druhý stupeň tvoríme pridaním
pli pred prídavné meno(bona
– dobrý, pli bona - lepší)



tretí stupeň pridaním la plej (la
plej bona – najlepší)



koncovkou -j (homo, homoj)



koncovkou -is (lerni – lernis).

Stupňovanie prídavných mien




a)

Množné číslo

ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ sa vyslovujú ako slovenské
č, dž, ch, ž, š; ǔ je skrátené u (ako
v dvojhláske uo). Ostatné hlásky sa
vyslovujú tak ako v slovenčine







b)
c)

a)
b)
c)




druhý stupeň sa tvorí
pridaním koncovky -er, ku krátkemu prídavnému menu (tall – vysoký, taller –
vyšší)
pridaním more pred dlhé prídavné meno (intelligent, more intelligent)
nepravidelne (bad – zlý, worse – horší; far – vzdialený, farther, alebo further)
tretí stupeň sa tvorí
pridaním koncovky -est, ku krátkemu prídavnému menu (tallest)
pridaním the most pred dlhé prídavné meno (the most intelligent)
nepravidelne (the worst – najhorší, the further, alebo the farthest –
najvzdialenejší)
koncovkou -s (car, cars), s výnimkou nasledujúcich prípadov:
koncovkou -es
a) ak podst. meno končí na -s, -x, -z, -ch, -sh (bus, buses)
b) ak podst. meno končí na o, pred ktorým je spoluhláska (tomato, tomatoes)
koncovkou -ves, ak podst. mená končia na –f, -fe (knife, knives)
nepravidelne (child – children, man – men, foot - feet)
koncovkou -ed, alebo -d (to select – selected, to live – lived)
nepravidelne (to be – was, alebo were, to become – became, tu build – built, to
buy – bought, to cut – cut)

Pozn. Slovesá v neurčitku začínajú slovíčkom to

Pozn. Slovesá v neurčitku končia vždy
na -i

...

...

Slovná zásoba

tell môže znamenať:
 povedať, oznámiť, rozprávať, ale aj prikázať, rozhodnúť
 vysvetliť, ukázať, ale aj zistiť

sloveso
advise

Pomocou pojmotvorných predpôn
a prípon sa vytvárajú nové slová.
Napr. „-ilo“ znamená nástroj
rezať – tranĉi => nôž – trančilo,
zametať – balai => metla – balailo,
sekať – haki => sekera – hakilo
strihať – tondi => nožnice – ...
kopať – ŝoveli => lopata – ...
viete doplniť sami?

tell of, tell about – hovoriť o
tell on – žalovať na
tell abroad – prezradiť, rozniesť
tell apart – rozlíšiť, odlíšiť
tell from – rozoznať
tell off – odpočítať
tell off for – vybrať pre zvláštnu úlohu
...

podstatné meno
advice
tension
belief

Záver

Esperanto

e sa vylovuje: he [i:], yes [e], her [ :], here [i ], there [e ]
a sa vyslovuje: hat [æ], ask [a:], about [ ], name [ei] , ball [o:]
o sa vyslovuje: not [o], more [o:], no [ u]
ough sa vyslovuje: through [u:], thought [o:], thorough [ ], plough [au],
hiccough [ap]
ey/ay sa vyslovujú: day [dei], grey [grei], key [ki:], quay [ki:]
...

Minulý čas

Gramatika

Výslovnosť

Angličtina

Veľkú časť slovnej zásoby tvoria
medzinárodné slová (adepto, agento,
akvario, akupunkturo, akustiko,
alergio, anekdoto, ...).
prídavné meno
tense

believe

Na zvládnutie jazyka 4 roky nepostačujú. Na dosiahnutie základnej jazykovej
gramotnosti je nevyhnutné rozšíriť výuku, najlepšie od prvého ročníka základnej
školy

podst. m
konsilo
tensio
kredo

sloveso
konsili
tensii
kredi

príd. m
konsila
tensia
kreda

Na zvládnutie jazyka stačia 2 roky.
Ďalšie roky je možné venovať
základom iného jazyka – maďarčiny,
rómčiny, litovčiny...
(mnohojazyčnosť). Navyše zvládnutie
jedného jazyka uľahčuje učenie
ďalších (propedeutická hodnota).

