
ABECEDA 
je fonetická ("piš jak slyš") 

jediná odlišná písmena jsou 

ĉ = č, ŝ = š, ĵ = ž, ĝ = dž, 
ŭ = neslabikotvorné u 
(důležité jen kvůli přízvuku) 
chybí zde písmena q, x, w a y 
di, ti, ni - vyslovujeme dy,ty, ny 
 

PŘÍZVUK je vždy na předposlední slabice. 

Zvukově esperanto zpravidla připomíná italštinu. 

 



SLOVNÍ ZÁSOBA  
 

je složena převážně z mezinárodně známých 
kořenů, zejména ze západoevropských jazyků 
 

Řadě slov porozumíte okamžitě a bez učení: 
anekdoto, muziko, kafo, ĉokolado, aŭtomobilo,  
nova, simpatia, perfekta, ideala, ekzotika 
informi, studi, korespondi, diskuti, mediti  .... 
 

Esperanto díky své logické gramatice,  
složení slovní zásoby i důmyslnému  
systému slovotvorby 

umožňuje aktivní osvojení až 5-6x rychleji 
než jiné jazyky. 
 
Oficiální experimenty ukázaly, že 
znalost esperanta navíc zřetelně usnadňuje: 
* studium dalších cizích jazyků 

* rozvíjení obecného jazykového myšlení a cítění 

* porozumění odborné terminologii 

 



GRAMATIKA  
JE LOGICKÁ A BEZ VÝJIMEK 
 

Navzdory své snadnosti je esperanto jazyk  
výrazově bohatý a srovnatelný s národními jazyky. 
 
Lze v něm psát básně, přednášet, 
vyprávět vtipy i pohádat se. 
 
Na neměnném gramatickém základě 
esperanto jako každý jiný živý jazyk 
dále dle potřeby rozvíjí svou slovní zásobu,  
frazeologii i stylistiku. 

 

 



SLOVNÍ DRUHY 
 
-O podstatné jméno 
-A  přídavné jméno 
-I  infinitiv slovesa 
-E  odvozené příslovce 
 

skribo  písmo 

skriba  písemný,-á-é 

skribi  psát 
skribe  písemně 

 
 
 
 



ČASOVÁNÍ SLOVES 
= osobní zájmeno + koncovka 
 
-AS  přítomný čas 

-IS  minulý čas 

-OS  budoucí čas 

-US  podmiňovací způsob 
-U   rozkazovací způsob 
 

mi legas  (já) čtu 

mi legis  četl(a) jsem 

mi legos  budu číst 
mi legus  četl(a) bych 

legu    čti, čtěte 
 
 

 

 



UKÁZKY SLOVOTVORBY 
 
 
MAL- opak 
EK-  začátek děje 
-IN-  ženský rod 
-EJ-  místo 
-IL-  nástroj 
 

bona=dobrý  malbona=špatný 

ridi=smát se ekridi=zasmát se  

frato=bratr  fratino=sestra 

manĝi= jíst  manĝejo=jídelna 

ludi=hrát (si) ludilo=hračka 
 
 



SKLOŇOVÁNÍ  
-J  množné číslo 
-N  4. pád (koho, co) 
ostatní pády se tvoří jen pomocí předložek 

libro = kniha libroj= knihy 

Mi legas libron. - Čtu knihu. 
 

ZÁKLADNÍ FRÁZE 

 



 

 



MOŽNOSTI STUDIA 
 

učebnice "Esperanto od A do Z"  

pro samouky i kurzy  

s bezplatnou internetovou cvičebnicí 

v prodeji zde 

 

KORESPONDENČNÍ KURZY ČES  
pro začátečníky i pokročilé 

kurzy@esperanto.cz 

 

 

Bezplatné kurzy na portálu LERNU.NET 
a kurz "Esperanto přímou metodou" 

 pro mobilní telefony 

  
Kurzy v klubech (i zde ve Svitavách), 

a na esperantských akcích 



 


