, být
způsobilý
teknika technický
teknika lernejo
průmyslová škola
telero talíř
televida televizní
televido televize
temo téma
tempo čas
tendarfajro táborový
oheň
tendaro tábor
tendo stan
tento pokušení
teo čaj
tero zem
terpomo brambor
teruro hrůza
tiamaniere takovým
způsobem
tiel-kiel tak-jak
tien kaj reen tam a zpět,
sem a tam
timi bát se
tio to
tio ĉi toto
tiri táhnout
titolo titul, název
tra skrz
tradicio tradice
tralegi přečíst
tranĉi krájet, řezat
tranĉilo nůž
trankvila klidný
trans přes, za
transira přechodný
tre velmi, velice
treege ohromně
tri tři
tria třetí
tribuno tribuna
trinki pít
tro příliš
trovi nalézt
troviĝi nalézat se
trudi vnucovat
truo díra
trupo mužstvo, družstvo
tuj hned
tuko šátek
turista turistický
turni obrátit
tuŝebla dotknutelný
tuŝi dotknout se

tutŝtata celostátní
U
ungeto drápek
ungo nehet, dráp
uniformita uniformovaný
universala univerzální,
světový
universitato univerzita
unu jeden, jedna, jedno
unua první
unueco jednota
urbo město
utila užitečný
uzi použít

vizaĝo obličej
vizitata navštěvovaný
viziti navštívit
voĉo hlas
vojaĝi cestovat
vojo cesta
voki volas
voli chtít
volonte ochotně, rád
volvi vinout
vorto slovo
vyprávět rakonti
Z
zorgi pečovat, starat se

V
vagi toulat se
vagonaro vlak
vagono vagón, vůz
valbaraĵo přehrada, hráz
valo údolí
valora hodnotný
valoro hodnota, cena
vana marný, pomíjející
vane marně
vango tvář
varma teplý
varmega horký
Varsovio Varšava
veki budit
velki vadnout
vendi prodat
vendredo pátek
veni přijít
vento vítr
venu pojď, pojďte; přijď,
přijďte
verda zelený
verkaro sebrané dílo
verki spisovat, psát
verko spis, dílo
vero pravda
vespere večer, navečer
vespermanĝi večeřet
vesti obléci
vesto oblek, šaty
veturi jet
viando maso
videbla viditelný
vidi vidět
vidvo vdovec
vilaĝo vesnice
vino víno
vintro zima

;
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Česko-esperantský slovník
A
a kaj
abeceda alfabeto
aby por ke
ačkoliv kvankam
aktovka (taška) aktujo
ale sed
ani - ani nek - nek
ano jes
anulovat, rušit nuligi
archaismus, zastaralý
výraz arĥaismo
aspoň almenaŭ
autorita aŭtoritato
autoritativní aŭtoritata
až, až k ĝis
B
ba i, dokonce eĉ
báseň poemo
bát se timi
balit paki
barevný kolora
barvit farbi
bavit amuzi
bez sen
bezplatně senpage
běda! ho ve!
během dum
běžet kuri
bílý blanka
bít bati
blízký proksima
bohatý riĉa
bohužel bedaŭrinde
bojovat batali
bolest doloro
brambor terpomo
bratr frato
bratranec kuzo
brzy baldaŭ
březen marto
budit veki
buď - nebo aŭ - aŭ
být hoden indi
být v právu esti prava
být zvyklý kutimi
bývalý eksa
bývalý dělník
ekslaboristo
bydlet loĝi
C
celostátní tutŝtata
celý tuta
centrum centro

cesta vojo
cestou, na cestě survoje
cestovat vojaĝi
cíl, účel celo
císař imperiestro
cítit senti
co kio
cukr sukero
cukroví sukeraĵo
cvičebnice ekzercaro
cvičení ekzerco
čárka komo
část, díl parto
čaj teo
čas tempo
časně zrána frumatene
časný frua
časopis gazeto
často ofte
Čech ĉeĥo
Čechy Bohemio
černý nigra
čerstvý freŝa
červen junio
červenec julio
červený, rudý ruĝa
česat kombi
čest honoro
čestný, poctivý honesta
čím per kio
číslo numero
číst legi
číšník kelnero
čichat flari
čistota pureco
čistý pura
čitelně legeble
člen ano
člen membro
člen určitý la
člověk homo
člun, loďka boato
čtvrtek ĵaŭdo
čtyři kvar
D
dále, více plu
Dánsko Danlando
dát doni
dát k užívaní disponigi
dát si pivo preni bieron
dávat pozor atenti
dávno de longe
darebák, lump fihomo,
kanajlo
datovaný datita
datum dato
deklamovat deklami

delegát delegito
den tago
deset dek
desetiletý dekjara
devět naŭ
děd avo
děkovat danki
dělat fari
dělat (něco nějakým) igi
dělat pokroky progresi
děleno dividite per
dělit dividi
dělo pafilego
díra truo
dítě infano
disponovat disponi
divák rigardanto
divit se miri
dlouho longe
dlouhý longa
dnes hodiaŭ
dobrý bona
dodatek aldono
dohoda interkonsento
dokonalý perfekta
dokonce eĉ
doma hejme
domov hejmo
domů hejmen
dopis letero
dopis letero
doporučit rekomendi
doprovázet akompani
dorostenec, dospívající
adoleskanto
dosáhnout atingi
dosavadní ĝisnuna
dost sufiĉe
dostat ricevi
dotknout se tuŝi
dotknutelný tuŝebla
doufat esperi
dovolit permesi
drápek ungeto
drahoušek karulo
drahý kara
dravé zvíře rabobesto
drobný, malinký eta
dřevo ligno
dřímat dormeti
duben aprilo
duha ĉielarko
duše animo
důležitý grava
dům domo
dva, dvě du
dveře pordo
dvůr korto
ďábel, čert diablo
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E
etapa, běh etapo
existence ekzistado
existovat ekzisti
F
fakt fakto
fi! fuj! fi!
Francie Francio
fungovat funkcii
G
garáž garaĝo
H
habr karpeno
had serpento
hádanka enigmo
hasičský sbor
fajrobrigado
heslo slogano
historický historia
hlas voĉo
hlasatel heroldo
hlasitý laŭta
hlava kapo
hlavní město ĉefurbo
hle, zde, tu jen
hledaný serĉata
hledat serĉi
hledat, shledat trovi
hledět rigardi
hloupost stultaĵo
hloupý stulta
hned tuj
hnědý bruna
hnout movi
hnutí movado
hodina horo
hodit ĵeti
hodit se, být způsobilý
taŭgi
hodnota, cena valoro
hodnotný valora
hola hou! ha hoj!
holoubě kolombido
holub kolombo
hora monto
horký varmega
horní supra
horník ministo
hořet bruli
hořící brulanta
hospoda gastejo
hospodář mastro

hospodářství,
domácnost mastrumo
host gasto
hotový preta
houba fungo
hovězí bovaĵo
hráč ludanto
hrát (si) ludi
hrát šachy ŝakludi
hrad kastelo
hradba baro
hradit bari
hranice limo
hravý ludema
hrdý, pyšný fiera
hromada amaso
hrouda, zde: knedlík bulo
hruška piro
hrůza teruro
hříbek boleto
hřích peko
hřiště ludejo
husa ansero
hygiena higieno
hymna himno
CH
chata kabano
chladný malvarmeta
chlapec knabo
chlapeček knabeto
chléb pano
chléb pano
chlebník pansaketo
chodba koridoro
chodit iradi
chovat se konduti
chřipka gripo
chtít voli
chutnat bongusti
chutný bongusta
chuť gusto (jídla), apetito
(k jídlu), emo (k práci)
chválit laŭdi
chvályhodný laŭdinda
chybět manki
chytit kapti
chytrák, lišák ruzulo
I
ilustrovaný ilustrita
instituce institucio
internát internulejo
investovat investi
inženýr inĝeniero

místo loko

J
jablko pomo
jabloň pomujo
jací, jaké, jaká kiaj
jakoby kvazaŭ
jaký, -á, -é kia
Japonsko Japanujo
jaro printempo
jasný klara
javor acero
jazyk (v ústech) lango
jazyk, řeč lingvo
je, jsou estas
jeden, jedna, jedno unu
jednat agi
jednoduchost simpleco
jednota unueco
jednou, kdysi foje
Jeho císařské
Veličenstvo Lia
imperiestra Moŝto
jen, pouze nur
jestliže, -li se
ještě ankoraŭ
jet veturi
jezdit na lodičce boati
jezero lago
jídelna manĝejo
jíst manĝi
jít iri
jinak alie
jindy, podruhé, příště
alian fojon
jiný, druhý alia
jiskra fajrero
jistě, urĉitě certe
jistota certeco
již ne ne plu
jméno nomo
jmenovitě, totiž nome
jsa estante
K
káva kafo
kabát jako
kachna anaso
kalhoty pantalono
kam kien
kamna, pec forno
kancelář kancelario
kapela kapelo
kartáč broso
katolík katoliko
každodenně ĉiutage
každodenní ĉiutaga
každý ĉiu
kde kie
kdo kiu
kdo rád čte legema
násobný obla

kdy kiam
kdyby se
kdyby přišla se ŝi venus
klasifikovat klasifiki
klidný trankvila
klobása kolbaso
klobouk ĉapelo
klubovní dres klubovesto
kniha libro
koberec tapiŝo
kočka kato (kocour),
katino (samice)
kohout koko
kolega, druh kolego
kolej (školní) kolegio
kolem ĉirkaŭ
kolik kiom da
komplikovaný komplika
komu al kiu
konat, mít službu deĵori
koncert koncerto
končit fini
konec fino
konečně fine
kontrolovat kontroli
konverzace konversacio
korespondenční lístek
poŝtkarto (pk.)
koruna krono
košile ĉemizo
koště, smeták balailo
koupat bani
koupat se baniĝi
koupit aĉeti
kouřit fumi
kousat mordi
kousek chleba peco da
pano
krájet, řezat tranĉi
krása beleco
krát oble
krabice skatolo
kraj regiono
krev sango
krk kolo
kroj kostumo
krok paŝo
kromě, mimo krom
kroužek rondo
křeslo brakseĝo
křičet krii
kufr kofro
kuchyň kuirejo
kulatý ronda
kurz (školení) kurso
kuře kokido
kus, kousek peco
kůň ĉevalo
květ, květina floro
květen majo

L

nutný necesa

ostatní cetera
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lákat logi
lámat rompi
lampa lampo
lampa, svítilna lampo
laskavý afabla
latinský latina
lavice benko
léčit kuraci
lék medikamento
lékař kuracisto
lékařský medicina
léto somero
lézt, plazit se rampi
leden januaro
lehkomyslný facilanima
leící fluganta
lekce leciono
lemovaný borderita
lemovat borderi
letecká pošta aerpoŝto
letět flugi
lev leono
ležet kuŝi
líbit se plaĉi
líbivý plaĉa
lístek karto
lístek, jízdenka bileto
lidský homa
lidstvo homaro
listí foliaro
listopad novembro
litovat bedaŭri
loď ŝipo
loupit rabi
lůžkoviny littolaĵo
lžíce kulero
M
má volno estas libera
máslo butero
mávat svingi
malý malgranda
manžel edzo
marně vane
marný, pomíjející vana
maso viando
méně než malpli ol
mést balai
mezi inter
mezinárodní internacia
měj se dobře! fartu bone!
měkký mola
měnit ŝanĝi
měsíc monato
město urbo
mínit opinii
mír paco

mít havi
mít právo rajti
mít pravdu pravi
mít se farti
milice milico
milosrdný pardonema
milovat, mít rád ami
mimo preter
mimo, vně ekster
minout pasi
minus minus
minuta minuto
mládež junularo
mládežnický junulara
mladík junulo
mladý juna
mlčet silenti
mluvit paroli
mluvnice gramatiko
mnohobarevný, pestrý
multkolora
mnozí, mnohé, mnohá
multaj
moci povi
moderní moderna
modrý blua
mohl by li povus
Morava Moravio
motiv motivo
moučník farunaĵo
moudrý saĝa
mouka faruno
možný ebla
mrak nubo
mudrc saĝulo
muset devi
muž viro
mužstvo, družstvo trupo
mýdlo sapo
mýlit se erari
mýt, prát lavi
myslet pensi
N
na sur
na shledanou ĝis revido
na co, nač por kio
na svém sur sia
nábytek meblo
nálada humoro
námaha peno
náměstí placo
národ nacio
národní nacia
nářečí dialekto
následek sekvo
následovat sekvi
následujícími slovy per
jenaj vortoj
pohoštění gastigado

nástroj ilo, instrumento
nabídnout proponi
nad super
naděje espero
nacházet se situi
najíst se dosyta
satmanĝi
nalézat se troviĝi
nalézt trovi
namísto anstataŭ
naopak male
narodit se, zrodit se
naskiĝi
naříkat lamenti
natřený farbita
navštěvovaný vizitata
navštívit viziti
ne ne
nést porti
nebe ĉielo
nebezpečný danĝera
nebo aŭ
neděle dimanĉo
nedorozumění
miskompreno
nehet, dráp ungo
nechat lasi
nejmenší část něčeho
ero
nejvíce plej
nemocnice malsanulejo
nemusí ne bezonas
není ne estas
není-liž pravda? ĉu ne
vere?
nepopíratelný
nedisputebla
nesmí ne devas
nespočetný sennombra
neutrální neŭtrala
neužitečný neutila
nevěřící nekredema
nevšímat si ignori
než ol
několik kelkaj
němý muta
nic nenio
ničivý ruiniga
nikdo nesmí neniu devas
no, inu nu
noc nokto
noha (od kotníku dolů)
piedo
normální normala
nos nazo
novinka novaĵo
noviny ĵurnalo
nový nova
nožka piedeto
nula nulo
pravidlo regulo

nůž tranĉilo
nyní, teď nun
O

osvěžení refreŝigo
ošetřovat flegi
otec patro
oznámení, inzerát anonco

o pri
o! oh! ach! ho!
obálka koverto
oba, obě ambaŭ
obdivovat admiri
oběd tagmanĝo
objevit se aperi
obléci, obout surmeti
obléci vesti
oblek, šaty vesto
obličej vizaĝo
oblouk arko
obnovit se renoviĝi,
rekreiĝi
obohacení pliriĉiĝo
obohacovat se riĉiĝadi
obrátit turni
obraz bildo
obsah enhavo
obsahovat enhavi
observatoř observatorio
obyčejně ordinare
obyčejný ordinara
obyvatel loĝanto
od de
odbor fako
odborník fakulo
odbory sindikatoj
odeslat forsendi
odjet forveturi
odkládat prokrasti
odnést forporti
odpočinek ripozo
odpočinout ripozi
odpoledne posttagmezo
odpovědět respondi
oficiální oficiala
oheň fajro
ohňostroj artfajraĵo
ohromně treege
ohromný grandega
ochotně, rád volonte
okamžik momento
okno fenestro
oko okulo
okolí ĉirkaŭaĵo
omluvit senkulpigi
opakovat ripeti
opravdu efektive
opravdu? ĉu vere?
organizace organizaĵo
oslavující festanto
osm ok
osoba persono
ospalý dormema

oznámit anonci

přímý rekta

řecký greka
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P
pán sinjoro
pátek vendredo
padnout fali
pamatovat (si) memori
panenka, loutka pupo
papír papero
paprsek radio
paže, rameno brako
péci (chléb) baki
péci (maso) rosti
pečený rostita
pečovat, starat se zorgi
peněženka monujo
peníze mono
peří plumo
pes hundo
pestrý bunta
pěkný, krásný bela
pět kvin
píseň kanto
písmeno litero
pít trinki
pilný diligenta
pivo biero
placený pagata
platit pagi
plný plena
plod, ovoce frukto
plus plus
Plzeň Pilzeno
po post, po
po mně post mi
po třiceti po tridek
pobyt restado
počítat kalkuli
počítat strojem komputi
počty matematiko
pod sub
podařit se prosperi
podívaná spektaklo
podlaha planko
podle laŭ
podmínka kondiĉo
podnik, závod entrepreno
podobný simila
podplatit subaĉeti
podzim aŭtuno
pohádka fabelo
pohlednice bildkarto
pohodlný komforta

pohovka divano
pochodovat marŝi
pochopitelný
komprenebla
pochoutka bongustaĵo
pojď, pojďte; přijď,
přijďte venu
pokoj, místnost ĉambro
pokračovat daŭrigi
pokrok progreso
pokus eksperimento
pokušení tento
polévka supo
poledne tagmezo
polobotka, střevíc ŝuo
polohlasitě duon-laŭte
položit meti
pomáhat helpi
pomocí něčeho per
pondělí lundo
pořádek ordo
poslat sendi
poslední lasta
poslouchat aŭskulti
postel lito
pošta poŝto
potěšení plezuro
potěšení, radost plezuro
potkat renkonti
potom poste
potřebný bezonata
potřebovat bezoni
pouhý nura
pouze, jedině sole
použít uzi
povídat si babili
povídavý parolema
povídka rakonto
povinnost devo
povinný, závazný deviga
pozdě malfrue
poznámka rimarko
poznámka noto
pozor na přízvuk! atentu
la akcenton!
pozorný atenta
pozorovat observi
pozvat, zvát inviti
požadavek postulo
požívat, vychutnávat ĝui
právě, správně ĝuste
právo rajto
prázdninový libertempa
prázdniny, dovolená
libertempo
pracovat labori
pracovník laborulo
praktický praktika
pravda vero
pravidelně regule

pravý dekstra
prezident prezidento
princezna princidino
pro por
pro, kvůli pro
proč kial
prodat vendi
procházet se promeni
procházka promeno
prominout, odpustit
pardoni
prosinec decembro
prosit peti
prostý, jednoduchý
simpla
proti (s) kontraŭ
protože, neboť ĉar
prst fingro
pršet pluvi
průkopník pioniro
průmyslová škola
teknika lernejo
průvod marŝantaro
první unua
pryč for
přát (si) deziri
přece, nicméně tamen
přece, vždyť, sice ja
přečíst tralegi
před antaŭ
před jídlem antaŭ ol
manĝi
před spaním antaŭ ol iri
dormi
předešlý antaŭa
předložka prepozicio
předmět objekto
předmluva antaŭparolo
přednáška parolado
představit prezenti
předstírat ŝajnigi
předvést prezenti
přehrada, hráz valbaraĵo
přechodný transira
překrásný belega
překvapení surprizo
přemýšlení pripensado
přemýšlet pripensi
přes malgraŭ
přes, za trans
přesný preciza
přestat ĉesi
přestupný rok superjaro
přesvědčit konvinki
příbor manĝilaro
příbuzný parenco
příjemný agrabla
příklad ekzemplo
příkrý, prudký kruta
příliš tro

případ kazo
případ, příležitost okazo
přípona sufikso
příroda naturo
přísloví proverbo
přísně severe
přít se disputi
přítel amiko
přízvuk akcento
při, u ĉe
přibližně proksimume
přijít veni
přijmout akcepti
přinést alporti
připravit prepari
přirozený natura
přirůst alkreski
přivolat zpět revoki
psát skribi
ptát se demandi
půjčit prunti
půlhodina duonhoro
půlnoc noktomezo
pytel sako

rámec kadro
ráno, jitro mateno
radit konsili
radit se konsiliĝi
radovat se ĝoji
Rakousko Aŭstrujo
reprodukovat reprodukti
revoluce revolucio
rezervní rezerva
rezervuár rezervujo
roční doba sezono
rodina familio
rodit, vzbudit naski
roh, kout, úhel angulo
rok jaro
rozdíl diferenco
rozhlasový přijímač
radio-aparato
rozhodnout decidi
rozhovor konversacio
rozjasnit se heliĝi
rozkaz ordono
rozpadnout se disfali
rozpřáhnout etendi
rozumět kompreni
rozvinout se disvolviĝi
ručit garantii
ruina, troska ruino
ruka mano
rukopis manuskripto
růst kreski
různý diversa
rychlý rapida

sen sonĝo
sešit kajero
sever nordo
severovýchodní
nordorienta
schopný kapabla
si, sobě al si
silný forta
skandovat skandi
skaut skolto
skládat se konsisti
sklenice glaso
skočit salti
skončit finiĝi
skot, vůl bovo
skrz tra
skříň ŝranko
skříňka kesto
skupina grupo
sláma pajlo
slabika silabo
sladký dolĉa
slavnost soleno
slavnostní festa
slavný fama
slepý blinda
sleva rabato
Slezsko Silezio
slon elefanto
sloužit servi
slovo vorto
slunce suno
služební uniforma deĵoruniformo
slyšet aŭdi
slyšitelný aŭdebla
smát se ridi
smavý ridema
směr direkto
směřovat celi

směšný ridinda
smět rajti

stuha, pás rubando
stůl tablo

tančit danci
téci flui

užitečný utila
údolí valo

R
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řeka rivero
řemeslo metio
řešit solvi
říci diri
říjen oktobro
S
s, se kun
sám mem
sám sebe sin mem
sám, jediný sola
sbírat kolekti
se, sebe sin
sebrané dílo verkaro
sedět sidi
sedm sep
sedni, sedněte si sidiĝu
sekunda, vteřina sekundo

smíšek ridemulo
smysl (čeho) senco
snadný facila
snažení celado
snažit se peni
sněhová vločka neĝero
sněžit neĝi
sníh neĝo
sobota sabato
sotva apenaŭ
souběžně paralele
souhlasit konsenti
souhrn aro
soulad harmonio
spát dormi
spěchat rapidi
spis, dílo verko
spisovat, psát verki
splnit plenumi
spokojen kontenta (pri)
spolek societo
spolu kune
správně; právě ĝuste
spravit ripari
spřátelit se interamikiĝi
srdce koro
srozumitelnost
komprenebleco
srpen aŭgusto
stálý konstanta
stáří aĝo
stát (země)ŝtato
stát (sloveso)stari
stát (o ceně) kosti
stát se (nějakým, něčim)
iĝi, fariĝi
stát se, přihodit se okazi
stačit sufiĉi
stan tendo
starší pli aĝa
start starto
stařenka aĝulino
stavět, budovat konstrui
stejný, týž sama
sto cent
stolek tableto
stránka paĝo
strana (politická) partio
strkat puŝi
strnulý rigida
stroj maŝino
strojvůdce
lokomotivestro
strom arbo
strop plafono
strýc onklo
střed mezo
středa merkredo
studovat studi

stýkat se rilati
stydět se honti
sud barelo
svátek festo
svatý sankta
svaz asocio
svého času siatempa
svého, svůj sian
svévolně arbitre
svědčit atesti
svět mondo
světlý hela
světový tutmonda
světový, univerzální
universala
svěžest freŝeco
svíce kandelo
svícen kandelingo
svítit lumi
svobodný muž fraŭlo
sýr fromaĝo
syn filo
synovec nevo
sytý sata
šálek taso
šátek tuko
šachy ŝako
šéf, vedoucí ĉefo
šeptat flustri
šest ses
šít kudri
šibalka friponetino
šikanovat, týrat ĉikani
široký larĝa
škola lernejo
špatně pochopit
miskompreni
šprýmař, čtverák,
vtipálek ŝercemulo
šťastný feliĉa
šustit susuri
Švéd svedo
švestka pruno
Švýcar sviso

vidlička forko
vina kulpo
vinout volvi

Z

T
tábor tendaro
táborový oheň
tendarfajro
táhnout tiri
tak-jak tiel-kiel
také ankaŭ
takovým způsobem
tiamaniere
talíř telero
tam a zpět, sem a tam
tien kaj reen
tančící dancanta

téma temo
tedy do
teď, nyní nun
technický teknika
televize televido
televizní televida
teplý varma
teprv nur
tělo korpo
těžký peza
tisíc mil
tisknout presi
titul, název titolo
to tio
tok fluo
toto tio ĉi
toulat se vagi
tráva herbo
tradice tradicio
tribuna tribuno
trpět suferi
třešně (višně) ĉerizo
třetí tria
tři tri
třída klaso
turistický turista
tužka krajono
tvář vango
tvar formo
tvořit krei
tvořit se kreiĝi
tvořit, formovat formi
týden semajno

úkol tasko
únor februaro
úřad ofico
úřadovat ofici
úřadovna oficejo
úsilí, snaha klopodo
ústa buŝo
ústřední centra
ústy per la buŝo
úterý mardo
V

v poledne tagmeze
v, ve en
válka milito
vážený estimata
vážit si estimi
vážit si, mít rád ŝati
vážný serioza
vadnout velki
vagón, vůz vagono
vanout blovi
Varšava Varsovio
vařit kuiri
včera hieraŭ
vděčný dankema
vdovec vidvo
ve dvou; spolu duope
vést konduki
večer, navečer vespere
večeřet vespermanĝi
vedle, u apud
vedlejší apuda
vedoucí pošty poŝtestro
U
vedoucí, ředitel estro
ubrousek buŝtuko
velký granda
ubrus tablotuko
velmi, velice tre
učinit nezpůsobilým
venku ekstere
sentaŭgigi
vepř, prase porko
učinit oficiálním oficialigi veřejný publika
učit se lerni
veselý gaja
učitel instruisto
vesnice vilaĝo
uhlí karbo
věc aĵo
ucho orelo
věc, záležitost afero
ukázat montri
věčný eterna
ulice strato
vědět, umět scii
uličník knabaĉo
vědomí konscio
unavený laca
věnovat dediĉi
uniformovaný uniformita věřit kredi
univerzální, světový
vhodný oportuna
universala
víc než pli ol
univerzita universitato
více pli
upřímný sincera
víceméně pli-malpli
určit difini
víla feino
určitě nepre
víno vino
utvořit se formiĝi
vítr vento
uzený fumaĵita
vidět vidi
už, již jam
viditelný videbla
znenáhla iom post iom
znít soni
zničit detrui
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viset pendi
vládnout regi
vlajka flago
vlak vagonaro
vlas, chlup haro
vlastní propra
vlk lupo
vnucovat trudi
vnuk nepo
voda akvo
volas voki
volný, svobodný libera
vpředu; dříve antaŭe
vrátit redoni
všeobecný ĝenerala
všimnout si rimarki
vůbec ne tute ne
výbor komitato
výborný bonega
výlet ekskurso
výraz esprimo
výslovnost prononco
výšina altaĵo
vývěska elpendaĵo
vybrat elekti
vydavatel eldonanto
vyhrát, získat gajni
vychloubat se fanfaroni
vychovávat eduki
vychytralý ruza
vyjádřit esprimi
vykřiknout ekkrii
vyměnit interŝanĝi
vymyslet elpensi
vyprávět rakonti
vypustit ellasi
vyslovit prononci
vysoký alta
vystoupení eliro
vystoupit (z vagónu)
elvagoniĝi
vytlačit elpuŝi
vyučovat instrui
vzájemný boj interbatalo
vzdálenost distanco
vzdálený malproksima,
fora
vzdalovat se
malproksimiĝi
vzdalující se
malproksimiĝanta
vzdorný obstina
vzduch aero
vzít, brát preni
vznik estiĝo
vzniknout ekesti
vzor modelo

z, ze el
záclona, závěs, opona
kurteno
základ fundamento
zákon leĝo
západ okcidento
zápalka alumeto
září septembro
zářit brili
zátoka golfo
za, po post
začít komenci
začít vyprávětekrakonti
začít se komenciĝi
zahrada ĝardeno
zachovat konservi
zajímavý interesa
zaměstnání okupo
zaniknout perei
zapomenout forgesi
zastaralý arĥaika
zastavit se halti
zatím, mezitím dume
zaznamenat registri
zaznít eksoni
zcela tute
zda (tvoří otázku) ĉu
zdát se ŝajni
zdokonalovat perfektigi
zdravit saluti
zdravý sana
zdvořilý ĝentila
zeď muro
zelený verda
zelí brasiko
zem tero
země lando
zemřít morti
zemský landa
zítra morgaŭ
zima vintro
zkouška ekzameno
zkusit provi
zkušený sperta
zlato oro
zlobit se koleri
zmatený konfuza
zmínit se mencii
zmlknout silentiĝi
zmodrat bluiĝi
známka marko
známý konato
znát koni
znalec mluvnice
gramatikisto
znamenat signifi
znamení signo

znovu, opět denove
zpaměti parkere
zpět re
zpívat kanti
zpráva informo
způsob maniero
zralý matura
ztratit perdi
zub dento
zůstat resti
zvážnět serioziĝi
zvednout levi
zvednout se leviĝi
zvíře besto
zvláště precipe
zvláštní aparta
zvyk kutimo
žák lernanto
že ke
že ano? ĉu ne?
žehnat beni
železnice fervojo
železo fero
žert ŝerco
žít vivi
žíznit soifi
židle seĝo
živel elemento
život vivo
žlutý flava
žně, sklizeň rikolto
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