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Klíč ke cvičením C.H.V. Boas: Interlingua pro omnes 

Lection 1 - Exercitios 

2. Plena le spatios 

a) Como tu te appella? Io me appella Carlos! 

b) De ubi tu veni? Io veni de Portugal! 

c) Que es ille? Ille es medico 

d) Como sta tu Io sta ben. 

3. Lege le texto infra e responde le questiones 

a) Qual es le nationalitate de senior 

Fuentes? 

Ille es espaniol 

b) Ubi habita ille ora? Ille habita in Tokyo 

c) Que face ille? Ille insenia literatura e lingua espaniol al 

universitate. 

d) Esque ille parla japonese? Ille parla multo ben japonese 

 

Lection 2 - Exercitios 

1. Lege le texto e postea responde le questiones 

a) Desde quando Paulo e John es 

amicos? 

Desde multo annos 

b) Como illes se ha cognoscite? Illes se ha cognoscito per letteras 

c) Que ha John facite in le anno 

passate? 

John ha facite un visita in Salvator 

d) Quante tempore ille ha passate in 

Salvador? 

Ille ha passate alicun septimanas in Salvator 

e) Que ha ille visitate illac? Ille ha participate in le carneval 

f) Que ha John facite ante retornar a su 

pais? 

John ha invitate Paulo a visitar le. 

3. Que es le questiones del sequente reponsas 

a) De ubi veni tu/vos? Io veni de Nederland 

b) Que es illa? Illa es advocata 

c) Coma sta tu/vos? Io sta multo ben, gratias! 

d) Quanto annos ha ille? Ille ha 42 annos 

e) Ubi habita tu/vos? Io habita in Buenos Aires 

f) Como appella tu/vos Io me appella Juan Castillo 

g) Ubi va tu/vos? Io va al schola 

 

 

4. Le participio passate 

a) facer: facite d) audir: audite g) vider: vidite 

b) parlar: parlate e) sortir: sortite h) mangiar: mangiate 

c) comprar: comprate f) ascoltar: ascoltate i) comprar: comprate 

5. Como on scribe le numeros sequente in interlingua? 

4 Quatro 17 dece-septe  53 cinquanta 

tres 

78 septanta octo 

34 trenta quatro 3 tres  80 octanta 21 vinti un 
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Lection 3 - Exercitios 

2. Reimplacia le substantivos per le pronomines personal 

a) Paulo, esque tu ha vidite Claudia? No, io non la ha vidite 

b) Qui ha mangiate le torta? Le infantes lo ha mangiate 

c) Patre nos ha apportate presentes? Pote nos aperir los? 

d) Quando tu ha incontrate tu amicos? Io les ha incontrate iste matino 

3. Rescribe le verbos infra in le imperativo 

Nota: Pro obtener le imperativo negative, on debe placiar non ante le verbo 

a) Parlar con me interlingua (affirmative): Parla con me interlingua! 

b) Esser mi amico (affirmative): Sia mi amico!  

c) Travaliar hodie (negative): Non travalia hodie! 

d) Haber un pauco de patientia (affirmative): Ha un pauco patientia! 

4 Que on face in ….. (seque le exemplo) 

a) Que on face in le restaurante?  (prender le repastos)  In le restaurate on prende le repastos. 

b) Que on face in le paneteria? (mangiar panes) In le paneteria on mangia le panes.  

c) Que on face in le posta? (postar lettera) In le posta on posta le letteras 

d) Que on face in le ecclesia? (precar) In le ecclesia on se preca.  

e) Que on face in le cemeterio? (interrar le mortos) In le cementerio on interra le mortos. 

f) Que on face in le theatro? (vider pieces) In le theatro on vide le pieces 

5. Lege le texto e responde le questiones 

a) Qui es Juan Castillo? Juan Castillo es un impresario (multo ric e 

importante) 

b) Qual es le nationalitate de senior Castillo? Ille es le venezuelano 

c) Ubi habita ille nunc? Nunc ille habita in Santiago de Chile. 

d) Con qui ha ille se maritate? E quando? Ille se ha maritate con un argentiniana Isabele 

Tendera. Septe annos retro. 

e) Quante annos ha le filia de senior Castillo? Le filia ha cinque annos. 

f) Que place a ille? A ille place restar a casa con familia e jocar le 

football. 

 

g) Que va senior Castillo facer deman? Senior Castillo deman va viagiar a Brasil pro un 

reunion de negotios.  

 

Lection 4 - Exercitios 

1. Qual hora es il? 

2:30 6:25 1:45 8.30 

Il es duo hora e trenta Il es sex vinti cinque Il es uno quaranta 

cinque 

Il es octo e medie 

3. Usa le futuro 

a) Que facera vos deman? Io vadera al plagia 

b) Que prendera nos como lunch? Nos mangiara pullo. 

c) Ubi illes passara le proxime vacantias? Illes vadera al campania. 

d) Proque tu essera felice le postdeman? Proque io ganiara mi salario 

 

Lection 5 - Exercitios 

2. Usa le possessivo appropriate concordante al pronomine personal in le parentheses 
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a) Esque tu pote prestar me tu automobile, proque le mie es rupte. 

b) Heri io ha facite le cognoscentia de vostre soror. Illa es un senioretta multo sympathic! 

c) Senior Castillo es un homine multo ric. Su automobile es un Ferrari 

d) Nos ancora non ha seligite nostre repasto. Esque vos jam ha seligite le vostre? 

e) Malgrado esser povre, le Souzas ha date un bon education a lor filios. 

3. Lectura de texto 

a) Proque Paulo ancora non pote vader al Statos 

Unite? 

Ille non pote visitar Statos Unite sin le visa. 

b) Que debe ille facer pro obtener le visa? Ille debe ir al ambassada american in Brasilia 

c) Qui attendeva Paulo al station de omnibus? Raul attendeva Paulo al station de omnibus. 

d) Como illes se ha cognoscite? Ille se ha cognoscite per adressario de interlingua 

e) Que faceva illes post sortir del station de 

omnibus? 

Raul monstrava a Paulo multe monumentos 

f) Ubi Paulo va restar durante que ille essaya 

haber su visa? 

Paulo restara in le casa de Raul.  

4. Proque? 

a) Proque vos studia interlingua? Quia illo es interessante. 

b) Proque Paulo vole haber le visa? Quia ille vole visitar le Statos Unite. 

5. Connecte le parolas relationate 

Proque quia 

Patre matre 

Illes lor 

Interlingua facile 

Questionario questiones 

 

Lection 6 - Exercitios 

1. Responde le questiones 

a) Que vos facerea si vos ganiava le premio del lotteria Io comprarea un auto 

b) Que vos facerea si vos videva un phantasma? Io fugirea 

c) A ubi vos volarea vader si vos habeva alas? Io volarea in le celo.  

d) Que facerea vos si vos esseva le presidente (prime 

ministro) de vostre pais? 

Io promoverea le interlingua.  

2. Describe como le climate es hodie in vostre urbe 

Il face frigide – Le celo es coperite per nubes. 

3. Responde le questiones 

a) Quante bollas il ha in le figura novem 

b) Esque il ha aves volante in le celo si 

4. Lege le texto e responde le questionario 

a) Que occurreva a Senior Castillo durante le week-end? Ille ha sentite multe dolores in le corpore 

b) Proque ille non ha laborate le lunedi? Quia ille non pote levar se del lecto. 

c) Que ha Seniora Tendera facite? Seniora Tendera ha decidite vocar le 

medico 

d) Que ha senior Castillo? Es alique seriose? Ille ha stress. Ille non ha alique seriose 

e) Que debe ille facer le die sequente? Ille  debe ir al clinica 

5. Plena le spatios e usa le forma correcte del verbo 

a) Si io esseva ric, io comprarea un yacht 

b) Si il pluve, nos non vadera al cinema 
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c) Illes non venira al festa si nos non les invita 

d) Si illa juvena me amava, io esserea le homine le plus felice del mundo 

 

Lection 7 - Exercitios 

2. Plena le spatios con ancora e jam 

Esque tu jam brossava tu dentes? No, io ancora non los brossava 

Nos ha jam pacchettate nostre bagage Esque vos anque jam ha pacchettate le vostre 

Malgrado que Adam es multe vetule,  ille ancora memora le nomine de tote su amicos? 

Qual station del anno vos place le plus? Proque? Que face vos quando illo arriva? 

4. Conjuga le verbo comprender in le preterito perfecte 

preterito perfecte - comprender 

io ha comprendite situation 

tu ha comprendite mi lingua 

ille, illa, illo ha comprendite lo que io diceva 

nos ha comprendite le explanationes 

vos ha comprendite nostre problemas 

illes, illas, illos ha comprendite theoria del quantos 

…..le verbo parlar in le preterito imperfecte 

preterito imperfecte – parlar 

io parlava interlingua 

tu parlava multe linguas estranier 

ille, illa, illo parlava super nos 

nos parlava in alte voce 

vos parlava greco multo ben 

illes, illas, illos parlava con phantasmas 

 

Lection 8 - Exercitios 

1. Transforma le phrases affirmative infra al phrases interrogative e negative 

a) Le election presidential 

occurrera deman 

Int.: Esque le election presidential 

occurrera deman? 

Neg.: Le election presidential non 

occurrera deman 

b) Le costo de vita ha augmentate 

troppo in iste pais 

Int.: Ha le costo de vita 

augmentate troppo? 

Neg.: Le costo de vita ha 

augmentate troppo in iste pais 

c) Illes crede a lo que tu dice Int.: Crede illes lo que tu dice? Neg.: Illes non crede a lo que tu 

dice 

d) Tu vicino ha comprate un 

microcomputator modernissime 

Int.: Ha tu vicino comprate un 

microcomputator modernissime? 

Neg.: Tu vicino non ha comprate 

un microcomputator 

modernissime 

2. Reimplacia le parolas sublineate per pronomines 

a) Le granparentes de Sven inviava un lettera a ille Les inviava un lettera a ille. 

b) Nostre amicos nos ha date un presente Nostre amicos nos ha date lo. 

5. Plena le spatios con le pronomine reflexive 

a) Le touristas se ha perdite durante lor promenada trans le urbe 

b) Mi oncle se occideva a causa de su debitas 

c) Esque tu vide te in le speculo? 

d) Io me ha secate con le cultello? 
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Lection 9 - Exercitios 

1. Scribe le phrases in le grado comparative: 

a) Islanda frigide Portugal (superioritate) Islanda es plus frigide que Portugal 

b) Interlingua facile Volapük (superioritate) Interlingua es plus facile que Volapük 

c) Albania paupere Bangladesh (inferioritate) Albania es minus paupere que Bangladesh 

d) Isabela – sympathic – su soror (equalitate) Isabela es tan sympathic como su soror 

2. Seque le exemplo 

a) Que vole vos? (tu veni a mi domo) Io vole que tu veni a mi domo hodie 

b) Que vole nostre patre? (io compra le jornal) Nostre patre vole que io compra le jornal 

c) Que ha petite ille homine? (io le monstrava 

le strata Via Pacis) 

Ille ha petite que io monstrava le strata Via Pacis 

d) Que ordina le general? (le soldatos vigila 

super le caserna) 

 

Le general ordina que le soldatos vigila super le caserna  

1. Rescribe le phrases usante le suffixo -issim- in le adjectivos 

a) Le tempore hodie es multo frigide Le tempore hodie es frigidissime 

b) Paris es un citate multo belle Paris es un citate bellissime 

c) Iste facto es multo commun Iste facto es communissime 

d) Brasil es un pais multo meraviliose Brasil es un pais meraviliosissime 

4. Apprende le numeros ordinal 

17me dece-septime 8ve octave 

400me quatro centesime 56te cinquanta sexte 

 

Lection 10 - Exercitios 

1. Plena le spatio con le pronomine relative correcte 

a) Le puera qui nos reguarda vole facer tu cognoscentia 

b) Le libros que io porta con me es de mi cosino 

c) Le professor se ha preoccupate multo del studentes que non ha passate le examines 

d) Noam, qui patre es richissime, non ha besonio de travaliar multo 

 

3. Responde le questiones secundo le texto de iste lection (In le hospital) 

a) Proque senior Castillo se evelia in le medio del 

nocte? 

Ille non es ben, ille suda multo. 

b) Que face seniora Tendera quando illa vide su 

marito cadite al solo? 

Illa telephona al hospital 

c) Ubi es illa quando le matino arriva? Illa es in le sala de attender 

d) Que ha occurrite a senior Castillo secundo le 

medico? 

Ille habeva extenuation e fatiga causate per stress  

e) Proque le medico consilia que seniora Tendera 

non visita su marito in ille momento? 

Proque ille dormi.  

4. Plena le spatios con le pronomine correcte (usa le pronomines que te place) 

a) Esque vos vole venir al cinema con nos? 

b) Nos vos incontrara deman! 

c) Io te ha vidite in le schola 

d) Io es certe de que isto placera a vos. 
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Lection 11- Exercitios 

1. Esque tu sape le nationalitate de qui nasce 

a) in Brasil? brasiliano 

b) in Argentina? argentiniano 

c) in Danmark? danese 

d) in Nederland? nederlandese 

e) in Egypto? egyptiano 

f) in SUA? americano 

2. Rescribe le phrases sub le voce passive: 

a) Mi oncle ha comprate ille belle casa Le casa ha essite comprate per mi oncle 

b) Deman le infantes va mangiar tote le torta Le torta esseva mangiate per le infantes 

c) Edith Piaf cantava multe chansons 

meraviliosemente 

Chansons esseva cantate per Edith Piaf. 

d) Le publico applaudeva le discurso del 

governator calorosemente 

Le discurso esseva applaudite 

3. Scribe quatro phrases usante justo (vider item 4) 

a) Io le ha justo vidite  

b) Ille ha justo sortite 

c) Le casa es justo comprate 

d) Le torta es justo mangiate 

4. Marca con X le responsa correcte (secundo le prime micre texto – Le Retorno): 

a) Ubi era Paulo ante retornar a Salvador Boston 

b) Qui le attende in ille aeroporto? su amica 
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Překlad všech frází Interlingua pro omnes 

1 INTERLINGUA PRO OMNES INTERLINGUA PRO VŠECHNY 

2 Carlos Henrique Vilas Boas Carlos Henrique Vilas Boas 

3 INTERLINGUA INTERLINGVA 

4 PRO PRO 

5 OMNES VŠECHNY 

6 un libro pro le inseniamento de interlingua knížka pro výuku interlingvy 

7 (nivello intermediari) (střední úroveň) 

8 Union Brasilian pro Interlingua Union Brasilian pro Interlingua 

9 INTERLINGUA – communication sin 

frontieras 

INTERLINGUA - Komunikace bez hranic 

10 Apprender linguas es cultura, saper interlingua 

es evolution! 

Učit se jazyky je kultura, znát interlingvu je 

vývoj! 

11 www interlingua org br www interlingua org br 

12 INTERLINGUA PRO OMNES INTERLINGUA PRO OMNES 

13 Obra original em português, de interlingua a 

tcheco traducite per Eva Hájková e col. 2019 

Originál díla v protugalštině, z interlingvy 

přeložila do češtiny Eva Hájková a kol. 2019 

14 Brasília-DF, 2018-2019 Brasília-DF, 2018-2019 

15 3ª Edição, corrigida e ampliada 3ª Edição, corrigida e ampliada 

16 Edições UBI Edições UBI 

17 Apoio: Interfundo Apoio: Interfundo 

18 ISBN 85-85453 ISBN 85-85453 

19 Dedication Věnování 

20 Io vole regratiar le sequente personas pro le 

realisation de iste micre travalio: 

Chtěl bych poděkovat následujícím osobám za 

uskutečnění tohoto dílka: 

21 Ramiro Barros de Castro Ramiro Barros de Castro 

22 Gilson Villas Boas Passos Gilson Villas Boas Passos 

23 Sonia Costa Sonia Costa 

24 Paulo Amorim Cardoso Paulo Amorim Cardoso 

25 Geraldo Gonçalves Leite Geraldo Gonçalves Leite 

26 Waldson Pinheiro Waldson Pinheiro 

27 Io es certe que io facerea nihil sin vostre 

collaboration e supporto 

Jsem si jist, že bych nic neudělal bez vaší 

spolupráce a podpory 

28 A vos omnes io dedica iste libretto Všem vám věnuji tuto knížku 

29 MULTE GRATIAS! MNOHO DÍKŮ! 

30 Iste manual esseva patientemente corrigite e 

revidite per Gilson Passos 

Tento manuál byl trpělivě korigován a 

revidován Gilsonem Pasos, 

31 cuje travalio e dedication a interlingua io multo 

admira 

jehož práci a odhodlání interlingvě velmi 

obdivuji 

32 INTERLINGUA PRO OMNES INTERLINGUA PRO OMNES 

33 LECTION 1 LEKCE 1 

34 1. Lectura de texto 1 Čtení textu 

35 Hallo! Hallo! 

36 Io me appella Paulo Jmenuji se Pavel 

37 Io veni de Brasil Pocházím z Brazílie 

38 Como sta vos? Jak se máte? 

39 Como vos vos appella? Jak se jmenujete? 

40 De ubi veni vos? Odkud jste? 

41 2. Practica le structura in pares! 2 Cvičte větnou stavbu ve dvojicích! 
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42 Como vos vos appella? Jak se jmenujete? 

43 Qual es vostre nomine? Jmenuji se … 

44 De ubi vos veni? Jaké je vaše jméno? 

45 De ubi vos es? Mé jméno je … 

46 Como sta vos? Odkud jste přišel? 

47 Io me appella … Přicházím z … 

48 Mi nomine es … Odkud jste? 

49 Io veni de … Jsem z … 

50 Io es de … Jak se máte? 

51 Io sta ben / assi assi / mal Mám se dobře / tak tak / špatně 

52 3. Ecce le nomine de alicun paises 3 Zde jsou jména některých zemí 

53 Anglaterra, Argentina, Brasil, Danmark, 

Espania, Francia, 

Anglie, Argentina, Brazílie, Dánsko, Španělsko, 

Francie, 

54 Finlandia, Hungaria, Irlanda, Mexico, 

Nederland, Polonia, 

Finsko, Maďarsko, Irsko, Mexiko, Holandsko, 

Polsko, 

55 Portugal, Russia, Statos Unite, Suissa, Svedia, 

Turchia 

Portugalsko, Rusko, Spojené Státy, Švýcarsko, 

Švédsko, Turecko 

56 4. Apprende le nomine de alicun professiones 4 Naučte se název některých profesí 

57 MUSICO – JORNALISTA – TRADUCTOR – 

PASTOR – ACTOR 

HUDEBNÍK NOVINÁŘ PŘEKLADATEL 

PASTÝŘ HEREC 

58 SCRIPTOR – MEDICO – DENTISTA SPISOVATEL LÉKAŘ ZUBAŘ 

59 5. Faciente le cognoscentia del verbos in 

interlingua 

5 Seznamte se se slovesy v interlingvě 

60 presente přítomný čas 

61 esser býti 

62 appellar se jmenovat se 

63 io es já jsem 

64 io me appella já se jmenuji 

65 tu es ty jsi 

66 tu te appella ty se jmenuješ 

67 ille, illa, illo on, ona, ono 

68 es je 

69 ille, illa, illo on, ona, ono 

70 se appella se jmenuje 

71 nos es my jsme 

72 nos nos appella my se jmenujeme 

73 vos es vy jste 

74 vos vos appella vy se jmenujete 

75 illes, illas, illos es oni, ony, ona jsou 

76 illes, illas, illos se appella oni, ony, ona se jmenují 

77 6. Le uso de tu e vos 6 Užívání ty a vy 

78 On usa tu quando on cognosce le persona a qui 

nos parla. 

Ty se užívá, když známe osobu na kterou se 

mluví 

79 Isto es un pronomine non tanto informal Je to zájmeno méně formální 

80 Ex: Tu es un bon amico! Např : Ty jsi dobrý přítel! 

81 On usa vos quando on parla a un persona que 

on non cognosce o a alicuno plus vetule. 

Vy se užívá, když osoba na kterou se mluví, 

není známá nebo je o něco starší 

82 Vos es anque le pronomine del secunde persona 

del plural 

Vy je také zájmeno druhé osoby množného 

čísla 

83 Ex: Es vos senior Fuentes? Např Jste pan Fuentes?? 
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84 (Illo es como Sie in germano o vous in 

francese) 

(Je to jako Sie v němčině a vous ve 

francouzštině) 

85 1. Presenta le personas infra (oralmente) 1 Představte osoby níže (ústně) 

86 Paulo Souza: studiante – brasiliano – Salvador Paulo Souza: student Brazilec Salvador 

87 Ille se appella Paulo Souza. Ille es studiante Jmenuje se Paulo Souza Je student 

88 Ille es brasiliano e habita in Salvador On je Brazilec a bydlí v Salvadoru 

89 Hans Miller: mechanico – germano – Berlin Hans Miller: mechanik Němec Berlín 

90 John Grant: advocato – americano – Boston John Grant: advokát Američan Boston 

91 Manoel Silva: inseniator – portugese – Lisbona Manoel Silva: učitel Portugalec Lisabon 

92 2. Plena le spatios 2 Doplňte mezery 

93 Como tu te appella? Jak ty se jmenuješ? 

94 Io appella Carlos! Já jmenuji Carlos! 

95 De ubi tu veni? Odkud ty přicházíš? 

96 Io veni de Portugal! Já přicházím z Portugalska! 

97 Que es ille? Co je on? 

98 Ille es medico On je lékař 

99 Como sta tu? Jak se máš? 

100 Io sta ben, gratias! Já se mám dobře, děkuji! 

101 EXERCITIOS CVIČENÍ 

102 3. Lege le texto infra e responde le questiones 3 Čtěte text níže a odpovězte otázky 

103 Senior Fuentes es espaniol ma ille non plus vive 

in Espania. 

Pan Fuentes je Španěl ale on už nežije ve 

Španělsku 

104 Ora senior Fuentes habita in Tokyo. Nyní pan Fuentes bydlí v Tokiu. 

105 Ille insenia litteratura e lingua espaniol al 

universitate.  

On učí literaturu a španělštinu na univerzitě.  

106 Senior Fuentes parla multo ben japonese Pan Fuentes mluví velmi dobře japonsky 

107 Questionario: Otázky: 

108 Qual es le nationalitate de senior Fuentes? Jaká je národnost pana Fuentese? 

109 Ubi habita ille ora? Kde on nyní bydlí? 

110 Que face ille? Co on dělá?? 

111 Esque ille parla japonese? Zdalipak on mluví japonsky? 

112 4. Scribe duo micre dialogos, usante le parolas 

in iste lection 

4 Napište dva mikrodialogy, s využitím slov z 

této lekce 

113 LECTION 2 LEKCE 2 

114 1. Lectura de texto 1 Čtení textu 

115 Conversationes per telephono Konverzace po telefonu 

116 Hallo! Si il vos place, io vole parlar con Senior 

Yoshi 

Haló! Prosím, chci mluvit s panem Yoshim 

117 Qual numero ha vos facite? Jaké číslo jste vytočil? 

118 Io ha facite le numero 203-5436 Vytočil jsem číslo 203-5436 

119 Ci es 230-5436. Vos ha facite le numero 

erronee 

Je to 230-5436 Vytočil jste chybné číslo 

120 Pardona me, senior! Promiňte pane! 

121 Nulle causa! Nic se neděje! 

122 Bon die! Ci parla Lia Dobrý den! Tady je Lia 

123 Bon die, Lia! Hic es le matre de Paulo Dobrý den, Lio! Tady je Paulova matka 

124 Salutes, seniora Souza! Como sta vos? Zdravím, paní Souzová! Jak se máte? 

125 Io sta ben, gratias! E tu? Mám se dobře, děkuji! A ty? 

126 Io sta anque ben, gratias!  Mám se také dobře, děkuji! 

127 Esque Paulo es in casa? Je Paulo doma? 
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128 Io regretta, Lia! Paulo non es in domo nunc. Ille 

visita un amico 

Lituji, Lio! Paulo teď není doma Je na návštěvě 

u jednoho kamaráda 

129 Sta ben! Io va telephonar plus tarde. To je v pořádku! Zavolám později.  

130 A tosto, sra. Souza! Na shledanou paní Souzová! 

131 A tosto, Lia! Brzy na shledanou, Lio! 

132 2. Le numeros in interlingua 2 Čísla v interlingvě 

133 0 zero 0 nula 

134 1 un 1 jeden 

135 2 duo 2 dvě 

136 3 tres 3 tři 

137 4 quatro 4 čtyři 

138 5 cinque 5 pět 

139 6 sex 6 šest 

140 7 septe 7 sedm 

141 8 octo 8 osm 

142 9 novem 9 devět 

143 10 dece 10 deset 

144 3. Le verbo HABER 3 Sloveso MÍTI 

145 Le verbo haber es un del plus importante in 

interlingua. 

Sloveso míti (haber) je jedno z nejdůležitějších 

v interlingvě  

146  Ultra indicar possession, illo es un verbo 

auxiliar. 

Kromě toho, že vyjadřuje vlastnictví, je to i 

sloveso pomocné. 

147  Illo se presenta ordinarimente in su forma 

abbreviate ha. 

Zpravidla se používá ve své zkrácené formě ha. 

148 4. Le preterito perfecte 4 Minulý čas složený (perfecto) 

149 Le preterito perfecte presenta le structura ha + 

(verbo principal in le participio passate). 

Složený minulý čas má strukturu ha + (hlavní 

sloveso ve tvaru příčestí minulého) 

150 Iste tempore indica un action finite e occurrite 

in le passato 

Vyjadřuje ukončenou činnost, jež se uskutečnila 

v minulosti 

151 Ex: Příkl.: 

152 io ha facite le exercitios já jsem udělal cvičení 

153 tu ha facite le exercitios ty jsi udělal cvičení 

154 ille/illa/illo ha facite on/ona/ono udělal/a/o 

155 nos ha studiate my jsme studovali 

156 vos ha studiate iste lection vy jste studovali tuto lekci 

157 illes/illas/illos ha studiate oni studovali/y/a 

158 5. Demandante le etate in interlingua 5 Dotazování na věk v interlingvě 

159 Quante annos ha vos? Io ha annos! Kolik let je vám? 

160 Qual etate ha vos? Jak jste staří? 

161 Io ha Je mi 

162 11 dece-un 11 jedenáct 

163 12 dece-duo 12 dvanáct 

164 13 dece-tres 13 třináct 

165 20 vinti 20 dvacet 

166 24 vinti-quatro 24 dvacetčtyři 

167 30 trenta 30 třicet 

168 40 quaranta 40 čtyřicet 

169 50 cinquanta 50 padesát 

170 60 sexanta 60 šedesát 

171 70 septanta 70 sedmdesát 
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172 80 octanta 80 osmdesát 

173 90 novanta 90 devadesát 

174 100 cento 100 sto 

175 1. Lege le texto e postea responde le questiones 1 Čtěte text a následně zodpovězte otázky 

176 John Grant e Paulo Souza es amicos desde 

multe annos. 

John Grant a Paulo Souza jsou přáteli již po 

mnoho let. 

177 Illes se ha cognoscite per letteras, usante le 

Adressario de Interlingua. 

let Seznámili se prostřednictvím dopisů s 

využitím adresáře interlingvy 

178 Le anno passate John ha facite un visita a Paulo 

e ha passate alicun septimanas in Salvador. 

Minulý rok John navštívil Paula a strávil 

několik týdnů v Salvadoru.  

179 Illac ille ha vidite le Centro Historic 

(Pelourinho), le Insula Itaparica 

Tam viděl historické centrum (Pelourinho), 

ostrov Itaparica 

180 e le famose Plagia Itapuan. a slavnou pláž Itapuan. 

181 John anque ha participate in le carneval e ha 

apprendite multe dansas de Bahia. 

John se také zúčastnil karnevalu a naučil se 

mnoho bahijských tanců. 

182 Ante retornar al Statos Unite, John ha invitate 

Paulo a visitar le. 

Před návratem do Spojených států pozval John 

Paola na návštěvu k sobě. 

183 Paulo ha acceptate le invitation e vadera a 

Boston le proxime anno 

Paolo pozvání přijal a přijede do Bostonu příští 

rok 

184 Questionario: Otázky: 

185 Desde quando Paulo e John es amicos? Odkdy jsou Paulo a John přáteli? 

186 Como illes se ha cognoscite? Jak se poznali? 

187 Que ha John facite in le anno passate? Co dělal John v minulém roce? 

188 Quante tempore ille ha passate in Salvador? Kolik času strávil v Salvadoru? 

189 Que ha ille visitate illac? Co tam navštívil? 

190 Que ha John facite ante retornar a su pais? Co učinil John před návratem do své země? 

191 2. Studio de vocabulario: Le familia 2 Učení se slovíčkům: Rodina 

192 granpatre dědeček 

193 granmatre babička 

194 matre matka 

195 marita manželka 

196 filia dcera 

197 patre otec 

198 marito manžel 

199 filio syn 

200 oncle strýček 

201 amita teta 

202 cosino bratranec 

203 cosina sestřenice 

204 soror sestra 

205 fratre bratr 

206 nascer  Narodit se 

207 crescer růst,  

208 esser singule být svobodný 

209 esser maritate být ženatý 

210 esser divorciate být rozvedený 

211 esser vidue být ovdovělý 

212 maritar se con alicuno (maritage),  provdat se/oženit se s někým (manželství) 

213 divorciar se (divorcio), rozvést se (rozvod), 

214 devenir vetule, zestárnout 
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215 morir  zemřít 

216 esser morte být mrtev 

217 esser vive být naživu 

218 3. Que es le questiones del sequente reponsas? 3 Jaké jsou otázky k následujícím odpovědím? 

219 Io veni de Nederland Pocházím z Holandska 

220 Illa es advocata Ona je advokátka 

221 Io sta multo ben, gratias! Mám se dobře, děkuji! 

222 Ille ha 42 annos Je mu 42 let 

223 Io habita in Buenos Aires Bydlím v Buenos Aires 

224 Io me appella Juan Castillo Jmenuji se Juan Castillo 

225 Io va al schola Jdu do školy 

226 4. Le participio passate 4 Příčestí minulé 

227 Le participio passate es multo importante pro 

obtener le tempore preterito perfecte. 

Příčestí minulé je velmi důležité k získání 

složeného minulého času (perfecto). 

228 Tunc il es necessari apprender de nunc como 

functiona su formation. 

Je tedy důležité naučit se nyní, jak se tvoří. 

229 On debe solo mitter -te (indicator del participio 

passate) in le forma del infinitivo post haber 

eliminate -r (indicator del infinitivo). 

Je pouze třeba přidat -te (příznačné pro příčestí 

minulé) ve tvaru infinitivu po vypuštění -r 

(ukazatel infinitivu) 

230 Per exemplo: parlar → parla → parlate. Například: mluvit: parlar → parla → parlate 

231 Attention: le verbos cuje forma del infinitivo es 

-er ha le participio passate in -ite 

Pozor: slovesa, jejichž forma infinitivu končí na 

-er, má v příčestí minulém -ite 

232 Ex.: vider → vide → vidite Např vidět: vider → vide →vidite 

233 Ora vos ipse debe formar le participio passate 

del verbos infra 

Nyní vy sami vytvořte příčestí minulé od sloves 

uvedených níže 

234 Facer dělat 

235 Parlar slyšet 

236 Comprar vidět 

237 Audir mluvit 

238 Sortir odejít 

239 Ascoltar poslouchat 

240 Vider kupovat 

241 Mangiar poslouchat 

242 Comprar kupovat 

243 5. Como on scribe le numeros sequente in 

interlingua? 

5 Jak se píší následující čísla v interlingvě? 

244 Lection 3 Lekce 3 

245 1. Lectura de texto 1 Čtení textu 

246 DIRECTIONES E INFORMATIONES SMĚRY A INFORMACE 

247 Un septimana retro Hans Miller ha recipite un 

lettera de su amico Manoel Silva. 

Před týdnem Hans Miller obdržel dopis od 

svého přítele Manoela Silvy. 

248 Ambes parla interlingua e se corresponde 

sovente  

Oba často mluví a píšou si v interlingvě  

249 Post que ille ha scripte un lettera pro responder 

a Manoel, ille ha sortite de su domo pro vader al 

posta. 

Poté, co napsal dopis, aby odpověděl 

Manuelovi, vyšel z domu, aby zašel na poštu 

250 Sed ille non sape multo ben ubi es illo. Ale nevěděl dost dobře, kde se nachází. 

251 Ben que Hans cercava le posta durante multe 

tempore, ille non succedeva trovar lo. 

Ačkoliv Hans hledal poštu po dlouhou dobu, 

nepodařilo se mu ji najít. 
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252 Finalmente ille intervide un policiero e decide 

approchar se de ille pro peter alicun 

informationes re le via al posta 

Konečně zahlédne policistu a rozhodne se 

přiblížit se k němu, aby ho požádal o několik 

informací ohledně cesty k poště 

253 Bon die, policiero! Dobrý den, pane policisto! 

254 Esque vos pote dicer me le via al posta? Můžete mi říct cestu k poště? 

255 Si, il es clar! Ano, jistě! 

256 Ben, prende le secunde strata al dextra e tunc 

progressa directemente. 

Takže, zahněte druhou ulicí doprava a pak 

pokračujte přímo/rovně 

257 Le posta essera a vostre sinistra ante le 

pharmacia e juxta le paneteria. 

Pošta bude po vaší levici před lékárnou a těsně 

vedle prodejny s pečivem 

258 Vos ha comprendite ben? Porozuměl jste tomu dobře? 

259 Si, policiero! Ano, pane policisto! 

260 Multe gratias! Moc děkuji! 

261 De nihil, senior! Není zač, pane! 

262 Sequente le instructiones del policiero, Hans ha 

trovate facilemente le posta 

Podle policistových instrukcí našel Hans poštu 

snadno 

263 2. Servicios in un citate 2 Služby ve městě 

264 apotheca (pharmacia) lékárna 

265 Banca banka 

266 Bar bar 

267 Bibliotheca knihovna 

268 Cemeterio hřbitov 

269 Cinema kino 

270 Ecclesia kostel 

271 galeria de arte umělecká galerie 

272 Hospital nemocnice 

273 Hotel hotel 

274 Kiosque kiosek 

275 Libreria prodejna knih 

276 Macelleria masna 

277 Museo muzeum 

278 Paneteria prodejna pečiva 

279 Posta pošta 

280 Restaurante restaurace 

281 Specieria koloniál 

282 Supermercato supermarket 

283 Theatro divadlo 

284 3. Le imperativo 3 Rozkazovací způsob (imperativ) 

285 Nihil es plus facile que formar le imperativo in 

interlingua. 

Není nic snadnějšího než vytváření 

rozkazovacího způsobu v interlingvě 

286 On debe solmente supprimer le -r indicator del 

infinitivo 

Je třeba jen odtrhnout -r, jež vyjadřuje infinitiv 

287 Exemplo: Příklad: 

288 parlar → parla! mluvit → mluv! 

289 audir → audi! slyšet! → slyš! 

290 scriber → scribe! psát → piš! 

291 Le imperativo e le imperativo ha le mesme 

forma. Le sol differentia es que on non usa ulle 

pronomines in le imperativo 

Přítomný čas a rozkaz mají stejný tvar Jediným 

rozdílem je, že se v rozkazovacím způsobu 

nepoužívá žádné zájmeno 

292 4. Le caso objective del pronomine personal 4 Předmětný tvar ukazovacího zájmena 
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293 On usa le caso objective del pronomines 

personal quando on intende usar le personas del 

discurso in le position de objecto directe del 

verbo. 

Předmětný tvar osobních zájmen se používá, 

když dotyčná osoba má být v přímém předmětu 

slovesa. 

294 In un phrase de structura basic (subjecto + 

verbo + objecto), 

Ve větě s klasickou strukturou (podmět + 

sloveso + předmět), 

295 le pronomine personal objective se place ante le 

verbo 

se umísťuje zájmeno osobní před sloveso 

296 Exemplo: Paulo es amico de Maria, ille la 

visitara deman 

Příklad: Paulo je Mariin přítel, on ji navštíví 

zítra 

297 Ma si le pronomine personal es objecto de un 

verbo in le infinitivo, 

Je-li však zájmeno osobní předmětem slovesa v 

infinitivu, 

298 illo venira preferentialmente post le verbo přijde přednostně za sloveso 

299 Exemplo: ille vole visitar la deman Příklad: on ji chce zítra navštívit 

300 Ecce le tabella complete del pronomines 

personal in le casos subjective e objective 

Zde je kompletní tabulka osobních zájmen v 

podmětném a předmětném tvaru 

301 caso subjective io tu ille, illa, illo nos vos illes, 

illas, illos 

Pád podmětný já ty on, ona ono my vy oni, ony, 

ona 

302 caso objective me te le, la, lo nos vos les, las, 

los 

Pád předmětný mě tebe ho, ji, je nás vás je je je 

303 1. Como pote io arrivar al 1 Jak se mohu dostat k/na/do 

304 stadio? (prime strata/sinistra = va directo = a 

dextra) 

stadion? (první ulice/vlevo = jděte rovně = 

vpravo) 

305 hotel? (tertie strata/dextra = va directo = al 

centro) 

hotel? (třetí ulice/vpravo = jděte rovně = do 

centra) 

306 cinema? (prende le bus = penultime strata = a 

sinistra) 

kino? (jeďte autobusem = předposlední ulici = 

doleva) 

307 supermercato? (retorna = quarte strata = a 

sinistra) 

supermarket? (vraťte se = čtvrtá ulice = doleva) 

308 2. Reimplacia le substantivos per le pronomines 

personal 

2 Nahraďte podstatná jména zájmeny osobními 

309 Paulo, esque tu ha vidite Claudia? No, io non ha 

vidite 

Paulo viděl jsi Claudii? Ne já jsem neviděl 

310 Qui ha mangiate le torta? Le infantes ha 

mangiate 

Kdo snědl ten dort? Děti snědly 

311 Patre nos ha apportate presentes? Pote nos 

aperir ? 

Otec nám přinesl dárky? Můžeme otevřít? 

312 Quando tu ha incontrate tu amicos? Io ha 

incontrate iste matino 

Kdy jsi potkal své přátele? Já potkal dnes ráno 

313 3. Rescribe le verbos infra in le imperativo 3 Převeďte níže uvedená slovesa do rozkazu 

314 Nota: Pro obtener le imperativo negative, on 

debe placiar non ante le verbo 

Poznámka: Pro záporný rozkaz je třeba umístit 

„non“ před sloveso 

315 Parlar con me interlingua (affirmative): Mluvit se mnou v interlingvě (kladný rozkaz): 

316 Esser mi amico (affirmative): Být můj přítel (kladný): 

317 Travaliar hodie (negative): Pracovat dnes (záporný): 

318 Haber un pauco de patientia (affirmative): Mít trochu trpělivosti (kladný): 

319 4. Que on face in. (seque le exemplo) 4 Co se dělá v/na (dle vzoru níže) 

320 le restaurante? (prender le repastos) restauraci? (jíst) 

321 In le restaurante on prende le repastos V restauraci se jí 

322 le paneteria? (mangiar panes) pekařství? (jíst chléb) 
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323 le posta? (postar lettera) poště? (poslat dopis) 

324 le ecclesia? (precar) kostele? (modlit se) 

325 le cemeterio? (interrar le mortos) hřbitově? (pohřbívat mrtvé) 

326 le theatro? (vider pièces) divadle? (vidět kusy) 

327 5. Lege le texto e responde le questiones 5 Přečtěte text a odpovězte na otázky 

328 Juan Castillo es un impresario multo ric e 

importante nam ille possede un banca e un 

industria de papiro. 

Juan Castillo je bohatý a významný podnikatel, 

neboť vlastní banku a papírnu 

329 Ben que senior Castillo es venezuelano, ille 

habita in Santiago de Chile 

Přestože pan Castillo je Venezulanec, bydlí v 

Santiagu de Chile 

330 Septe annos retro ille se ha maritate con un 

belle argentiniana appellate Isabela Tendera 

Před sedmi lety se oženil s krásnou 

Argentinkou, jménem Isabela Tendera 

331 Lor maritage les ha date un belle filia appellate 

Clara, e hodie illa ha cinque annos. 

Jejich manželství jim dalo krásnou dceru 

jménem Klára, a dnes je jí pět let 

332 Le hobbys (passatempores) de senior Castillo es 

restar in su luxuose casa con su familia e jocar 

football con su amicos. 

Hobby (koníčky) pana Castilla jsou zůstat v 

jeho luxusním domě se svou rodinou a hrát 

fotbal se svými přáteli 

333 Deman ille va viagiar a Brasil pro participar in 

un reunion de negotios 

Zítra pocestuje do Brazílie, aby se účastnil 

obchodní schůzky… 

334 Questionario Otázky 

335 Qui es Juan Castillo? Kdo je Juan Castillo? 

336 Qual es le nationalitate de senior Castillo? Jaké národnosti je pan Castillo? 

337 Ubi habita ille nunc? Kde nyní bydlí? 

338 Con qui ha ille se maritate? E quando? S kým se oženil? A kdy? 

339 Quante annos ha le filia de senior Castillo? Kolik let je dceři pana Castilly? 

340 Que place a ille? Co se mu líbí? 

341 Que va senior Castillo facer deman? Co bude dělat pan Castillo zítra? 

342 Lection 4 Lekce 4 

343 1. Lectura de texto 1 Četba textu 

344 LE TEMPORE ČAS 

345 Omne dies Manuel Silva se evelia a septe horas 

del matino. 

Každý den se Manuel Silva budí v sedm hodin 

ráno 

346 Post levar se ille se rasa, brossa le dentes e se 

bania. 

Poté, co vstane, se holí, čistí si zuby a koupe se 

347 A septe e medie ille es al tabula pro prender le 

jentaculo. 

V půl osmé je u stolu, aby posnídal 

348 Ille bibe succo e mangia pan con butyro. Pije džus a jí chleba s máslem 

349 Alora, post le jentaculo, Manuel es preste pro 

sortir de su domo. 

Pak, po snídani, je Manuel připraven odejít z 

domova 

350 Ille debe arrivar al schola ubi ille travalia a octo 

horas. 

Musí dorazit do školy, kde pracuje od osmi 

hodin. 

351  Illo non es lontan  assi ille pote ir a su loco de 

travalio a pede. 

Nemá to daleko  takže může jít pěšky 

352 A mediedie senior Silva interrumpe su 

activitates pro prender le prandio in un 

restaurante juxta le schola 

V poledne pan Silva přerušuje své činnosti  aby 

poobědval v restauraci vedle školy.  

353 Tunc, a un hora, ille continua a inseniar. Poté, v jednu hodinu, pokračuje ve vyučování 

354  Ille es finalmente libere a quatro horas del 

postmeridie. 

Volný je nakonec ve čtyři hodiny odpoledne. 
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355 Ante retornar a su domo, Než se vrátí domů, 

356 Manuel se promena un pauco e visita alicun 

amicos. 

Manuel se trochu prochází a navštěvuje pár 

přátel 

357 Circa septe e medie ille arriva a su domo. Kolem půl osmé přichází domů 

358 Alora ille dina (cena), vide TV e lege un bon 

libro 

Pak pojí (povečeří), dívá se na televizi a čte 

dobrou knihu. 

359 A dece e medie Manuel comencia sentir somno, 

alora ille va al lecto 

V půl jedenácté se Manuel začíná cítit ospalý, 

tak jde do postele 

360 Alicun minutas postea ille dormi como un 

angelo 

Po několika minutích spí jako andílek 

361 1. Le futuro 1 Budoucí čas 

362 Le futuro presenta duo formas in interlingua. Le 

un ha un structura simple e on lo obtene 

placiante le suffixo -a post le forma del 

infinitivo 

Budoucí čas se v interlingvě tvoří dvěma 

způsoby Jeden z nich má jednoduchou stavbu -a 

tvoří se umístěním přípony a za tvar infinitivu 

363 Exemplo: mangiar – mangiara Příklad: jíst = mangiar - mangiara 

364 Le altere ha un structura composite e on lo 

obtene placiante le parola va ante le verbo 

principal in le infinitivo 

Druhý způsob má složenou stavbu a obdrží se 

umístěním slova va (od slovesa vader = jít) před 

infinitiv hlavního slovesa 

365 Exemplo: mangiar – va mangiar Příklad: mangiar va mangiar (jde jíst) 

366 2. Activitates del die 2 Denní aktivity 

367 eveliar se vzbudit se 

368 levar se vstát 

369 baniar se vykoupat se 

370 vestir se obléci se 

371 prender le jentaculo nasnídat se 

372 ir al travalio jít do práce 

373 Travaliar pracovat 

374 prender le prandio naobědvat se 

375 Travaliar pracovat 

376 promenar se procházet se 

377 dinar/cenar navečeřet se 

378 prender reposo odpočinout si 

379 ir al lecto jít na lůžko 

380 Dormir spát 

381 3. Le presente habitual e adverbios de tempore 3 Přítomný čas opakovaných činností a 

příslovce času 

382 On usa le presente pro describer actiones que on 

realisa habitualmente 

Používá se k popisu činností, které se 

uskutečňují opakovaně 

383 Per exemplo, si io dice: Na příklad, když řeknu:  

384  Io me evelia a octo horas; Vstávám v osm hodin; 

385  isto significa que io face iste action omne dies 

del septimana 

 to znamená že  dělám tuto činnost každý den v 

týdnu 

386 Ecce alicun expressiones de tempore multo 

importante 

Zde je několik nejdůležitějších časových výrazů 

387 de bon hora  včas 

388 Tarde pozdě 

389 Qual hora es il? Kolik je hodin? 

390 Bon alumnos semper arriva al schola de bon 

hora 

Dobří žáci vždy přicházejí do školy včas 

391 Si tu veni tarde al aeroporto, tu perdera le avion Když přijedeš pozdě na letiště, zmeškáš letadlo 
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392 Describe vostre jornata quotidian usante le 

parolas horas, tunc e postea 

Popište váš všední den za použití slov hodiny, 

tehdy, potom 

393 Usa le futuro Použijte budoucí čas 

394 Que (facer) vos deman? Co vy (dělat) zítra? 

395 Io (vader) al plagia Já (jíti) na pláž 

396 Que (prender) nos como lunch? Co my si (dát) na oběd? 

397 Nos (mangiar) pullo My (jíst) kuře 

398 Ubi illes (passar) le proxime vacantias? Kde oni (strávit) příští prázdniny? 

399 Illes (vader) al campania Oni (jetna venkov 

400 Proque tu (esser) felice le postdeman? Proč ty (býti) šťastný pozítří? 

401 Proque io (ganiar) mi salario Protože já (dostat) svůj plat 

402 Apprende le dies del septimana Naučte se dny v týdnu 

403 lunedi martedi mercuridi jovedi pondělí úterý středa čtvrtek 

404 venerdi sabbato dominica pátek sobota neděle 

405 5. Formas verbal abbreviate 5 Zkrácené slovesné tvary 

406 Alicun verbos cuje uso es multo frequente 

presenta formas abbreviate 

Několik sloves, jejichž používání je velmi časté, 

se objevuje ve zkrácených tvarech 

407 Nos jam los ha vidite in alicun exemplos del 

lectiones passate 

To jsme již viděli na některých příkladech 

minulých lekcí 

408 Ora nos va vider un tabula complete de iste 

formas infra 

Nyní se podíváme na kompletní přehled těchto 

tvarů, uvedených níže 

409 presente passato imperfecto futuro Přít čas Prostý min čas Bud čas 

410 esser es era sera býti je byl bude 

411 haber ha míti má 

412 vader va jíti jde 

413 On semper da preferentias a iste formas 

abbreviate nam illos sona plus natural in un 

conversation 

Těmto zkráceným tvarům se dává vždy 

přednost, neboť v konverzaci znějí přirozeněji 

414 Esserea iste dialogo possibile sin interlingua? Byl by tento dialog možný bez interlingvy? 

415 UN GRECO UN CHINESE ŘEK ČÍŇAN 

416 Io pensa que illo non esserea! Já si myslím, že by nebyl! 

417 Como va vostre negotios? Jak se daří vašim obchodům 

418 Ben, gratias! Děkuji, dobře! 

419 Lection 5 Lekce 5 

420 Questiones e responsas in interlingua Otázky a odpovědi v interlingvě 

421 COSAS VĚCI 

422 Que es isto? Co je toto/to? 

423 Isto es Toto/to je 

424 Que es illo? Co je tamto? 

425 Illo es Tamto je 

426 un auto(mobil) moneta un camera auto(mobil) peníze fotoaparát 

427 PERSONAS OSOBY 

428 Qui es ille? Kdo je to (on)? 

429 Ille es On je 

430 Qui es illa? Kdo je ona? 

431 Illa es Ona je 

432 Juan Castillo Clara Isabela Tendera Juan Castillo Clara Isabela Tendera 

433 LOCO MÍSTO 

434 ir/vader a. habitar in . venir de Jít/jet do 

435 a ubi va vos? Kam jdete/jedete? 
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436 ubi habita vos? Bydlet/žít v 

437 de ubi veni vos? Pocházet z 

438 Io va al Statos Unite Io habita in Japon Io veni 

de Egypto 

Jedu do Spojených států Žiju v Japonsku 

Pocházím z Egypta 

439 Contraction del prepositiones con le articulo 

definite 

Slučování předložek s členem určitým 

440 Le prepositiones a e de se contrahe con le 

articulo definite quando sequite per illo. 

Předložky a a de se slučují s členem určitým, 

když jsou jím následovány 

441 Vide in le exemplos infra como isto occurre: Všimněte si v následujících příkladech, jak se to 

děje: 

442 4. POSSESSION (GENITIVO) 4 PŘIVLASTŇOVÁNÍ (2 pád, genitiv) 

443 de qui? koho/čí? 

444 De qui es iste carta de credito? Čí je tato kreditní karta? 

445 E iste altere? A tato druhá? 

446 Illo es de Isabela Tendera Illo es anque le sue To je Isabely Tendery To je také její 

447 Quando on parla super possession, es semper 

bon apprender le pronomine e le adjectivos 

possessive nam illos pote reimplaciar le partes 

del phrases que indica un relation de 

possession. 

Když se hovoří o přivlastňování, je vždy dobré 

naučit se zájmeno a přídavné jméno 

přivlastňovací, neboť mohou nahradit části 

věty, jež značí vlastnický vztah 

448 Vide como le uso del possessivos functiona: Podívejte se, jak funguje použití posesiv 

(přivlastňovacích zájmen a přídavných jmen): 

449 Durante que le adjectivos possessive modifica 

le numeros, le pronomines possessive los 

reimplacia completemente. 

Zatímco přídavná jména přivlastňovací 

modifikují počet, zájmena přivlastňovací počet 

zcela nahrazují  

450  Ecce un tabula continente le possessivos: Zde je přehled posesiv: 

451 Adjectivos possessive, pronomines possessive Přídavná jména přivlastňovací, Zájmena 

přivlastňovací 

452 mi auto, le mie moje auto, to moje 

453 tu domo, le tue tvůj dům, ten můj 

454 su libro, le sue jeho/její kniha, ta jeho/jejich 

455 nostre debita, le nostre náš dluh, ten náš 

456 vostre moneta, le vostre vaše peníze, ty vaše 

457 lor libro, le lore jejich kniha, ta jejich 

458 Motivo (Proque? – Proque .) Příčina (Proč? - Protože ) 

459 On usa le parola proque como pronomine 

interrogative como un conjunction explicative. 

Slovo proč jako zájmeno tázací se užívá jako 

spojka vysvětlovací 

460 A causa de isto on lo vide tanto in le demandas 

quanto in le responsas 

Vzhledem k tomu je lze vidět jak v otázkách, 

tak v odpovědích 

461 Proque vos studia interlingua? Proč studujete interlingvu? 

462 Proque illo es multo facile! Protože je velmi snadná! 

463 Nostre auto es plus veloce que le lore Naše auto je rychlejší než to jejich 

464 Io jam ha pagate mi debitas. Již jsem zaplatil své dluhy. 

465 Esque tu anque ha pagate le tues? Splatil jsi také ty tvoje? 

466 Lege le information infra Přečtěte si následující informace níže 

467 On appella isto e illo pronomines 

demonstrative. 

Toto a ono se nazývají zájmeny ukazovacími 
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468 Como le possessivos e demonstrativos es 

dividite in duo typos, assi il ha pronomines e 

adjectivos.  

Stejně jako přivlastňovací a ukazovací zájmena 

se dělí na dva typy, tedy zájmena a přídavná 

jména 

469 Nos justo ha vidite le pronomine Již jsme se seznámili se zájmeny 

470 ora vamos cognoscer le adjectivos nyní poznáme přídavná jména 

471 illos es: iste e ille. jimiž jsou: tento a onen 

472 On usa isto e iste quando on se refere a cosas o 

eventos que es proxime in le spatio o in le 

tempore. 

Tento (iste, iste) se použije, když se vztahuje k 

věcem či událostem, jež jsou blízké v prostoru a 

čase. 

473 Illo e ille es usate si le cosas o le eventos es 

distante 

Ono a onen (Illo, ille) se užívá, když jsou věci 

či události vzdálené 

474 Que es isto? Co je toto? 

475 Que es illo? Co je to? 

476 Edificio budova 

477 Sedia židle 

478 Domo dům 

479 Ille puera es mi filia Ona je moje dcera 

480 De qui es iste libro rubie? Čí je tato červená kniha? 

481 Illo es le mie Ta je moje 

482 2. Usa le possessivo appropriate concordante al 

pronomine personal in le parentheses 

2 Použijte vhodná posesiva odpovídající 

osobnímu zájmenu v závorkách 

483 Esque tu pote prestar me tu automobile, proque 

le mie es kaputt. 

Můžeš mi půjčit tvoje auto, protože to moje je 

rozbité 

484 Heri io ha facite le cognoscentia de vostre soror. Včera jsem se seznámil s Vaší sestrou. 

485 Illa es un senioretta multo sympathic! Je to velmi sympatická slečna! 

486 Senior Castillo es un homine multo ric. Pan Castillo je velmi bohatý člověk 

487 Su automobile es un Ferrari. Jeho automobil je Ferrari. 

488 Nos ancora non ha seligite nostre repasto. Ještě jsme si nevybrali naše jídlo 

489 Esque vos jam ha seligite le vostre? Vy jste si již vybrali vaše? 

490 Malgrado esser povre, le Souzas ha date un bon 

education a lor filios. 

Přestože jsou chudí, dali Souzovi dobré 

vzdělání svým synům. 

491 3. Lectura de texto 3 Čtení textu 

492 Paulo vole visitar su amico american, tamen Paulo chce navštívit svého amerického přítele, 

493 ille non pote entrar in le Statos Unite sin le visa. avšak nemůže vstoupit do Spojených států bez 

víza. 

494 Pro obtener lo, Paulo ha decidite ir al 

ambassada american in Brasilia. 

Aby je získal, rozhodl se Paolo zajít na 

americkou ambasádu v Brazílii 

495 Si tosto que ille ha arrivate a Brasilia, ille ha 

incontrate Raul al station de omnibus. 

Jakmile přijel do Brazílii, setkal se s Raulem na 

autobusovém nádraží 

496 Raul es advocato e habita la. Raul je advokát a bydlí tam 

497 Illes anque se ha cognoscite per le Adressario 

de Interlingua. 

Také se poznali prostřednictvím adresáře 

interlingvy 

498 Post que illes ha sortite del station de omnibus Poté, co vyšli z autobusového nádraží 

499 Raul monstra a Paulo multe monumentos del 

capital brasilian 

Raul ukazuje Paulovi mnohé památky hlavního 

brazilského města 

500 Raul va albergar Paulo durante que ille essaya 

haber su visa 

Raul ubytovává Paula, zatímco on se snaží 

dostat své vízum 

501 Questionario Otázky 

502 Proque Paulo ancora non pote vader al Statos 

Unite? 

Proč Paulo ještě nemůže jet do Spojených států? 
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503 Que debe ille facer pro obtener le visa? Co musí udělat, aby získal vízum? 

504 Qui attendeva Paulo al station de omnibus? Kdo očekává Paula na autobusovém nádraží? 

505 Como illes se ha cognoscite? Jak se seznámili? 

506 Que faceva illes post sortir del station de 

omnibus? 

Co dělají po východu z autobusového nádraží? 

507 Ubi Paulo va restar durante que ille essaya 

haber su visa? 

Kde bude pobývat Paulo po dobu, kdy usiluje o 

své vízum? 

508 4. Proque? 4 Proč? 

509 Ultra que on pote usar proque pro introducer le 

responsa a un demanda facite con le pronomine 

interrogative proque, on anque pote usar le 

parola latin quia 

Mimo možnosti používat protože (proque) k 

uvození odpovědi na otázku položenou 

zájmenem tázacím proč ( proque), je možné užít 

i latinské slovo quia 

510 Proque vos studia interlingua? Proč studujete interligvu? 

511 Proque Paulo vole haber le visa? Proč chce Paulo dostat vízum? 

512 5. Connecte le parolas relationate 5 Spojte odpovídající slova 

513 proque proč 

514 patre otec 

515 illes oni 

516 interlingua interlingva 

517 questionario dotazník 

518 lor jejich 

519 facile snadný 

520 questiones otázky 

521 quia protože 

522 matre matka 

523 Lection 6 Lekce 6 

524 1. Lectura de texto 1 Čtení textu 

525 LE TEMPORE ATMOSPHERIC (CLIMATE) POČASÍ (KLIMA/PODNEBÍ) 

526 Ante ir al travalio Hans ascolta le radio pro 

saper le reporto del tempore pro hodie.  

Před ochodem do práce Hans poslouchá radio, 

aby se se dozvěděl zprávu o počasí pro dnešek 

527 Post alicun chansons le locutor informa:  Po několika písních hlasatel informuje: 

528 E nunc le hora e le reporto del tempore pro 

Berlin. Il es septe horas e dece-octo minutas.  

A nyní čas a předpověď počasí pro Berlín Je 

sedm hodin a osmnáct minut  

529 Le tempore hodie essera nubilose dum le 

matino e il ha possibilitate de pluvia. 

Počasí dnes bude mlhavé během rána a existuje 

možnost deště  

530 Sed le postmeridie essera clar  le nubes se 

dispersara e le sol brilara de nove. A omnes qui 

es in cammino del travalio un bonissime die 

Nicméně odpoledne bude jasno mlha se 

rozplyne a znovu zasvítí slunce Všem  co jsou 

na cestě do práce  krásný den 

531 Hans ride post saper que le climate devenira 

melior plus tarde nam ille habera un incontro 

con Kerstin. 

Hans se směje  poté, co se dozví, že se počasí 

později zlepší, neboť bude mít rande s Kerstin. 

532  Ille la invitava pro vader al cinema  Pozval ji aby šli do kina.  

533 Structuras Vazby/fráze/struktury 

534 Que es le reporto del tempore pro hodie? Jaká je předpověď počasí pro dnešek? 

535 Como es le tempore hodie? Jaké je dnes počasí? 

536 Il venta! Fouká vítr! 

537 Il va pluver! Bude pršet! 

538 Il va nivar! Bude sněžit! 

539 Il va facer sol! Bude svítit slunce! 

540 Le tempore essera nubilose! Bude mlha! 
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541 Il va facer frigido! Bude zima! 

542 Il va facer calor! Bude teplo! 

543 3. Le expression il ha 3 Výraz il ha…= Je/existuje 

544 Il ha es un expression in le qual le verbo haber 

es usate impersonalmente 

Il ha je výraz, v němž se sloveso haber používá 

neosobně 

545 Illo indica le existentia de alique Vyjadřuje existenci něčeho 

546 Il ha nubes in le celo Na nebi jsou mraky/je zamračeno 

547 Il ha possibilitates de pluvia Je možnost deště 

548 Il es un pronomine impersonal, assi illo es usate 

in phrases cuje verbo es impersonal. 

Il je zájmeno neosobní, používá se tedy ve 

větách, jejichž sloveso je neosobní 

549 On sovente pote omitter lo Často se vypouští 

550 4. Le conditional in interlingua 4 Podmiňovací způsob v interlingvě 

551 On obtene le modo conditional in interlingua 

adjungente le termination -ea al forma del 

infinitivo. Assi: cantar → cantarea. Iste modo 

Podmiňovací způsob v interlingvě dostaneme, 

přidá-li se k infinitivu koncovka -ea Takže: 

zpívat = cantar → cantarea 

552 indica que le action se disveloppa 

hypotheticamente 

Tento způsob označuje, že situace se vyvíjí 

hypoteticky 

553 Si ille era tu amico, ille facerea tal cosa. Kdyby byl tvůj přítel, neudělal by takovou věc 

554 Illo es etiam usate pro facer referentia a un 

action que era futur in le passato. Isto es multo 

commun in le discurso indirecte 

Používá se také pro odvolání se na budoucí 

činnost v minulosti Je to velmi běžné v nepřímé 

řeči 

555 Paulo diceva, que ille non venira hodie Paulo řekl, že prý dnes nepřijde 

556 Altere expressiones utile Další potřebné výrazy 

557 haber calor/frigido být někomu teplo/chladno 

558 esser calide/frigide být teplo/chladno 

559 Esque vos pote aperir le fenestra? Můžete otevřít okno? 

560 Il es un pauco calide hic Je tu trochu horko 

561 Proque vos tremula? Proč chvějete? 

562 Proque io ha frigido Protože mi je zima 

563 1. Responde le questiones 1 Odpovězte na otázky 

564 Que vos facerea si vos ganiava le premio del 

lotteria? 

Co byste udělal, kdybyste vyhrál v loterii / 

získal cenu z loterie? 

565 Que vos facerea si vos videva un phantasma? Co byste udělal, když byste viděl strašidlo? 

566 A ubi vos volerea vader si vos haberea alas? Kam byste chtěl letět, kdybyste měl křídla? 

567 Que facerea vos si vos esseva le presidente 

(prime ministro) de vostre pais? 

Co byste dělal, kdybyste byl president 

(předseda vlády) vaší země? 

568 Describe como le climate es hodie in vostre 

urbe 

Popište, jaké je dnes počasí ve vašem městě 

569 Responde le questiones Zodpovězte otázky 

570 Quante bollas il ha in le figura? Kolik míčů je v sestavě? 

571 Esque il ha aves volante in le celo? Letí tam na nebi ptáci? 

572 Lege le texto e responde le questionario Přečtěte si text a odpovězte na otázky 

573 Senior Castillo ha sentite multe dolores in le 

corpore durante le week-end. 

Pan Castillo pocítil velké bolesti těla během 

víkendu 

574 Le lunedi ille non poteva levar se del lecto 

proque ille se sentiva multo debile 

V pondělí nemohl vstát z postele, protože se 

cítil velmi slabý 

575 Seniora Tendera se preoccupava de su marito e 

ha decidite vocar le medico. Un medie hora 

postea doctor Contreras arrivava al domo de 

Juan Castillo. 

Paní Tendera měla starost o svého manžela a 

rozhodla se zavolat lékaře Po půl hodině přijel 

doktor Contreras do domu Juana Castilla 
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576 Ille examinava senior Castillo in detalio: le 

battimentos cardiac, pression sanguinee e 

reflexos. Senior Castillo, alora, demandava: 

Vyšetřil podrobně pana Castillu: srdeční tep, 

krevní tlak a reflexy Pan Castillo, se pak 

vyptává: 

577 Esque io ha alique seriose, doctor? Je mi něco vážného, doktore? 

578 Felicemente il es nihil seriose, senior Castillo. Naštěstí to není nic vážného, pane Castillo 

579 Vos ha stress! Máte stres! 

580 Vos labora troppo e reposa pauco. Assi vostre 

corpore deveni multo fatigate. Io vos consilia 

restar al lecto durante tote le die 

Pracujete příliš mnoho a odpočíváte málo Tak 

se vaše tělo stává velmi unaveným Doporučuji 

vám zůstat na lůžku po celý den 

581 Esque io jam pote travaliar deman? A zítra již můžu pracovat? 

582 No! Va a mi clinica deman e alora nos sapera 

quando vos potera retornar al travalio. A 

deman, senior Castillo! 

Ne! Zítra přijďte na mou kliniku a pak 

poznáme, kdy se budete moci vrátit do práce 

Takže zítra, pane Castillo! 

583 A deman, doctor! E multe gratias! Tedy zítra, pane doktore! A moc děkuji! 

584 Vocabulario: Slovníček: 

585 Laborar pracovat 

586 week-end week-end 

587 Cardiac srdeční 

588 sanguinee del sanguine krevní 

589 Questionario Otázky 

590 Que occurreva a Senior Castillo durante le 

week-end? 

Co se stalo panu Castillovi během víkendu? 

591 Proque ille non ha laborate le lunedi? Proč nepracoval v pondělí? 

592 Que ha Seniora Tendera facite? Co udělala paní Tendera? 

593 Que ha senior Castillo? Co je panu Castillovi? 

594 Es alique seriose? Je to něco vážného? 

595 Que debe ille facer le die sequente? Co musí dělat následující den? 

596 5. Plena le spatios e usa le forma correcte del 

verbo 

5 Vyplňte mezery a použijte správný tvar 

slovesa 

597 Si io (esser) ric, io comprarea un yacht Kdybych (být) bohatý, koupil bych si jachtu 

598 Si il (pluver), nos non vadera al cinema Když (pršet), nepůjdeme do kina 

599 Illes non venira al festa si nos non les (invitar) Oni nepřijdou na slavnost, když my je 

(nepozvat) 

600 Si ille juvena me (amar), io esserea le homine le 

plus felice del mundo 

Kdyby mne ta dívka (milovat), byl bych 

nejšťastnější muž na světě 

601 Lection 7 Lekce 7 

602 1. Lectura de texto 1 Čtení textu 

603 VAMOS VIAGIAR! VZHŮRU NA CESTU! 

604 Post que Paulo finalmente ha succedite obtener 

le visa pro entrar in le SUA, ille iva 

immediatemente al agentia de viages pro 

comprar le billet. 

Poté, co se Paulovi konečně podařilo získat 

vízum pro vstup do USA, šel okamžitě do 

cestovní kanceláře koupit si lístek 

605 Duo dies postea ille partiva pro Florida. Dva dny nato přijel na Floridu 

606 Le viage esseva tranquille e secur. Cesta byla klidná a bezpečná 

607 Ibi ille visitava le monumentos e principal 

punctos touristic 

Tam navštívil památky a hlavní turistická místa 

608 Ille anque photographiava le inoblidabile 

plagias de Miami e se diverteva multissimo in 

Orlando. 

Také fotografoval nezapomenutelné pláže 

Miami a obrovsky se pobavil v Orlandu 



23 
 

609 Ante incontrar su amico in Boston, Paulo 

intende passar alicun septimanas in Arizona e 

California 

Dříve, než se setká se svým přítelem v Bostonu, 

hodlá Paulo strávit několik týdnů v Arizoně a 

Kalifornii 

610 Paulo brava ulle problema de communication 

nam ille parla anglese fluentemente ultra que 

ille parla interlingua 

Paulo zvládá všechny komunikační problémy, 

neboť hovoří plynně anglicky, navíc mluví 

interlingvou 

611 Vocabulario Slovníček 

612 Alcun několik 

613 Emer koupit 

614 Vadeva šel 

615 Ibi tam 

616 Illac tam 

617 La tam 

618 Que es necesse pro facer un viage? Co je nezbytné k uskutečnění cesty? 

619 RENOVAR LE PASSAPORTO OBNOVIT SI PAS 

620 OBTENER UN VISA OBDRŽET VÍZUM 

621 VADER A UN AGENTIA DE VIAGE ZAJÍT DO CESTOVNÍ KANCELÁŘE 

622 COMPRAR LE BILLET KOUPIT SI LÍSTEK 

623 PACCHETTAR LE BAGAGE SBALIT SI ZAVAZADLO 

624 VADER AL STATION JET NA NÁDRAŽÍ 

625 ATTENDER LE HORA DEL PARTITA ČEKAT NA HODINU ODJEZDU 

626 3. Jam/ancora 3 Již/ještě 

627 Ecce duo adverbios que indica si le action es o 

non es finite 

Zde jsou dvě příslovce vyjadřující, zda činnost 

je či není ukončena 

628 4. Adverbios de frequentia: 4 Příslovce času: 

629 Mi marito rarmente mangia carne. Můj muž jí zřídkakdy maso 

630 Il nunquam niva in Bahia V Bahii nikdy nesněží 

631 Io a vices va al ecclesia Občas chodím do kostela 

632 Io semper studia interlingua! Stále/vždy studuji interlingvu! 

633 Nos sovente joca football Často hrajeme fotbal 

634 Sempre vždy/stále 

635 Sovente často 

636 a vices občas 

637 Rarmente zřídka 

638 Nunquam nikdy 

639 Esque ille jam partiva pro Russia? Odjel již do Ruska? 

640 Si, ille partiva heri Ano, odjel včera 

641 Esque vos jam ha pachettate le bagage? Sbalili jste si již zavazadlo? 

642 No, io ancora non lo ha pacchettate Ne, já si ho ještě nezabalil 

643 5. Le preterito imperfecte 5 Prostý minulý čas 

644 On ha le preterito imperfecte in interlingua 

adjungente -va al forma verbal del presente. 

Prostý čas minulý se v interlingvě tvoří 

přidáním -va ke tvaru slovesa v přítomném čase 

645 Assi: mangiar Takto: jíst 

646 Mangia jím 

647 Mangiava jedl 

648 Le aspecto e iste tempore es de continuitate: Znakem tohoto minulého času je kontinuita: 

649 le action es in progresso in le passato. činnost probíhala v minulosti 

650 Ben que iste tempore ha un character 

imperfecte, 

Přestože tento čas má charakter neukončenosti, 
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651 illo es frequentemente usate in loco del preterito 

perfecte. 

běžně se používá namísto minulého času 

složeného 

652 Isto cambio (le texto de iste lection es un 

exemplo) non es incorrecte, 

Tato záměna (text v této lekci je příkladem) 

není nesprávná, 

653 tamen illo debe esser evitate přesto je třeba se jí vyhýbat 

654 Le catto mangiava heri Kočka včera žrala 

655 a vices pote voler dicer le mesme cosa que může někdy chtít vyjádřit totéž jako: 

656 Le catto ha mangiate heri Kočka se včera nažrala 

657 preterito imperfecte Minulý čas jednoduchý 

658 Cader Padat 

659 io cadeva já jsem padal 

660 tu cadeva ty jsi padal 

661 ille, illa, illo cadeva on, ona, ono padal (a,o) 

662 nos cadeva my jsem padali 

663 vos cadeva vy jste padali 

664 illes, illas, illos cadeva oni, ony, ona padali (a) 

665 1. Dice 1 Řekněte 

666 alique que vos semper face cokoli, co vždy děláte 

667 un loco a ubi vos va subinde místo, kam často chodíte 

668 un programma de TV que vos nunquam vide program TV, který nikdy nevidíte 

669 un repasto que vos mangia rarmente jídlo, které jíte vzácně 

670 un sport que vos practica a vices sport, který občas provozujete 

671 2. Plena le spatios con ancora e jam 2 Doplňte mezery ještě a již 

672 Esque tu brossava tu dentes? Vyčistil sis zuby? 

673 No, io non los brossava Ne, já jsem si je nevyčistil 

674 Nos ha pacchettate nostre bagage Sbalili jsme si naše zavazadla 

675 Esque vos anque ha pacchettate le vostre? Zabalili jste si také ta vaše? 

676 Malgrado que Adam es multe vetule, ille 

memora le nomine de tote su amicos 

Přestože je Adam velmi starý, si pamatuje 

jména všech svých přátel 

677 3. Apprende le nomine del stationes del anno 3 Naučte se názvy ročních období 

678 Estate léto 

679 Autumno podzim 

680 Hiberno zima 

681 Primavera jaro 

682 Le flores deveni bellissime in le primavera. Květy jsou nejkrásnější na jaře. 

683 Qual station del anno vos place le plus? 

Proque? 

Jaké roční období se vám líbí nejvíc? Proč? 

684 Que face vos quando illo arriva? Co děláte, když nastane? 

685 4. Conjuga le verbo comprender in le preterito 

perfecte 

4 Časujte sloveso rozumět ve složeném 

minulém čase 

686 preterito perfecte složený minulý čas 

687 Comprender rozumět/chápat 

688 io comprende le situation já rozumím situaci 

689 tu comprende mi lingua ty rozumíš mé řeči 

690 ille, illa, illo comprende lo que io diceva on, ona, ono rozumí tomu, co jsem řekl 

691 nos comprende le explanationes my rozumíme vysvětlení 

692 vos comprende nostre problemas vy rozumíte našim problémům 

693 illes, illas, illos comprende theoria del quantos oni, ony, ona rozumí kvantové teorii 

694 le verbo parlar in le preterito imperfecte sloveso mluvit v imperfektu 

695 preterito imperfecte prostý minulý čas 
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696 Parlar mluvit 

697 io parla interlingua já mluvím interlingvou 

698 tu parla multe linguas estranier ty mluvíš mnoha cizími jazyky 

699 ille, illa, illo parla super nos on, ona, ono mluví o nás 

700 nos parla in alte voce my mluvíme hlasitě 

701 vos parla greco multo ben vy mluvíte řecky velmi dobře 

702 illes, illas, illos parla con phantasmas oni, ony, ona mluví se strašidlem 

703 Le tempore es semper pluviose e ventose in le 

autumno 

Počasí je vždy deštivé a větrné na podzim. 

704 Lection 8 Lekce 8 

705 1. Lectura de Texto 1 Čtení textu 

706 UN DIE SPECIAL VÝJIMEČNÝ DEN 

707 Hodie Juan Castillo e Isabela Tendera celebra 

lor anniversario de maritage. 

Dnes Juan Castillo a Isabela Tendera slaví své 

výročí svatby 

708 A causa de isto ille la conduce a un restaurante 

multo chic. 

Z tohoto důvodu ji on vede do velmi elegantní 

restaurace 

709 Ibi le receptionista les saluta cordialmente e les 

monstra lor tabula. 

Tam je srdečně zdraví recepční a ukazuje jim 

jejich stůl 

710 Tosto veni le servitor apportante le menu Brzy přichází číšník přinášeje jim jídelní lístek 

711 Sin retardo illes selige le platto principal. Bez meškání si vybírají hlavní jídlo 

712 Ante sortir pro provider le platto, le servitor les 

demanda ancora: 

Před tím, než číšník odejde obstarat jim jídlo, 

ještě se zeptá: 

713 Que vole vos biber? Co račte pít? 

714 Juan reguarda Isabela, attendente su responsa. Juan pohlédne na Isabelu, očekávaje její 

odpověď. 

715 Illa exclama: Ona zvolá: 

716 Nos va biber bira durante que nos attende le 

platto. 

Pojďme si dát pivo, zatím, co budeme čekat na 

jídlo 

717 E nos lo mangiara bibente vino blanc A k jídlu si dáme bílé víno 

718 Va ben, seniora. Dobře, paní. 

719 Excusa me! Omluvte mne! 

720 Le servitor se hasta pro apportar le repasto si 

tosto que possibile 

Číšník spěchá, aby přinesl jídlo co možná 

nejdříve 

721 Post dece minutas le servitor apporta le homaro, 

le bottilia de vino e duo cuppas. 

Po deseti minutách číšník přináší humra, láhev 

vína a dvě sklenice 

722 Quando Juan senti le odor del homaro, ille 

exclama: 

Když Juan ucítí vůni humra, vykřikne: 

723 Illo sembla esser deliciose To se zdá být lahodným! 

724 Sin dubita! responde Isabela Nepochybně! odpovídá Isabela 

725 Illes mangia, bibe e parla alacremente. Jedí, pijí a živě rozmlouvají 

726 Al fin del cena illes da presentes le un al altere.  Na závěr večeře si navzájem dají dárky.  

727 Isabela recipe un collar de perlas e Juan ha ora 

un nove cravata de seta. 

Isabela obdrží perlový náhrdelník a Juan má od 

nyní novou hedvábnou kravatu. 

728 Alora illes se basia amorosemente ante sortir 

del restaurante. 

Než odejdou z restaurace, políbí se zamilovaně 

729 Jam foras del restaurante, illes prende un taxi 

pro vader a un famose discotheca ubi illes 

passara le resto del nocte dansante 

Nyní již před restaurací si berou taxi, aby odjeli 

na proslulou diskotéku, kde stráví zbytek noci 

tancem 

730 Vocabulario Slovníček 

731 provider: obtener alique que es necesse obstarat: obdržet něco, co je potřebné 



26 
 

732 2. Structuras 2 Větná stavba 

733 Que vole mangiar? Co chcete jíst? 

734 Que vole biber? Co chcete pít? 

735 Io vole mangiar pan. Já chci jíst chléb 

736 Io vole biber vino. Já chci pít vino 

737 3. Le pronomines reflexive e reciproc 3 Zájmena zvratná a reciproční 

738 On usa le pronomine reflexive quando le 

subjecto e objecto de un phrase es le mesme. 

Isto vole dicer que le subjecto suffre le 

resultatos de su proprie action. 

Zájmeno zvratné se používá, když podmět a 

předmět věty je tentýž Tím se chce říct, že 

podmět nese následky svého vlastního konání 

739 Ecce le tabula del pronomines subjective e 

reflexive 

Zde je přehled zájmen v podmětném a 

předmětném tvaru 

740 caso subjective podmět 

741 Io já 

742 Tu ty 

743 ille, illa, illo on, ona, ono 

744 Nos my 

745 Vos vy 

746 illes, illas, illos oni, ony, ona 

747 caso reflexive předmět 

748 Me mě 

749 Te tě 

750 Se se 

751 Nos nás 

752 Vos vás 

753 Se se 

754 Io me secava con le cultello Pořezal jsem se nožem 

755 Illas se reguarda in le speculo Ony se vidí v zrcadle 

756 Le reciprocitate es indicate in interlingua per le 

expressiones le un le altere in le singular e le 

unes le alteres in le plural 

Reciprocita je indikována v interlingvě výrazy 

le un le altere (jeden druhému) v jednotném 

čísle a le unes le alteres (jedni druhým) v 

množném čísle 

757 Illes reguarda le un le altere Dívají se na sebe 

758 Illes da presentes le un al altere Dávají si dárky 

759 4. Vocabulario visual 4 Obrázkový slovníček 

760 Pan chléb 

761 mais rostite pražená kukuřice 

762 cassa de chocolate krabice čokolády 

763 Pullo kuře 

764 Gelato zmrzlina 

765 cassa de lacte krabice mléka 

766 bottilia de bira láhev piva 

767 latta de soda plechovka sody 

768 tassa de caffe šálek kávy 

769 5. Position del pronomines objective in le 

phrase 

5 Postavení zájmen v předmětném tvaru ve větě 

770 Reguarda le sequente phrase! Prohlédněte si následující větu! 

771 Juan da un collar de perlas a me Juan dává perlový náhrdelník (korále) mně. 

772 Como on pote remarcar, il ha duo objectos: un 

directe e un altere indirecte. 

Jak si lze všimnout, existují dva předměty: 

jeden přímý (korál) a druhý nepřímý (já, 4 pád 
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mně) 

773 Como sera le phrase si nos reimplacia un collar 

de perlas e a me per pronomines objective? 

Jaká bude věta, kdybychom nahradili korále a 

mně předmětovými zájmeny? 

774 Juan me da un collar a me Juan mně dává korále. 

775 Juan lo da a me. Juan je dává mně 

776 Juan me lo da Juan mně je dává. 

777 In le prime phrase on ha reimplaciate le objecto 

indirecte per un pronomine objective, 

V první větě se zaměnil nepřímý předmět (já) 

předmětovým zájmenem (mně), 

778 in le secunde on ha facite le mesme cosa al 

objecto directe e in le ultime on ha reimplaciate 

ambes. 

ve druhé větě se udělalo to samé s předmětem 

přímým (korále) a v poslední větě se nahradilo 

oboje. 

779 Remarca attentivemente que le objecto indirecte 

se antepone al directe quando ambes es 

pronomines (reguarda le ultime phrase) 

Všimněte si pozorně, že nepřímý předmět se 

klade před přímý předmět, když jsou oboje 

zájmena (viz poslední věta) 

780 1. Transforma le phrases affirmative infra al 

phrases interrogative e negative 

1 Změňte následující věty tázací/kladné na věty 

tázací/záporné 

781 Le election presidential occurrera deman Prezidentské volby se uskuteční zítra 

782 Int.: Tázací : 

783 Neg.: Záporná : 

784 Le costo de vita ha augmentate troppo in iste 

pais 

Životní náklady se enormně zvýšily v této zemi 

785 Int.: Tázací : 

786 Neg.: Záporná: 

787 Illes crede a lo que tu dice Oni věří tomu, co říkáš 

788 Int.: Táz : 

789 Neg.: Záp : 

790 Tu vicino ha comprate un microcomputator 

modernissime 

Tvůj soused si koupil ultramoderní 

mikropočítač 

791 Int.: Táz : 

792 Neg.: Záp : 

793 2. Reimplacia le parolas sublineate per 

pronomines 

2 Nahraďte podtržená slova zájmeny 

794 Le granparentes de Sven inviava un lettera a ille Prarodiče Svena mu poslali dopis 

795 Nostre amicos nos ha date un presente Naši přátelé nám dali dárek 

796 3. Que vole vos mangiar deman? 3 Co chcete jíst zítra? 

797 4. Quantitate in interlingua 4 Množství v interlingvě 

798 troppo: Io mangiava troppo příliš: Jedl jsem příliš 

799 multe: Il ha multe repasto in le refrigerator mnoho: Je mnoho jídla v chladničce 

800 nimie/bastante: Policieros bibe nimie caffe dosti: Policisté pijí dosti kávy. 

801 alicun: Il ha alicun moneta in mi tasca trochu: V mé kapse je trochu peněz 

802 pauc: Il ha pauc aqua in le vitro málo: Ve sklenici je málo vody 

803 nulle: Io videva nulle infantes in le strata Na ulici nejsou žádné děti 

804 A: Esque tu ha ulle moneta in le tasca? A: Máš nějaké peníze v kapse? 

805 B: Io ha nulle! B: Nemám žádné! 

806 5. Plena le spatios con le pronomine reflexive 5 Vyplňte mezery zvratným zájmenem 

807 Le touristas ha se perdite durante lor promenada 

trans le urbe 

Turisté se ztratili během procházky městem 

808 Mi oncle se occideva a causa de su debitas Můj strýc se zabil pro své dluhy 

809 Esque tu vide te in le speculo? Vidíš se v zrcadle? 
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810 Io ha se secate con le cultello Já jsem se pořezal nožem 

811 Lection 9 Lekce 9 

812 1. Lectura de texto 1 Čtení textu 

813 GRADOS DE COMPARATION STUPŇOVÁNÍ 

814 Ecce tres personas qui nos jam cognosce ben. 

Ille es Juan Castillo, Paulo Souza e Hans Miller. 

Tady jsou tři osoby, které již dobře známe Je to 

Juan Castillo, Paulo Souza a Hans Miller 

815 Ora nos va apprender como facer 

comparationes in interlingua. 

Nyní se naučíme, jak srovnávat v interlingvě 

816 Primemente nos va vider le grado comparative 

de superioritate 

Nejdříve se podíváme na druhý stupeň 

(komparativ) zesilování: 

817 Nunc le grado superlative de superioritate: A nyní třetí stupeň při srovnávání 

818 Como es le grado comparative de equalitate? Jak se vyjadřuje při srovnávání rovnost? 

819 Ora reguarda como on forma le grado 

comparative de inferioritate: 

Nyní se podívejte, jak se tvoří druhý stupeň 

(komparativ) zeslabování: 

820 e le grado superlative de inferioritate: a třetí stupeň zeslabování: 

821 Juan es plus ric que Paulo Juan je bohatší než Paulo 

822 Hans es plus forte que Paulo Hans je silnější než Paulo 

823 Paulo es le plus studiose del gruppo Paulo je nejpilnější ve skupině 

824 Juan es tan alacre como Hans e Paulo Juan es tak dychtivý jako Hans e Paulo 

825 Paulo es minus basse que Juan Paulo je menší než John 

826 Juan es le minus alte del tres Juan je nejmenší z těch třech 

827 2. Partes de un appartamento 2 Části bytu 

828 Cocina kuchyň 

829 camera a mangiar jídelna 

830 Corridor chodba 

831 Salon obývací pokoj 

832 Balcon balkón 

833 camera de banio koupelna 

834 camera a dormir ložnice 

835 Bureau pracovna 

836 Vocabulario: Slovníček: 

837 aperir le porta otevřít dveře 

838 clauder de fenestra zavřít okno 

839 montar le scala vystoupat po schodech 

840 descender le scala sejít se schodů 

841 3. Grados de comparation 3 Stupně srovnávání 

842 Il ha quatro adjectivos que pote admitter formas 

irregular in le grados de comparation. Illos son: 

Existují čtyři přídavná jména, která mohou mít 

nepravidelné tvary ve srovnávacích stupních 

Jsou to: 

843 adjectivos grado comparative grado superlative Příd. jména druhého stupně (komparativ) 3 

stupeň (superlativ) 

844 Bon dobrý 

845 Melior lepší 

846 le melior nejlepší 

847 Mal špatný 

848 Pejor horší 

849 le pejor nejhorší 

850 Magne velký 

851 Major větší 

852 le major největší 
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853 Parve malý 

854 Minor menší nejmenší 

855 le minor nejmenší 

856 Paulo es le melior alumno in le classe Paulo je nejlepší žák ve třídě 

857 Paulo es le plus bon alumno in le classe Paulo je nejvíce dobrý žák ve třídě 

858 4. Le suffixo -issim- 4 Přípona -issim- 

859 On adjunge iste suffixo superlative al adjectivo 

o al adverbio, quando on vole adder le idea de 

intensitate. 

Tato přípona vyjadřující superlativ (emočně) 

přídavného jména či příslovce se přidává, když 

je záměrem zvýšit intenzitu myšlenky 

860 Per exemplo, si le tempore es multo frigide, on 

pote dicer: 

Například, když je počasí velmi chladné, může 

se říci: 

861 Le tempore es frigidissime hodie! Počasí je dnes tuze studené! 

862 Il es como dicer: Le tempore es multo frigide 

hodie! 

Je to jako říci: Počasí je dnes velmi studené! 

863 Le quatro adjectivos del item 3 de iste lection 

anque ha formas irregular pro iste situation. 

Uvedená čtyři přídavná jména z bodu 3 této 

lekce mohou vytvářet rovněž nepravidelné tvary 

864 Bon, mal, magne e parve ha respectivemente Dobrý, špatný, velký a malý mají 

865 le sequente formas: optime, pessime, maxime e 

minime 

případně následující tvary: nejlepší, nejhorší, 

největší a nejmenší 

866 5. Structura de subordination in interlingua 5 Struktura vedlejších vět v interlingvě 

867 Ora nos va vider como functiona le structura de 

subordination in interlingua. Le phrase 

subordinate es introducite per le conjunction 

que 

Nyní se podíváme, jak se tvoří vedlejší věta v 

interlingvě Podřízená/vedlejší věta je uvozena 

spojkou aby 

868 voler: Io vole que tu veni a mi domo hodie Chtíti: Chci, aby jsi dnes přišel ke mně domů 

869 1 es le phrase con le verbo principal e 2 es le 

phrase con le verbo 

1 je věta s hlavním/základním slovesem a 2 je 

věta se slovesem 

870 subordinate introducite per le conjunction que podřízeným/vedlejším, jež je uvozeno slovesem 

spojkou aby 

871 1. Scribe le phrases in le grado comparative: 1 Napište věty ve druhém stupni srovnávání: 

872 Islanda frigide Portugal (superioritate) Island chladný Portugalsko (zesílení) 

873 Interlingua facile Volapük (superioritate) Interlingva snadná Volapük (zesílení) 

874 Albania paupere Bangladesh (inferioritate) Albánie chudá Bangladéš (zeslabení) 

875 Isabela – sympathic – su soror (equalitate) Isabela sympatická její sestra (rovnost) 

876 2. Seque le exemplo 2 Následujte vzor 

877 Que vole vos? (tu veni a mi domo) Co chcete? (ty přijdeš ke mně domů) 

878 Io vole que tu veni a mi domo hodie Chci, abys přišel dnes ke mně domů ; 

879 Que vole nostre patre? (io compra le jornal) Co chce náš otec? (já kupuji noviny) 

880 Que ha petite ille homine? (io le monstrava le 

strata Via Pacis) 

Co chtěl onen muž? (já mu ukázal ulici Via 

Pacis) 

881 Que ordina le general? (le soldatos vigila super 

le caserna) 

Co nařizuje generál? (vojáci střeží 

základnu/kasárna) 

882 1. Rescribe le phrases usante le suffixo -issim- 

in le adjectivos 

1 Přepište věty za použití přípony -issim v 

přídavných jménech 

883 Le tempore hodie es multo frigide Počasí dnes je velmi chladné 

884 Paris es un citate multo belle Paříž je velmi krásné město 

885 Iste facto es multo commun Tento fakt je velmi častý/obecný 

886 Brasil es un pais multo meraviliose Brazílie je úžasná země 

887 4. Apprende le numeros ordinal 4 Naučte se řadové číslovky 

888 1me prime 1me první 
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889 2nde secunde 2nde druhý 

890 3tie tertie 3tie třetí 

891 4te quarte 4te čtvrtý 

892 5te quinte 5te pátý 

893 6te sexte 6te šestý 

894 7me septime 7me sedmý 

895 8ve octave 8ve osmý 

896 9ne none 9ne devátý 

897 10me decime 10me desátý 

898 11me dece-prime 11me jedenáctý 

899 12nde dece-secunde 12nde dvanáctý 

900 20me vintesime 20me dvacátý 

901 30me trentesime 30me třicátý 

902 Il ha nihil plus facile que apprender como se 

forma le numeros ordinal ab le numeros 

cardinal! 

Není nic snadnějšího, než se naučit, jak se tvoří 

řadové číslovky z číslovek základních! 

903 Il es necesse apprender de memoria de prime 

usque decime, e alora tote le numeros ordinal 

sequente veni de iste prime dece numeros. 

Je třeba naučit se nazpaměť první až desátý, a 

pak všechny následující řadové číslovky se 

tvoří z těchto prvních deseti číslovek 

904 Assi: 15te dece-quinte, 78ve septanta-octave, Takže: 15te patnáctý, 78ve sedmdesát osmý, 

905 394te tres centos novanta-quarte. 394te tři sta devadesát čtvrtý 

906 Solo le ultime cifra deveni ordinal Řadovým se stává až poslední číslo 

907 Si on vole haber le forma ordinal del decenas e 

centenas exacte, 

Chceme-li dostat pořadové tvary desítek a 

stovek, 

908 on adjunge le suffixo -esime- al forma cardinal. 

Per exemplo: 

přidá se pouze koncovka -esime k základnímu 

tvaru. Na příklad: 

909 20 vinti 20 dvacet 

910 20me vintesime 20me dvacátý, 

911 50 cinquanta 50 padesát 

912 50me cinquantesime 50me padesátý 

913 100 cento 100 sto 

914 100me centesime, 100me stý, 

915 1000 mille 1000 tisíc 

916 1000me millesime 1000me tisící 

917 Nunc vos ipse debe scriber le numeros infra in 

le forma ordinal 

Nyní vy sami napište čísla dole jako řadová 

918 17me 17me = 17tý 

919 8ve 8ve = 8mý 

920 400me 400me = 4stý 

921 56te 56te = 56tý 

922 5. Momento cultural 5 Chvilka kultury 

923 Luis Vaz de Camões, le major del mundo 

lusophone 

Luis Vaz de Camões, velikán portugalsky 

mluvícího světa 

924 Le lingua portugese non ha habite e forsan 

nunquam habera un scriptor si genial como 

Camões (lege: Camons). 

Portugalský jazyk neměl a asi již nikdy nebude 

mít spisovatele tak geniálního jako Camões (čti: 

Camons) 

925 Su origine e data de nascentia es un pauco 

obscur, 

Jeho původ a údaje o narození jsou trochu v 

temnotě, 
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926 ma es possibile haber un idea de su vita per 

alicun documentos e reportos del epocha in le 

qual ille ha vivite 

ale je možné učinit si představu o jeho životě 

prostřednictvím několika dokumentů a zpráv z 

doby, kdy žil 

927 Camões probabilemente ha nascite inter le 

annos 1524 e 1525 in Lisbona o Coimbra 

Camões se pravděpodobně narodil mezi lety 

1524 a 1525 v Lisabonu či Coimbře 

928 Certemente ille veniva ab un familia 

aristocratic, dunque ille habeva un participation 

intense in le activitates palatian 

Jistě pocházel z aristokratické rodiny, neboť se 

intenzívně účastnil dění u dvora 

929 A causa de su genialitate, talento e vaste cultura 

multe damas del corte se ha inamorate de ille. 

Pro jeho genialitu, talent a nesmírnou kulturnost 

se do něj zamilovalo mnoho dvorních dam 

930 Assi ille se involveva in varie affaires de amor 

prohibite. 

Tak byl zapojen do různých afér zakázané lásky 

931 Isto le ha apportate problemas, e alora ille era 

exiliate del Corte in Ceuta. 

To mu přinášelo problémy, tudíž byl vyhoštěn z 

dvora do Ceuty 

932 Illac ille ha perdite un oculo durante que ille 

pugnava in un battalia. 

Tam ztratil jedno oko během boje v jedné bitvě 

933 In 1556 Camões sortiva del servicio militar e 

vadeva a Macau (China) pro reguardar le benes 

del militares 

V roce 1556 Camões opustil vojenskou službu a 

odešel do Macaa (Čína), aby spravoval majetek 

(padlých) vojáků 

934 Durante su remanentia in Macau ille scribeva le 

obra de arte maxime del lingua portugese, “Os 

Lusíadas”. 

Během svého pobývání v Macau napsal největší 

umělecké dílo portugalského jazyka “Os 

Lusíadas” 

935 Post haber passate quatro annos in Africa ille 

retornava a Portugal ubi ille moriva paupere e 

completemente abandonate 

Poté, co strávil čtyři roky v Africe, vrátil se do 

Portugalska, kde zemřel chudý a zcela opuštěný 

936 “Le Lusiadas” es un poema epic que conta le 

historia del conquestas maritime del populo 

portugese. 

“Le Lusiadas” je epická báseň, jež vypráví o 

historii námořního dobývání portugalským 

národem 

937 Le versos del poema describe le viage del 

conquisitor Vasco da Gama a India. 

Verše poémy popisují cestu dobyvatele Vasco 

da Gamy do Indie 

938 Le libro es un importantissime reporto de como 

le homines videva le mundo in le epocha 

classic. 

Kniha je nanejvýš důležitou zprávou o tom, jak 

lidé viděli svět v klasické epoše 

939 Ultra illo Camões lassava un grande numero de 

poemas que discute themas altemente 

philosophic. 

Mimo toho Camões zanechal po sobě velký 

počet básní, pojednávajících o vysoce 

filozofických tématech 

940 Durante que le humanitate existe, illo sempre 

memorara Luis Vaz de Camões 

Dokud bude existovat lidstvo, vždy bude 

vzpomínat na Luise Vaz de Camões 

941 Lection 10 Lekce 10 

942 1. Lectura de texto 1 Čtení textu 

943 IN LE HOSPITAL V NEMOCNICI 

944 Senior Castillo se evelia in le medio del nocte Pan Castillo se probouzí uprostřed noci 

945 Il sembla que ille non es ben proque ille suda 

multo. 

Vypadá to, že mu není dobře, protože se velmi 

potí 

946 Su pyjama es integremente molliate Jeho pyžamo bylo úplně mokré 

947 Tunc ille se leva pro vader al camera de banio Tak vstává, aby šel do koupelny. 

948 Durante que ille cammina, ille comencia haber 

vertigines. 

Během chůze začíná mít závratě 

949 Alora su movimentos deveni de plus in plus 

lente. 

Jeho pohyby se tudíž stávají stále pomalejšími 

950 Subito ille perde su conscientia e cade al solo. Náhle ztrácí vědomí a upadá na podlahu 
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951 Alicun minutas postea seniora Tendera remarca 

le absentia de su marito e se leva pro cercar le. 

O několik minut později si paní Tendera všímá 

nepřítomnosti svého muže a vstává, aby ho 

hledala 

952 Quando illa vide su marito super le solo, illa 

telephona immediatemente al hospital 

Když vidí svého manžela na podlaze, telefonuje 

okamžitě do nemocnice 

953 Le ambulantia arriva post septe minutas 

apportante un medico e duo infirmeros. 

Sanitka přijíždí po sedmi minutách a přiváží 

lékaře a dva ošetřovatele 

954 Illes examina senior Castillo rapidemente e 

decide conducer le al hospital si tosto que 

possibile. 

Rychle vyšetřují pana Castilla a rozhodují o 

jeho co nejrychlejším odvozu do nemocnice 

955 Durante que le infirmeros le transporta al 

ambulantia, seniora Tendera demanda al 

medico super le situation de su marito. 

Zatímco ho ošetřovatelé dopravují do sanitky, 

paní Tendera se ptá lékaře na stav svého muže 

956 Illa es multo preoccupate e plora multo Dělá si velké starosti a velmi pláče 

957 Le medico la tranquillisa dicente que su marito 

essera ben tosto 

Lékař ji uklidňuje a říká, že jejímu muži bude 

brzy dobře Ona jede také v sanitce do 

nemocnice 

958 Seniora Tendera es ancora in le sala a attender 

quando le matino arriva. 

Paní Tendera je ještě v čekárně, když nadchází 

ráno 

959 Illa anque va al hospital in le ambulantia Ona také jede do nemocnice v ambulanci. 

960 Ben que illa es fatigatissime, illa non dormi, 

nam illa es anxie pro saper lo que occurreva a 

su marito. 

Přestože je strašně unavená, nespí, neboť je 

ustaraná nad tím, co se stalo jejímu manželovi 

961 Un medico veni e la saluta: Přichází lékař a zdraví ji: 

962 Bon die, seniora Tendera. Como sta vos? Dobrý den, paní Tendero. Jak je vám? 

963 Bon die, doctor. Dobrý den, pane doktore 

964 Un pauxo anxiose. Como sta Juan? Trochu mám strach Jak je Juanovi? 

965 Que occurreva a ille? Co se mu stalo? 

966 Non plus anxie proque ille jam es ben nunc. Nemusí si již dělat starosti, protože je mu nyní 

již dobře 

967 Vostre marito habeva extenuation e fatiga 

causate per stress. 

Váš manžel měl stav vyčerpanosti únavy 

zapříčiněný stresem. 

968 Il me pare que ille anque non se alimentava 

multo ben. 

Zdá se mi, že se také neživí příliš dobře 

969 Alora tote isto le ha apportate un collapso. A tak tohle všechno mu způsobilo kolaps 

970 Ma ille se recuperara rapidemente Ale on se rychle zotaví 

971 Esque io pote vider le nunc? Mohu ho teď vidět? 

972 Ben, io consilia que vos va a vostre domo e 

prende reposo proque senior Castillo ancora 

dormi. 

Inu, doporučuji, abyste šla k vám domů a 

odpočinula si, protože pan Castillo ještě spí 

973 Es melior que nos non le disturba ora, nonne? Je lepší, abychom ho nyní nerušili, že? 

974 Va ben, doctor. Io retornara plus tarde. Dobrá, pane doktore vrátím se později 

975 A revider! Na shledanou! 

976 A revider, seniora Tendera. Na shledanou, paní Tendero 

977 Bon reposo! Dobře si odpočiňte! 

978 2. Vocabulario de symptomas 2 Slovníček symptomů 

979 claudicar kulhat vzbudit se uprostřed noci mít halucinace 

980 haber vertigines mít závratě 

981 ingrassiar ztloustnout 

982 perder peso ztrácet na váze 

983 singular škytat 
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984 sternutar kýchat 

985 Sudar potit se 

986 tremer třást se 

987 tussir kašlat 

988 urinar in le lecto pomočit se na lůžku 

989 vomir zvracet 

990 3. Le pronomines relative 3 Zájmena vztažná 

991 Ora nos va vider como es le pronomines 

relative in Interlingua. 

Nyní se podíváme na vztažná zájmena v 

interlingvě 

992 Lor uso non nos presenta grande difficultates. Jejich používání pro nás nečiní velké potíže 

993 Reguarda le phrases infra e pois lege le 

explicationes: 

Prohlédněte si níže uvedené věty a pak si 

přečtěte vysvětlivky: 

994 Nominative: 1 pád (nominativ): 

995 Le puero qui es malade non venira al schola Chlapec, který je nemocný, nepřijde do školy 

996 Le auto que es ante mi domo appertine a mi 

oncle 

auto které, stojí před mým domem, patří mému 

strýci 

997 Quando le pronomine es subjecto del phrase 

relative, le forma pro personas es qui e le forma 

pro cosas e animales es que: 

Když je zájmeno podmětem vztažné věty, má v 

případě osob osob qui, jeho tvar pro věci a 

zvířata je que: 

998 Genitive: 2 pád (genitiv): 

999 Le femina cuje marito es medico nos visitara 

deman 

Žena, jejíž manžel je lékař, nás navštíví zítra 

1000 (Cuje significa de qui o de que.) (Cuje znamená koho nebo čeho ) 

1001 Accusative: 4 pád (akuzativ): 

1002 Omne amicos que io ha es sincer Všichni přátelé, které mám, jsou upřímní 

1003 Prepositive: Předložka: 

1004 Le personas a qui io ha date moneta es multo 

paupere 

Lidé, kterým jsem dal peníze, jsou velmi chudí 

1005 Le cosas super que illes parla es importante Věci, o nichž oni hovoří, jsou velmi důležité 

1006 4. Le pronomines personal del caso prepositive 4 Pád osobního zájmena po předložkách 

1007 Le pronomines que on usa post le prepositiones 

es le mesme que on usa in le caso objective, 

Zájmena, která se používají po předložkách jsou 

tatáž jako při jejich užití jako předmět, 

1008 ma il ha un exception: le tertie persona del 

singular 

ale existuje jedna výjimka: třetí osoba 

jednotného čísla 

1009 caso subjective Podmětný tvar 

1010 io já 

1011 tu ty 

1012 ille, illa, illo on, ona, ono 

1013 nos my 

1014 vos vy 

1015 illes, illas, illos oni, ony, ona 

1016 caso objective Předmětný tvar 

1017 me mě 

1018 te tě 

1019 le, la, lo jeho, ji, je 

1020 nos nás 

1021 vos vás 

1022 les, las, los je, je, je 

1023 Que vole vos de me? Co chcete ode mne? 

1024 Nos semper parla super te dum le dinar My vždy mluvíme o tobě během jídla 
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1025 5. Le capite human 5 Lidská hlava 

1026 capillo vlasy 

1027 fronte čelo 

1028 oculo oko 

1029 aure ucho 

1030 naso nos 

1031 gena tvář 

1032 bucca ústa 

1033 mento brada 

1034 Pro rider Pro zasmání 

1035 Kiel estas ĉio, Jak se máte (esperantsky) 

1036 samideano? kamaráde (esperantsky) 

1037 Same! Podobně! (esperantsky) 

1038 Same! Podobně! (esperantsky) 

1039 SAPER INTERLINGUA ES … EVOLUTION ZNÁT INTERLINGVU JE ... VÝVOJ 

1040 1. Plena le spatio con le pronomine relative 

correcte 

1 Doplňte mezery správným vztažným 

zájmenem 

1041 Le puera qui nos reguarda vole facer tu 

cognoscentia 

Dívka, která nás pozoruje, se chce s tebou 

seznámit 

1042 Le libros que io porta con me es de mi cosino Knihy, které nesu s sebou, jsou od mého 

bratrance 

1043 Le professor se ha preoccupate multo del 

studentes que non ha passate le examines 

Profesor si dělal velké starosti o studenty, kteří 

neudělali zkoušky 

1044 Noam, qui patre es richissime, non ha besonio 

de travaliar multo 

Noam, jehož otec nesmírně bohatý, nemá 

potřebu hodně pracovat 

1045 2. Le corpore human 2 Lidské tělo 

1046 capite hlava 

1047 collo krk 

1048 pectore hrudník 

1049 brachio paže 

1050 gastro žaludek 

1051 mano ruka 

1052 gamba noha 

1053 pede chodidlo 

1054 3. Responde le questiones secundo le texto de 

iste lection (In le hospital) 

3 Odpovězte na otázky dle textu této lekce (V 

nemocnici) 

1055 Proque senior Castillo se evelia in le medio del 

nocte? 

Proč se pan Castillo budí uprostřed noci? 

1056 Que face seniora Tendera quando illa vide su 

marito cadite al solo? 

Co dělá paní Tendera, když spatří svého 

manžela ležet na zemi? 

1057 Ubi es illa quando le matino arriva? Kde je (ona), když nadejde ráno? 

1058 Que ha occurrite a senior Castillo secundo le 

medico? 

Co se stalo panu Castillovi podle lékařů? 

1059 Proque le medico consilia que seniora Tendera 

non visita su marito in ille momento? 

Proč radí lékař, ať paní Tendera nejde navštívit 

svého muže v onu chvíli? 

1060 4. Plena le spatios con le pronomine correcte 

(usa le pronomines que te place) 

4 Doplňte mezery správným zájmenem 

(použijte dle své volby) 

1061 Esque vole venir al cinema con ? Zdalipak chce jít do kina s ? 

1062 incontrara deman! se setkají zítra! 

1063 ha vidite in le schola se viděly ve škole 



35 
 

1064 Io es certe de que isto placera a Jsem si jistý, že se ………… to bude líbit 

1065 5. Promenada in le jardin zoologic 5 Procházka v zoologické zahradě 

1066 vespertilion netopýr 

1067 catto kocour 

1068 can pes 

1069 leon lev 

1070 cavallo kůň 

1071 porco prase 

1072 bufon ropucha 

1073 tortuca želva 

1074 vacca kráva 

1075 Lection 11 Lection 11 

1076 1. Lectura de texto 1 Čtení textu 

1077 Le retorno Návrat 

1078 Es hora de retornar.  Je čas návratu  

1079 Paulo es a Boston in le casa de John Grant. Paulo je v Bostonu v domě Johna Granta.  

1080  Le portamantellos es jam pacchettate. Ramínka jsou již zabalena  

1081  In fin, toto es preste pro le viage de retorno.  Nakonec je vše připraveno pro cestu páteční 

zpět.  

1082 Alora John conduce Paulo al aeroporto per auto.  Nyní John veze Paula autem na letiště  

1083 Al hora del partita, Paulo regratia John pro toto 

e John le invita a venir un vice plus.  

Při loučení Paulo děkuje Johnovi za vše a John 

ho zve, aby znovu přijel 

1084 Post dece-septe horas in le avion Paulo arriva a 

Salvador. 

 Po sedmnácti hodinách v letadle Paulo dorazí 

do Salvadoru 

1085  Su amica inamorate le attende in le aeroporto.   Jeho zamilovaná přítelkyně ho očekává na 

letišti  

1086 Illes se imbracia e se basia longemente. Obejmou se a dlouze se líbají  

1087  Paulo es multo felice de esser a casa 

novemente ma ille ja plana facer un altere viage 

si tosto que possibile 

Paulo je velmi šťastný, že je opět doma, ale již 

plánuje uskutečnit další cestu, jakmile to bude 

možné 

1088 Le nove senior Castillo Nový pan Castillo 

1089 Post le recuperation del stress, senior Castillo 

ha devenite un homine plus caute con su 

sanitate 

Po zotavení ze stresu se pan Castillo stal 

člověkem více opatrným na své zdraví 

1090 Ora ille non travalia troppo, su tempore es 

dividite rationalmente pro facer tote su 

activitates 

Nyní nepracuje příliš, jeho čas se rozumně dělí 

mezi všechny jeho aktivity 

1091 Isabela e Clara es plus felice proque ille jam 

passa plus tempore con le familia. 

Isabela a Clara jsou šťastnější, protože již tráví 

více času s rodinou 

1092 Su medico es anque multo satisfacte con ille. Jeho lékař je s ním také velmi spokojen 

1093 Nunc Juan Castillo pensa: Nyní Juan Castillo si myslí: 

1094 Travalio e moneta non debe esser plus 

importante que mi familia e mi sanitate! 

Práce a peníze nesmějí být důležitější než má 

rodina a mé zdraví! 

1095 2. Le voce passive 2 Trpný rod 
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1096 In interlingua le voce passive es obtenite del 

sequente maniera: Le verbo auxiliar esser debe 

esser in le tempore del action, le verbo principal 

debe esser in le participio passate e le agente del 

voce passive debe esser antecedite per le 

preposition per. Vide le structura: 

V interlingvě se trpný rod vytváří následujícím 

způsobem: pomocné sloveso esser je v čase 

činnosti, hlavní sloveso je ve tvaru příčestí 

minulého trpného a nositeli trpného rodu 

předchází předložka per (prostřednictvím) 

Pohleďte na stavbu: 

1097 Subjecto + esser in le tempore del action + 

verbo principal in le participio passate + agente 

del voce passive (per + A.V.P.) 

Podmět + esser v příslušném čase činnosti + 

hlavní sloveso ve tvaru příčestí minulého 

trpného + činitelem trpného rodu (kým) 

1098 Le infantes es punite per lor patre Děti jsou trestány otcem 

1099 Tote le moneta ha essite portate per le fures Všechny peníze byly odneseny zloději 

1100 3. Le substantivo e le adjectivo de nationalitate 3 Podstatné a přídavné jméno vyjadřující 

národnost 

1101 Quando le adjectivo fini in -e, illo es 

generalmente equal al substantivo 

Končí-li přídavné jméno na -e, shoduje se 

zpravidla s podstatným jménem 

1102 Per exemplo: Například: 

1103 Le mangiar chinese es excellente Čínské jídlo je skvělé 

1104 Duo chineses ha justo arrivate a nostre citate Dva Číňané právě přijeli do našeho města 

1105 Pro formar le substantivo de altere adjectivos de 

nationalitate, on debe solmente adjunger -o al 

parola adjective. 

Pro vytvoření podstatného jména národnosti z 

ostatních přídavných jmen, je třeba jen přidat -o 

k příslušnému přídavnému jménu 

1106 Per exemplo: Například: 

1107 Le populo brasilian es brave Brazilský lid je statečný 

1108 Le brasilianos es brave Brazilci jsou stateční 

1109 Tamen il ha alicun irregularitates, originate ab 

le internationalitate 

Přesto existují určité nepravidelnosti, pramenící 

z cizích slov 

1110 4. Ille ha justo sortite! 4 On právě odešel! 

1111 Quando le aspecto verbal indica que un action 

ha finite in le passato recente, le structura verbal 

es le sequente: le verbo auxiliar haber + 

Vyjadřuje-li sloveso, že činnost skončila 

nedávno, je slovní stavba následující: pomocné 

sloveso haber + 

1112 le adverbio justo + le verbo principal in le 

participio passate: 

příslovce justo (právě)+ hlavní/základní sloveso 

ve tvaru minulého příčestí trpného: 

1113 Esque tu videva Paulo? Viděl jsi Paula? 

1114 Io pensa que ille ha justo sortite! Myslím, že právě odešel! 

1115 Quando le persona responde que Paulo ha justo 

sortite, isto vole dicer que Paulo habeva essite 

in ille loco e ha sortite alicun minutas retro 

Jestliže dotyčný odpoví, že Paulo ha justo 

sortite (právě odešel), chce tím říci, že Paulo 

byl předtím na místě a odešel před několika 

minutami 

1116 5. Le colores in interlingua 5 Barvy v interlingvě 

1117 Interlingua a colores Interlingva v barvách 

1118 Color Barva 

1119 IA IA 

1120 EN AN 

1121 ES ŠP 

1122 FR FR 

1123 IT IT 

1124 PT PT 

1125 Azur modrá 

1126 Jalne žlutá 
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1127 Rubie červená 

1128 Verde zelená 

1129 Rosse růžová 

1130 Blanc bílá 

1131 Nigre černá 

1132 Violette fialová 

1133 Orange oranžová 

1134 Brun hnědá 

1135 Gris šedivá 

1136 Hodie es le die de Interlingua! Dnes je den interlingvy! 

1137 1. Esque tu sape le nationalitate de qui nasce 1 Znáte národnost těch, co se narodí 

1138 in Brasil ? v Brazílii ? 

1139 in Argentina ? v Argentině ? 

1140 in Danmark ? v Dánsku ? 

1141 in Nederland ? v Holandsku ? 

1142 in Egypto ? v Egyptě ? 

1143 in SUA ? v USA ? 

1144 2. Rescribe le phrases sub le voce passive: 2 Přepište věty trpném rodu: 

1145 Mi oncle ha comprate ille belle casa Můj strýc koupil onen krásný dům 

1146 Deman le infantes va mangiar tote le torta Zítra děti snědí celý dort 

1147 Edith Piaf cantava multe chansons 

meraviliosemente 

Edith Piaf zpívala nádherně mnoho šansonů 

1148 Le publico applaudeva le discurso del 

governator calorosemente 

Posluchači vřele tleskali projevu guvernéra 

1149 3. Scribe quatro phrases usante justo (vider item 

4) 

3 Napište čtyři věty s právě (viz bod 4) 

1150 4. Marca con X le responsa correcte (secundo le 

prime micre texto – Le Retorno): 

4 Označte písmenem X správnou odpověď (dle 

prvního mikrotextu Návrat): 

1151 Ubi era Paulo ante retornar a Salvador? Kde byl Paulo před návratem do Salvadoru? 

1152 London Londýn 

1153 Porto Porto 

1154 Boston Boston 

1155 Cairo Káhira 

1156 Caracas Caracas 

1157 Qui le attende in ille aeroporto? Kdo na něj čekal na letišti? 

1158 su parentes jeho rodiče 

1159 su fratre jeho bratr 

1160 su soror jeho sestra 

1161 su amica jeho přítelkyně 

1162 nemo nikdo 

1163 5. Continua a studiar interlingua! 5 Pokračujte ve studiu interlingvy! 

1164 Ecce le fin de iste curso ma isto non vole dicer 

que vos cessara vostre studios. No!  

Toto je konec tohoto kurzu, ale tím se nechce 

říct, že tím končíte s vaším studiem Ne! 

1165 Ora le melior parte comencia, dunque vos pote 

communicar in interlingua. 

 Nyní začíná ta lepší část, tedy že můžete 

komunikovat v interlingvě.  

1166  Alora cambia informationes con altere 

interlinguistas e participa sempre in le 

conferentias national e international 

Vyměňujte si informace s ostatními 

interlingvisty a účastněte se vždy národních a 

mezinárodních konferencí 

1167 Nos vos attende con le brachios aperite Očekáváme vás s otevřenou náručí.  

1168 MINI-PRESENTATION DE INTERLINGUA MINI PRESENTACE INTERLINGVY 
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1169 Le parolas commun in anglese, germano, 

francese, espaniol, russo, italiano e portugese 

forma un lingua in se. 

Společná slova v angličtině, němčině, 

francouzštině, španělštině, ruštině, italštině a 

portugalštině jsou jazykem sama o sobě. 

1170  Si un vocabulo existe in al minus tres de iste 

linguas, illo es international – e sovente 

cognoscite ab nostre proprie parolas estranier. 

 Jestliže slovo existuje v nejméně třech z těchto 

jazyků, je mezinárodním a často známým z 

našich vlastních cizích slov. 

1171  Le international lingua auxiliar interlingua, que 

ha nulle exceptiones irritante in su grammatica, 

consiste exclusivemente de iste parolas 

commun que es comprendite per plure centos 

milliones personas . anque mesmo si illes non 

jammais ha vidite o audite super interlingua.  

 Mezinárodní podpůrný jazyk interlingva, jež 

nemá žádné nepříjemné výjimky ve své 

gramatice, se skládá výlučně z těchto 

společných slov, jež jsou srozumitelná pro 

mnoho set milionů osob, ačkoliv ještě nikdy 

interlingvu ani neviděli, ani neslyšely 

1172 On pote communicar in interlingua con illes  Je možné s nimi v interlingvě komunikovat 

1173 Un equipa global de linguistas e scientistas 

professional laborava durante 27 annos (1924-

1951) in le organisation “International 

Auxiliary Language Association” 

Celosvětová skupina profesionálních lingvistů a 

vědců pracovala po 27 let (1924-1951) v 

organizaci in le organisation “International 

Auxiliary Language Association” 

1174 (IALA) pro trovar tote le vocabulos 

international que forma le vocabulario de 

interlingua In 1951 esseva publicate 

“Interlingua-English Dictionary” e “Interlingua 

Grammar”, le prime libros de interlingua 

(IALA), aby vyhledala všechna mezinárodní 

slova, jež tvoří slovník interlingvy. V roce 1951 

byly publikovány “Interlingua-English 

Dictionary” a “Interlingua Grammar”, první 

knihy interlingvy 

1175 Interlingua es usate como omne altere linguas in 

scripto e in parlar in omne occasiones 

Interlingva se užívá jako všechny ostatní jazyky 

psaná a mluvená u všech příležitostí.  

1176  Le grande differentia es que interlingua es 

neutral, proque illo non es le lingua materne de 

certe populos, e le grammatica es 

completemente regular. 

Velkou odlišností je, že interlingva je neutrální  

protože není mateřským jazykem konkrétních 

národů  a že gramatika je zcela pravidelná  

1177  Assi interlingua es multo facile a leger. Post 

alcun menses on lo usa fluentemente 

Tím je interlingva velmi snadná pro čtení Po 

několika měsících ji lze plynně používat 

1178 Visita le Union Mundial pro Interlingua (UMI) 

in www.interlingua.com pro informationes de 

interlingua, manuales, libros, magazines, films 

etc 

Navštivte Světový svaz interlingvy (UMI) na 

www.interlingua.com, pro informace o 

interlingvě, manuálech, knihách, časopisech, 

filmech atd 

1179 Union Brasilian pro Interlingua Union Brasilian pro Interlingua 
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Slovníček všech použitých slov Interlingvo – český

1000me tisící 

100me stý 

10me desátý 

11me jedenáctý 

12nde dvanáctý 

15te patnáctý 

17me sedmnáctý 

1me první  

20me dvacátý 

2nde druhý 

30me třicátý 

394te třistadevadesátčt

vrtý 

3tie třetí 

400me čtyřstý 

4te čtvrtý 

50me padesátý 

56te padesátšestý 

5te pátý 

6te šestý 

78ve sedmdesátosmý 

7me sedmý 

8ve osmý 

9ne devátý 

AVP - 

active 

verbo 

principal 

aktivní hlavní 

sloveso 

ab od 

abandonate opuštěný 

abbreviate zkrácený 

absentia nepřítomnost 

acceptate přijatý 

accusative akuzativní (4 

pád) 

action akce 

actiones akce 

activitates aktivity 

actor herec 

Adam Adam 

adder přidat 

adjective přídavné jméno 

adjectivo přídavné jméno 

adjectivos přídavná jména 

adjunge připojuji 

adjungente připojený 

adjunger připojovat 

admira obdivuji 

admitter připustit 

adressario adresář 

adverbio příslovce 

adverbios příslovce 

advocata advokátka 

advocato advokát 

aeroporto letiště 

affaires události 

affirmative souhlasný 

Africa Afrika 

agente agent 

agentia agentura 

aires vzduchy 

al k 

alacre dychtivý 

alacrement

e 

dychtivě 

alas křídla 

Albania Albanie 

albergar ubytovat 

alcun nějaký 

alicun nějaký 

alicuno několik 

alimentava živil 

alique něco 

alora tak 

alte vysoký 

altemente vysoce 

altere jinak 

alteres jiní 

alumno učeň 

alumnos učni 

amar milovat 

ambassada vyslanectví 

ambes oba 

ambulantia ambulance 

american americký 

americano Američan 

amica přítelkyně 

amico přítel 

amicos přátelé 

amita teta 

amor láska 

amoroseme

nte 

zamilovaně 

ancora ještě 

angelo anděl 

Anglaterra Anglie 

anglese anglický 

animales zvířata 

anniversari

o 

výročí 

anno rok 

anque také 

ante před 

antecedite předcházející 

antepone předložit 

anxie úzkost 

anxiose úzkostný 

aperir otevřít 

aperite otevřený 

apotheca lékárna 

appartamen

to 

byt 

appella volám 

appellar volat 

appellate volaný 

appertine přináležící 

applaudeva tleskal 

apporta přináším 

apportante přinesený 

apportar přinést 

apportate přinesl 

apprende naučte se 

apprender naučit se 

apprendite naučený  

approchar blížit se 

appropriate vhodný 

aqua voda 

Argentina Argentina 

argentinian

a 

Argentinka 

aristocratic aristokratický 

Arizona Arizona 

arriva příjezd 

arrivar přijet 

arrivate přišel 

arrivava přicházel 

arte způsob 

articulo článek 

ascolta poslouchej 

ascoltar poslouchat 
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aspecto aspekt 

assi tak 

association sdružení 

atmosheric atmosférický 

attende čeká 

attendente čekající 

attender čekat 

attendeva čekal 

attention pozor 

attentivement

e 

opatrně 

audi poslouchej 

audir slyšet 

audite slyšel 

augmentate zvýšil 

aure ucho 

auto auto 

automobile auto 

autumno podzim 

auxiliar pomocné 

aves ptáci 

avion letadlo 

azur azurová 

bagage zavazadlo 

Bahia Bahía 

balcon balkon 

banca banka 

Bangladesh Bangladéš 

bania koupu se 

baniar koupat se 

banio koupel 

bar bar 

basia polibek 

basic základní 

basse nízká 

battalia bitva 

battimentos bije 

belle krásné 

bellissime nejkrásnější 

ben dobře 

benes majetky 

Berlin Berlín 

besonio potřeba 

bibe piji 

bibente pijící 

biber pít 

bibliotheca knihovna 

billet vstupenka 

bira pivo 

blanc bílá 

bollas koule 

bon dobře 

bonissime nejlepší 

bottilia láhev 

brachio paže 

brachios paže 

brasiliano Brazilec 

brasilianos Brazilci 

brava statečná 

brave statečný 

brilara zasvítí 

brossa haraburdí 

brossava čistil se 

brun hnědá 

bucca kus 

bufon vtip 

bureau kancelář 

bus autobus 

butyro máslo 

cade padám 

cader padat 

cadeva padal 

cadite spadlý 

caffe káva 

Cairo Káhira 

calide teplé 

calide/frigide teplé / 

chladné 

California Kalifornie 

calor teplo 

calor/frigido teplo / chlad 

calorosement

e 

vřele 

cambia změnit 

cambio směna 

camera pokoj 

cammina cesta 

cammino chodím 

campania venkov 

can pes 

cantar zpívat 

cantarea zpíval bych 

cantava zpíval 

capillo vlasy 

capital kapitál 

capite hlava 

cardiac srdeční 

cardinal základní 

carne maso 

carneval karneval 

carta karta 

casa dům 

caserna kasárna 

caso pád 

casos pády 

cassa hotovost 

catto kocour 

causa příčina 

causate způsobený 

caute opatrný 

cavallo kůň 

celebra slavím 

celo nebe 

cemeterio hřbitov 

cena večeře 

centenas stovky 

centesime stý 

cento sto 

centos stovky 

centro centrum 

cercar hledat 

cercava hledal 

certe jistě 

certemente jistě 

cessara přestanu 

chansons písně 

character charakter 

chic elegantní 

chineses čínský 

chineses Číňané 

China Čína 

chocolate čokoláda 

ci tam 

cifra cifra 

cinema kino 

cinquanta padesát 

cinquantesim

e 

padesátý 

cinque pět 

circa asi 

citate velkoměsto 

clar samozřejmě 

classe třídy 

classic klasický 

clauder uzavřít 

claudicar kulhat 

climate klima 

clinica klinika 

cocina kuchyně 

cognosce vím 
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cognoscentia znalost 

cognoscer znát 

cognoscite poznaný 

collaboration spolupráce 

collapso kolaps 

collar límec 

collo krk 

color barva 

colores barvy 

comencia začínám 

commun běžné 

communicar komunikovat 

communicatio

n 

komunikace 

como jak 

comparation porovnání 

comparatione

s 

srovnání 

comparative komparativ 

complete kompletní 

completement

e 

úplně 

composite sloučenina 

compra nákup 

comprar koupit 

comprarea koupil bych 

comprate koupený 

comprende chápe 

comprender pochopit 

comprendite včetně 

con s 

concordante souhlasně 

conditional podmíněný 

conduce vedu 

conducer řídit 

conferentias konference 

conjuga manžel / ka 

conjunction spojení 

connecte připojuji 

conquesta dobytí 

conquisitor dobyvatel 

conscientia povědomí 

consilia radím 

consiste sestávám 

conta počítat 

continente kontinent 

continua pokračuji 

continuitate kontinuita 

contraction kontrakce 

contrahe kontrahuji 

conversation konverzace 

conversatione

s 

konverzace 

cordialmente srdečně 

corpore tělo 

correcte správně 

corresponde odpovídám 

corridor chodba 

corrigite opraveno 

corte dvůr 

cosa věc 

cosas věci 

cosina sestřenice 

cosino bratranec 

costo cena 

cravata kravata 

crede věř 

credito kredit 

crescer růst 

cuje jehož 

cultello nůž 

cultura kultura 

cultural kulturní 

cuppas poháry 

curso kurs 

da dávám 

damas dámy 

Danmark Dánsko 

dansante tančící 

dansas tance 

data datum 

date data 

de z 

debe mám 

debile slabý 

debita dluh 

debitas dluhy 

dece deset 

dece-duo dvanáct 

decenas desítky 

dece-octo osmnáct 

dece-prime jedenáct 

dece-quinte patnáct 

dece-secunde dvanáct 

dece-septe sedmnáct 

dece-tres třináct 

dece-un jedenáct 

decide rozhoduji 

decidite rozhodl 

decime desátý 

dedica věnuji 

dedication odhodlání 

definite definované 

del z 

deliciose vynikající 

deman zítra 

demanda ptám se 

demandante ptající se 

demandas nároky 

demandava požadoval 

demonstrative ukazovací 

demonstrativo

s 

ukazovací 

dentes zuby 

dentista zubař 

descender sestupovat 

describe popisuji 

describer popsat 

desde od 

detalio detail 

devenir stát se 

devenira stanu se 

devenite stal 

dextra vpravo 

dialogo dialog 

dialogos dialogy 

dice říkám 

dicente říkající 

dicer říci 

diceva řekl 

die den 

dies dny 

differentia rozdíl 

difficultates obtíže 

dina obědvám 

dinar obědvat 

dinar/cenar obědvat / 

večeřet 

directe přímý 

directemente přímo 

directiones směry 

directo přímý 

discotheca diskotéka 

discurso řeč 

discute diskutuji 

dispersara rozptýlený 

distante vzdálený 

disturba ruším 

disveloppa odkrývám 

diverteva bavil 
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dividite děleno 

divorciar rozvést se 

divorciate rozvedený 

divorcio rozvod 

doctor doktor 

documentos dokumenty 

dolores bolesti 

dominica neděle 

domo dům 

dormi spím 

dormir spát 

dubita pochybnost 

dum zatímco 

dunque proto 

duo duo 

durante během 

e a 

ecce hle 

ecclesia církev 

edificio budova 

education vzdělání 

election volby 

eliminate odstraněný 

emer kupovat 

entrar vstoupit 

epic epický 

epocha epocha 

equal stejný 

equalitate rovnost 

equipa vybavení 

era bylo 

erronee mylný 

es je 

Espania Španělsko 

espaniol Španěl 

esque zda-li 

essaya zkouším 

esser být 

essera budu 

esserea byl bych 

esseva byl 

essite byv 

estate léto 

estranier cizinec 

etate věk 

etc. atd. 

etiam také  

evelia budím se 

eveliar budit se 

eventos události 

evitate vyhnul se 

evolution vývoj 

ex. např. 

exacte přesný 

examina prozkoumat 

examinava zkoumal 

examines zkoušky 

excellente vynikající 

exception výjimka 

exceptiones výjimky 

exclama vykřikne 

exclusivemen

te 

výhradně 

excusa promiň 

exemplo příklad 

exemplos příklady 

exercitios cvičení 

exiliate do exilu 

existe existuji 

existentia existence 

explanationes vysvětlení 

explicationes vysvětlení 

explicative vysvětlující 

expression výraz 

expressiones výrazy 

extenuation vyčerpání 

face dělám 

facer dělat 

facerea dělal bych 

faceva dělal 

faciente dělající 

facile snadný 

facilemente snadno 

facite uděláno 

facto ve skutečnosti 

familia rodina 

famose slavný 

fatiga únava 

fatigate unavený 

fatigatissime velmi 

unavený 

felice šťastný 

felicemente naštěstí 

femina žena 

fenestra okno 

festa slavnost 

figura postava 

filia dcera 

filio syn 

filios syni 

films filmy 

fin konec 

finalmente konečně 

fini končím 

finite hotovo 

Finlandia Finsko 

flores květiny 

fluentemente plynule 

football fotbal 

foras vně 

forma tvar 

formar tvořit 

formas formy 

formation školení 

forsan snad 

forte silný 

francese francouzsky 

fratre bratr 

frequente častý 

frequentemen

te 

často 

frequentia frekvence 

frigide chladný 

frigidissime nejchladnější 

frigido chladno 

fronte vpředu 

frontieras hranice 

functiona funguje to 

fures zloději 

futur budoucí 

futuro budoucnost 

galeria galerie 

gamba noha 

ganiar vyhrát 

ganiava vyhrál 

gastro žaludek 

gelato zmrzlina 

gena tvář 

general obecný 

generalmente obecně 

genial skvělé 

genialitate génius 

genitive genitivní 

genitivo genitiv 

germano Němec 

global globální 

governator guvernér 

grado stupeň 

grados stupně 

grammatica gramatika 
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grande skvělé 

granmatre babička 

granparentes prarodiče 

granpatre dědeček 

gratias díky 

Greco Řecko 

gris šedá 

gruppo skupina 

ha mám 

haber mít 

habera budu mít 

haberea měl bych 

habeva měl jsem 

habita zvyk 

habitar bydlet 

habite bydlím 

habitual obvyklý 

habitualmente obvykle 

hallo haló 

hasta spěchám 

heri včera 

hiberno zima 

hic zde 

historia historie 

historic historický 

hobbys koníčky 

hodie dnes 

homaro humr 

homine člověk 

homines lidi 

hora hodina 

horas hodiny 

hospital nemocnice 

hotel hotel 

human lidský 

humanitate humanita 

Hungaria Maďarsko 

hypotheticam

ente 

hypoteticky 

ibi tam 

idea idea 

il on 

illa ona 

illac tam 

illas ty 

ille on 

illes oni 

illo ono 

illos ona 

imbracia objímám 

immediateme

nte 

hned 

imperativo rozkaz 

imperfecte jednoduchý 

minulý čas 

imperfecte nedokonalý 

imperfecto nedokonale 

impersonal neosobní 

impersonalme

nte 

neosobně 

importante důležitý 

importantissi

me 

nejdůležitější 

impresario podnikatel 

in v 

inamorate zamilovaný 

incontrar setkat se 

incontrara setkám se 

incontrate potkáno 

incontro setkání 

incorrecte nesprávně 

India Indie 

indica ukazuji 

indicar ukazovat 

indicate označený 

indicator značka 

indirecte nepřímý 

industria píle 

infantes děti 

inferioritate podřazenost 

infinitivo infinitiv 

infirmeros ošetřovatel 

informa informuji 

informal neformální 

information informace 

informationes informace 

infra níže 

ingrassiar namazat 

inoblidabile nezapomenut

elný 

insenia učím 

inseniamento výuka 

inseniar učit 

inseniator učitel 

instructiones pokyny 

insula ostrov 

integremente celkově 

intende zamýšlím 

intense intenzivní 

intensitate síla 

inter mezi 

Interlingua interlingva 

Interlingua-

anglese 

Interlingua-

anglicky 

interlinguistas interlingvisté 

intermediari střední 

international mezinárodní 

internationalit

ate 

mezinárodnos

t 

interrar pohřbít 

interrogative tázací 

interrumper přerušit 

intervide zasáhnout 

introducer představit 

introducite představený 

inviava poslal jsem 

invita zvu 

invitar pozvat 

invitate pozvaný 

invitation pozvání 

invitava pozval 

involveva zapojil 

io já 

ipse sám 

ir jít 

vader jít 

Irlanda Irsko 

irregular nepravidelný 

irregularitates nepravidelnos

ti 

irritante dráždivý 

Islanda Island 

iste tento 

isto toto 

italiano italsky 

item položka 

iva šel 

ja již 

jalne žlutý 

jam již 

ancora již 

jammais nikdy 

Japon Japonsko 

japonese japonština 

jardin zahrada 

jentaculo snídaně 

joca vtip 

jocar hrát 

jornal deník 

jornalista novinář 

jornata den 



44 
 

jovedi čtvrtek 

justo právě 

juvena dívka 

juxta vedle 

kiosque kiosek 

la Ta 

labora práce 

laborar pracovat 

laborate pracný 

laborava pracoval 

lacte mléko 

las je (4. pád 

ony) 

lassava nechal 

latin latina 

latta plechovka 

le člen určitý 

le ho 

lection lekce 

lectiones lekce 

lecto lůžko 

lectura čtení 

lege čtu 

leger číst 

lente pomalu 

leon lev 

les je (4. pád oni) 

lettera dopis 

letteras dopisy 

leva zvedám 

levar vstávat 

libere volný 

libreria knihkupectví 

libretto libreto 

libro kniha 

libros knihy 

lingua jazyk 

linguas jazyky 

linguistas lingvisté 

Lisbona Lisabon 

litteratura literatura 

lo to 

loco místo 

locutor hlasatel 

London Londýn 

longemente dlouho 

lontan daleko 

lor jejich 

lore jejich 

los je 

lotteria loterie 

lunch oběd 

lunedi pondělí 

lusophone portugalský 

luxuose luxusní 

ma ale 

macelleria řeznictví 

magazines časopisy 

magne velký 

mais kukuřice 

major hlavní 

mal špatně 

mal špatné 

malade nemocný 

malgrado bohužel 

mangia jím 

mangiar jíst 

mangiara budu jíst 

mangiate jedl 

mangiava jedl 

maniar zvládnout 

maniera způsob 

mano ruka 

manual ruční 

manuales manuály 

marca značka 

marita marita 

maritage manželství 

maritar oženit se 

maritate ženatý 

maritime námořní 

marito manžel 

martedi úterý 

materne mateřský 

matino ráno 

matre matka 

maxime největší 

me mě 

me já 

mechanico mechanik 

medico lékař 

medico doktor 

medie střední 

mediedie poledne 

medio střední 

melior lepší 

memora pamatuji 

memorara budu 

pamatovat 

memoria paměť 

menses menstruace 

mento brada 

menu menu 

meraviliose obdivuhodný 

meraviliosem

ente 

úžasně 

mercuridi středa 

mesme stejný 

mesme totéž 

mi můj 

micre mikro 

microcomput

ator 

mikropočítač 

mie moje 

militar voják 

militares vojáci 

mille tisíc 

millesime tisící 

milliones miliony 

minime nejmenší 

ministro ministr 

minor menší 

minus minus 

minutas minuty 

mitter položit 

modernissime nejmodernější 

modifica upravuji 

modo režim 

molliate navlhčený 

momento moment 

moneta mince 

moneta peníze 

monstra ukazuji 

monstrava ukazoval 

montar stoupat 

monumentos památky 

morir zemřít 

moriva zemřel 

morte mrtvý 

mortos mrtví 

motivo motiv 

movimentos pohyby 

multe mnoho 

multissimo nejvíce 

multo velmi 

mundial světový 

mundo svět 

museo muzeum 

musico hudba 

nam neboť 
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nascentia narození 

nascer narodit 

nascite narozen 

naso nos 

national národní 

nationalitate národnost 

natural přirozené 

necessari nutné 

necesse potřeba 

Nederland Holandsko 

negative záporný 

negotios vyjednávání 

nemo nikdo 

neutral neutrální 

nigre černý 

nihil nic 

nimie přílišný 

bastante dost 

niva sněžím 

nivar sněžit 

nivello úroveň 

no ne 

nocte noc 

nominative 1. pád 

nomine jméno 

non ne 

none žádný 

nonne není-liž 

nos my 

nostre naše 

nota poznámka 

novanta devadesát 

novanta-

quarte 

devadesát 

čtyři 

nove nový 

novem devět 

novemente znovu 

nubes mraky 

nubilose zamračeno 

nulle žádný 

numero číslo 

numeros čísla 

nunc nyní 

nunquam nikdy 

o nebo 

objective cíl 

objecto objekt 

objectos objekty 

obra práce 

obscur temný 

obtene dostávám 

obtener dostat 

obtenite dostal 

occasiones příležitosti 

occideva zabil 

occurre dojít 

occurrera stane se 

occurreva stalo se 

occurrite vyskytnuvší 

se 

octanta osmdesát 

octave osmý 

octo osm 

oculo oko 

odor zápach 

omitter vynechat 

omne všechen 

omnes všichni 

omnibus omnibus 

on ono 

oncle strýc 

optime nejlepší 

ora teď 

oralmente ústně 

orange oranžová 

ordina objednávka 

ordinal pořadové 

ordinarimente běžně 

organisation organizace 

original originál 

originate vzniklý 

origine původ 

os kost 

pacchettar balit 

pacchettate balený 

pacchettate sbalené 

pagate zaplacené 

pais země 

paises země 

palatian dvorní 

pan chléb 

panes chleby 

paneteria pekařství 

papiro papyrus 

pardona promiň 

pare zdá se 

parentes rodiče 

parentheses závorky 

pares páry 

parla mluvím 

parlar mluvit 

parlate mluvený 

parola slovo 

parolas slova 

parte část 

partes části 

participa zúčastňuji se 

participar zúčastnit se 

participate zúčastněný 

participation účast 

participio příčestí 

partita odjezd 

partiva odjel 

parve malý 

passa stává 

passaporto pas 

passar projít 

passara projdu 

passate minulý 

passate projitý 

passatempore

s 

zábava 

passato minulost 

passive trpný 

passos kroky 

pastor pastýř 

patientemente trpělivě 

patientia trpělivost 

patre otec 

pauc trochu 

pauco málo 

paupere chudý 

pauxo trochu 

pectore hrudní 

pede chodidlo 

pejor horší 

pensar přemýšlet 

penultime předposlední 

per od 

per pro 

perde ztrácím 

perder ztratit 

perdera ztratím 

perdite ztracený 

perfecte perfektní 

perfecte dokonalý 

perlas perly 

persona osoba 

personal osobní 

personas osoby 
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peso váha 

pessime nejhorší 

peter žádat 

petite drobný 

phantasma strašidlo 

phantasmas fantazie 

pharmacia lékárna 

philosophic filozofický 

photographia

va 

fotografoval 

phrase fráze 

phrases fráze 

pièces kousky 

place líbí 

place umístím 

placera budu se těšit 

placiante potěšující 

placiar uklidnit 

plagia pláže 

plagias pláže 

plana plánuji 

platto talíř 

platto chod 

platto jídlo 

plena plný 

plora brečím 

plural množné číslo 

plure více 

plus plus 

pluver pršet 

pluvia déšť 

pluve prší 

pluviose deštivý 

poema báseň 

poemas básně 

pois potom 

policiero strážník 

policiero policajt 

policieros policisté 

Polonia Polsko 

populo národ 

populos národy 

porco prase 

porta dveře 

portamantello

s 

věšák na 

kabáty 

portate přinesený 

porto poštovné 

Portugal Portugalsko 

portugese portugalsky 

portugese portugalština 

position pozice 

possede vlastním 

possession majetek 

possession držení 

possessive přivlastňovací 

possessive majetný 

possessivo majetek 

possessivos majetky 

possibile možné 

possibilitate možnost 

possibilitates můžete 

post po 

posta posílám 

postar poslat 

postdeman pozítří 

postea potom 

postmeridie odpoledne 

pote mohu 

potera budu moci 

poteva mohl 

povre chudý 

practica praxe 

prandio oběd 

precar modlit se 

preferentialm

ente 

přednostně 

preferentias preference 

premio ocenění 

prende beru 

prender vzít 

preoccupate zaujatý 

preoccupava příliš 

zaměstnal 

preposition předložka 

prepositiones předložky 

prepositive předložkový 

presenta předvádím 

presente přítomen 

presente dar 

presentes dary 

presidente prezident 

presidential prezidentský 

pression tlak 

prestar půjčit 

preste půjčit to 

preterito minulý čas 

jednoduchý 

primavera jaro 

prime připravit 

primemente nejprve 

principal hlavní 

pro pro 

probabilemen

te 

pravděpodob

ně 

problema problém 

problemas problémy 

professional profesionální 

professiones povolání 

professor učitel 

programma program 

progressa postupuji 

progresso pokrok 

prohibite zakázán 

promena procházím 

promenada procházka 

promenar slíbit 

pronomine zájmeno 

pronomines zájmena 

proprie majetek 

proque? proč? 

proque protože 

provider poskytovat 

proxime blízký 

publicate publikovaný 

publico veřejnost 

puera děvče 

puero chlapec 

pugnava bojoval 

pullo kuře 

punctos body 

punite potrestaný 

pyjama pyžama 

qual který 

quando kdy 

quante kolik 

quantitate množství 

quanto kvantum 

quantos kvanta 

quaranta čtyřicet 

quarte čtvrtý 

quatro čtyři 

que to 

que co 

questionario dotazník 

questiones otázky 

qui kdo 

quia poněvadž 

quinte pátý 

quotidian každodenní 
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radio rádio 

rapidemente rychle 

rarmente zřídka 

rasa holím 

rationalmente racionálně 

re znovu 

realisa uskutečňuji 

realisation uskutečnění 

recente nedávný 

receptionista recepční 

recipe recept 

recipite nádoba 

reciproc reciproční 

reciprocitate reciprocita 

recuperara obnovím 

recuperation obnovení 

refere odkazuji 

referentia odkazovat 

reflexive reflexní 

reflexos reflexy 

refrigerator lednice 

regratia děkuji 

regratiar poděkovat 

regretta lituji 

reguarda pozoruji 

reguardar dívat se 

regular pravidelný 

reimplacia přemístění 

reimplaciar přemístit 

reimplaciate přemístěný 

relation vztah 

relationate související 

relative relativní 

relative relativní 

remanentia zbytek 

remarca poznámka 

remarcar poznamenat 

renovar obnovit 

repasto jídlo 

repastos jídla 

reponsas odpovědi 

reporto zpráva 

reportos zprávy 

reposa odpočinek 

reposo odpočinek 

rescribe opište 

respectiveme

nte 

resp. 

responde odpoví 

responder odpovídat 

responsa odpověď 

responsas odpovědi 

restar zůstat 

restaurante restaurace 

resto odpočinek 

resultatos výsledky 

retardo zpoždění 

retorna vracím 

retornar vrátit 

retornara vrátí se 

retornava vracel 

retorno návrat 

retro zpět 

reunion setkání 

revider znovuvidět 

revider revidovat 

revidite revidován 

ric bohatý 

richissime nejbohatší 

ride jedu 

rider jezdec 

rosse růžová 

rostite pečený 

rubie červený 

Russia Rusko 

russo ruština 

sabbato sobota 

sala sál 

salario plat 

salon salon 

saluta zdravím 

salutes pozdravy 

Salvador Savádor 

sanguine krev 

sanguinee krevní 

sanitate zdraví 

sape vím 

saper vědět 

sapera budu vědět 

scala schodiště 

scalas schody 

schola škola 

scientistas vědci 

scribe píši 

scriber psát 

scribeva psal 

scripte napsán 

scripto skript 

scriptor spisovatel 

se se 

secate sušený 

secava sušené 

secunde druhý 

secundo podle 

secur bezpečný 

sed ale 

sedia sedadlo 

selige vyberte 

seligite vybrán 

sembla zdá se 

semper vždy 

senior paní 

seniora paní 

senioretta slečna 

senti cítím 

sentir cítit 

sentite cítěn 

sentiva cítil 

septanta sedmdesát 

septantaoctav

e 

sedmdesátos

mý 

septe sedm 

septimana týden 

septimanas týdny 

septime září 

seque následuji 

sequente následující 

sequite sekvenční 

sera bude 

seriose vážný 

servicio služba 

servicios služby 

servitor sluha 

seta žízeň 

sex sex 

sexanta šedesát 

sexte šestý 

si ano 

si jestli 

significa znamená 

silva les 

simple jednoduché 

sin bez 

sincer upřímný 

singular singulární 

singule svobodný 

sinistra levý 

situation situace 

soda soda 

sol slunce 
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sol jediný 

soldatos vojáci 

solmente pouze 

solo sám 

somno ospalý 

son jsou 

sona zním 

soror sestra 

sortir vyjít 

sortite druh 

sortiva odešel 

sovente často 

spatio prostor 

spatios prostory 

special speciální 

specieria kořenářství 

speculo zrcadlo 

sport sport 

sra paní 

sta stojí 

stadio stadium 

station stanice 

stationes stanice 

statos státy 

sternutar kýchat 

strata ulice 

stress stres 

structura struktura 

structuras struktury 

studentes studenti 

studia studuji 

studiante student 

studiar studovat 

studiate studovaný 

studio studio 

studios studia 

studiose snanživý 

su jeho 

SUA USA 

sub sub 

subinde často 

subito hned 

subjective subjektivní 

subjecto předmět 

sublineate subleate 

subordinate podřízený 

subordination podřízenost 

substantivo podstatné 

jméno 

substantivos substantiva 

succedeva uspěl 

succedite úspěšný 

succo šťáva 

suda pot 

sudar potit 

sue žalovat 

suffixo přípona 

suffre dost 

Suissa Švýcarsko 

super nad 

superioritate nadřazenost 

superlative superlativ 

supermercato supermarket 

supporto podpora 

supprimer odstranit 

Svedia Švédsko 

sympathic soucitný 

symptomas příznaky 

tabella tabulka 

tabula stůl 

tabula tabule 

tal takový 

talento talent 

tamen přesto 

tan Tak 

tanto tolik 

tarde pozdě 

tasca úkol 

tassa pohár 

taxi taxi 

tcheco česky 

the čaj 

te tebe 

telephona telefonie 

telephonar telefonovat 

telephono telefon 

tempore čas 

tempore počasí 

termination ukončení 

tertie třetí 

texto text 

theatro divadlo 

themas témata 

theoria teorie 

torta dort 

tortuca želva 

tosto brzo 

tote celý 

toto zcela 

touristas turisté 

touristic turistické 

traducite přeložený 

traductor překladatel 

tranquille klidný 

tranquillisa uklidni se 

transforma změňte 

transporta přepravuji 

travalia pracuji 

travaliar pracovat 

travalio práce 

tremer třást se 

tremula chvění 

trenta třicet 

trentesime třicátý 

tres tři 

troppo příliš 

trovar najít 

trovate nalezený 

tu ty 

tue tvůj 

tues tvoje 

tunc tedy 

Turchia Turecko 

tussir kašlat 

typos typy 

ubi kde 

ulle kterýkoliv 

ultime poslední 

ultra za 

UMI Union 

Mundial de 

Interlingua 

un jeden 

unes některé 

union unie 

unite spojený 

universitate universita 

urbe město 

urinar močit 

usa užívám 

usante používaný 

usar užívat 

usate používáný 

uso použití 

usque až do 

utile užitečný 

va jdu 

va jde 

vacantias prázdniny 

vacca kráva 
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vader jít 

vadera půjdu 

vadeva chodil 

vamos pojďme 

varie liší se 

vaste nesmírný 

veloce rychlý 

venerdi pátek 

Venezuelano Venezuelan 

veni pojď 

venir přijít 

venira přijde 

venirea přišel bych 

veniva přišel 

venta foukám 

ventose větrný 

verbal slovní 

verbo sloveso 

verbos slovesa 

verde zelený 

versos verše 

vertigines závratě 

vespertilion netopýr 

vestir obléci 

vetule starý 

vetule stařec 

via cesta 

viage cestování 

viages cestování 

viagiar cestovat 

vice ještě jednou 

vices občas 

vicino soused 

vide vidím 

vider vidět 

videva viděl 

vidite viděn 

vidue vdovec 

vigila střežím 

vino víno 

vintesime dvacátý 

vinti dvacet 

vinti-quatro dvacet čtyři 

viollette fialová 

visa vízum 

visita návštěva 

visitar navštěvovat 

visitara navštívím 

visitate navštíven 

visitava navštívil 

visual vizuální 

vita život 

vitro sklo 

vive žiji 

vivite žil 

vocabulario slovník 

vocabulo slovní zásoba 

vocabulos slovní zásoba 

vocar volat 

voce hlas 

volante letící 

vole chci 

voler chtít 

volerea chtěl bych 

vomir zvracet 

vos vy 

vostre vaše 

week-end konec týdne 

yacht jachta 

zero nula 

zoologic zoologický 
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Slovníček česko -interlingví 

1. pád nominative 

a e 

Adam Adam 

adresář adressario 

advokát advocato 

advokátka advocata 

Afrika Africa 

agent agente 

agentura agentia 

akce action 

akce actiones 

aktivity activitates 

aktivní hlavní 

sloveso 

AVP - active 

verbo 

principal 

akuzativní (4 

pád) 

accusative 

Albanie Albania 

ale ma 

ale sed 

ambulance ambulantia 

Američan americano 

americký american 

anděl angelo 

anglický anglese 

Anglie Anglaterra 

ano si 

Argentina Argentina 

Argentinka argentiniana 

aristokratický aristocratic 

Arizona Arizona 

asi circa 

aspekt aspecto 

atd. etc. 

atmosférický atmosheric 

auto auto 

auto automobile 

autobus bus 

až do usque 

azurová azur 

babička granmatre 

Bahía Bahia 

balený pacchettate 

balit pacchettar 

balkon balcon 

Bangladéš Bangladesh 

banka banca 

bar bar 

barva color 

barvy colores 

báseň poema 

básně poemas 

bavil diverteva 

během durante 

Berlín Berlin 

beru prende 

bez sin 

běžné commun 

běžně ordinarimente 

bezpečný secur 

bije battimentos 

bílá blanc 

bitva battalia 

blížit se approchar 

blízký proxime 

body punctos 

bohatý ric 

bohužel malgrado 

bojoval pugnava 

bolesti dolores 

brada mento 

bratr fratre 

bratranec cosino 

Brazilci brasilianos 

Brazilec brasiliano 

brečím plora 

brzo tosto 

bude sera 

budím se evelia 

budit se eveliar 

budoucí futur 

budoucnost futuro 

budova edificio 

budu essera 

budu jíst mangiara 

budu mít habera 

budu moci potera 

budu pamatovat memorara 

budu se těšit placera 

budu vědět sapera 

bydlet habitar 

bydlím habite 

byl esseva 

byl bych esserea 

bylo era 

byt appartamento 

být esser 

byv essite 

čaj the 

čas tempore 

časopisy magazines 

část parte 

části partes 

často frequentement

e 

často sovente 

často subinde 

častý frequente 

čeká attende 

čekající attendente 

čekal attendeva 

čekat attender 

celkově integremente 

celý tote 

cena costo 

centrum centro 

černý nigre 

červený rubie 

česky tcheco 

cesta cammina 

cesta via 

cestování viage 

cestování viages 

cestovat viagiar 

chápe comprende 

charakter character 

chci vole 

chladno frigido 

chladný frigide 

chlapec puero 

chléb pan 

chleby panes 

chod platto 

chodba corridor 

chodidlo pede 

chodil vadeva 

chodím cammino 

chtěl bych volerea 

chtít voler 

chudý paupere 
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chudý povre 

chvění tremula 

cifra cifra 

cíl objective 

Čína China 

Číňané chineses 

čínský chineses 

církev ecclesia 

čísla numeros 

číslo numero 

číst leger 

čistil se brossava 

cítěn sentite 

cítil sentiva 

cítím senti 

cítit sentir 

cizinec estranier 

článek articulo 

člen určitý le 

člověk homine 

co que 

čokoláda chocolate 

čtení lectura 

čtu lege 

čtvrtek jovedi 

čtvrtý 4te 

čtvrtý quarte 

čtyři quatro 

čtyřicet quaranta 

čtyřstý 400me 

cvičení exercitios 

daleko lontan 

dámy damas 

Dánsko Danmark 

dar presente 

dary presentes 

data date 

datum data 

dávám da 

dcera filia 

dědeček granpatre 

definované definite 

děkuji regratia 

dělající faciente 

dělal faceva 

dělal bych facerea 

dělám face 

dělat facer 

děleno dividite 

den die 

den jornata 

deník jornal 

desátý 10me 

desátý decime 

deset dece 

desítky decenas 

déšť pluvia 

deštivý pluviose 

detail detalio 

děti infantes 

devadesát novanta 

devadesát čtyři novanta-

quarte 

devátý 9ne 

děvče puera 

devět novem 

dialog dialogo 

dialogy dialogos 

díky gratias 

diskotéka discotheca 

diskutuji discute 

divadlo theatro 

dívat se reguardar 

dívka juvena 

dlouho longemente 

dluh debita 

dluhy debitas 

dnes hodie 

dny dies 

do exilu exiliate 

dobře ben 

dobře bon 

dobytí conquesta 

dobyvatel conquisitor 

dojít occurre 

dokonalý perfecte 

doktor doctor 

doktor medico 

dokumenty documentos 

dopis lettera 

dopisy letteras 

dort torta 

dost bastante 

dost suffre 

dostal obtenite 

dostat obtener 

dostávám obtene 

dotazník questionario 

dráždivý irritante 

drobný petite 

druh sortite 

druhý 2nde 

druhý secunde 

držení possession 

důležitý importante 

dům casa 

dům domo 

duo duo 

dvacátý 20me 

dvacátý vintesime 

dvacet vinti 

dvacet čtyři vinti-quatro 

dvanáct dece-duo 

dvanáct dece-secunde 

dvanáctý 12nde 

dveře porta 

dvorní palatian 

dvůr corte 

dychtivě alacremente 

dychtivý alacre 

elegantní chic 

epický epic 

epocha epocha 

existence existentia 

existuji existe 

fantazie phantasmas 

fialová viollette 

filmy films 

filozofický philosophic 

Finsko Finlandia 

formy formas 

fotbal football 

fotografoval photographiav

a 

foukám venta 

francouzsky francese 

fráze phrase 

fráze phrases 

frekvence frequentia 

funguje to functiona 

galerie galeria 

genitiv genitivo 

genitivní genitive 

génius genialitate 

globální global 

gramatika grammatica 

guvernér governator 

haló hallo 

haraburdí brossa 

herec actor 
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historický historic 

historie historia 

hlas voce 

hlasatel locutor 

hlava capite 

hlavní major 

hlavní principal 

hle ecce 

hledal cercava 

hledat cercar 

hned immediateme

nte 

hned subito 

hnědá brun 

ho le 

hodina hora 

hodiny horas 

Holandsko Nederland 

holím rasa 

horší pejor 

hotel hotel 

hotovo finite 

hotovost cassa 

hranice frontieras 

hrát jocar 

hřbitov cemeterio 

hrudní pectore 

hudba musico 

humanita humanitate 

humr homaro 

hypoteticky hypotheticam

ente 

idea idea 

Indie India 

infinitiv infinitivo 

informace information 

informace informationes 

informuji informa 

intenzivní intense 

Interlingua-

anglicky 

Interlingua-

anglese 

interlingva Interlingua 

interlingvisté interlinguistas 

Irsko Irlanda 

Island Islanda 

italsky italiano 

já io 

já me 

jachta yacht 

jak como 

Japonsko Japon 

japonština japonese 

jaro primavera 

jazyk lingua 

jazyky linguas 

jde va 

jdu va 

je es 

je los 

je (4. pád oni) les 

je (4. pád ony) las 

jeden un 

jedenáct dece-prime 

jedenáct dece-un 

jedenáctý 11me 

jediný sol 

jedl mangiate 

jedl mangiava 

jednoduché simple 

jednoduchý 

minulý čas 

imperfecte 

jedu ride 

jeho su 

jehož cuje 

jejich lor 

jejich lore 

ještě ancora 

ještě jednou vice 

jestli si 

jezdec rider 

jídla repastos 

jídlo platto 

jídlo repasto 

jím mangia 

jinak altere 

jiní alteres 

jíst mangiar 

jistě certe 

jistě certemente 

jít ir 

jít vader 

jít vader 

již ja 

již jam 

již ancora 

jméno nomine 

jsou son 

k al 

Káhira Cairo 

Kalifornie California 

kancelář bureau 

kapitál capital 

karneval carneval 

karta carta 

kasárna caserna 

kašlat tussir 

káva caffe 

každodenní quotidian 

kde ubi 

kdo qui 

kdy quando 

kino cinema 

kiosek kiosque 

klasický classic 

klidný tranquille 

klima climate 

klinika clinica 

kniha libro 

knihkupectví libreria 

knihovna bibliotheca 

knihy libros 

kocour catto 

kolaps collapso 

kolik quante 

komparativ comparative 

kompletní complete 

komunikace communicatio

n 

komunikovat communicar 

končím fini 

konec fin 

konec týdne week-end 

konečně finalmente 

konference conferentias 

koníčky hobbys 

kontinent continente 

kontinuita continuitate 

kontrahuji contrahe 

kontrakce contraction 

konverzace conversation 

konverzace conversatione

s 

kořenářství specieria 

kost os 

koule bollas 

koupat se baniar 

koupel banio 

koupený comprate 

koupil bych comprarea 

koupit comprar 
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koupu se bania 

kousky pièces 

krásné belle 

kráva vacca 

kravata cravata 

kredit credito 

krev sanguine 

krevní sanguinee 

křídla alas 

krk collo 

kroky passos 

který qual 

kterýkoliv ulle 

kuchyně cocina 

kukuřice mais 

kulhat claudicar 

kultura cultura 

kulturní cultural 

kůň cavallo 

kupovat emer 

kuře pullo 

kurs curso 

kus bucca 

kvanta quantos 

kvantum quanto 

květiny flores 

kýchat sternutar 

láhev bottilia 

láska amor 

latina latin 

lednice refrigerator 

lékař medico 

lékárna apotheca 

lékárna pharmacia 

lekce lection 

lekce lectiones 

lepší melior 

les silva 

letadlo avion 

letící volante 

letiště aeroporto 

léto estate 

lev leon 

levý sinistra 

líbí place 

libreto libretto 

lidi homines 

lidský human 

límec collar 

lingvisté linguistas 

Lisabon Lisbona 

liší se varie 

literatura litteratura 

lituji regretta 

Londýn London 

loterie lotteria 

luxusní luxuose 

lůžko lecto 

Maďarsko Hungaria 

majetek possession 

majetek possessivo 

majetek proprie 

majetky benes 

majetky possessivos 

majetný possessive 

málo pauco 

malý parve 

mám debe 

mám ha 

manuály manuales 

manžel marito 

manžel / ka conjuga 

manželství maritage 

marita marita 

máslo butyro 

maso carne 

mateřský materne 

matka matre 

mě me 

mechanik mechanico 

měl bych haberea 

měl jsem habeva 

menší minor 

menstruace menses 

menu menu 

město urbe 

mezi inter 

mezinárodní international 

mezinárodnost internationalit

ate 

mikro micre 

mikropočítač microcomputa

tor 

miliony milliones 

milovat amar 

mince moneta 

ministr ministro 

minulost passato 

minulý passate 

minulý čas preterito 

jednoduchý 

minus minus 

minuty minutas 

místo loco 

mít haber 

mléko lacte 

mluvený parlate 

mluvím parla 

mluvit parlar 

mnoho multe 

množné číslo plural 

množství quantitate 

močit urinar 

modlit se precar 

mohl poteva 

mohu pote 

moje mie 

moment momento 

motiv motivo 

možné possibile 

možnost possibilitate 

mraky nubes 

mrtví mortos 

mrtvý morte 

můj mi 

můžete possibilitates 

muzeum museo 

my nos 

mylný erronee 

nad super 

nádoba recipite 

nadřazenost superioritate 

najít trovar 

nákup compra 

nalezený trovate 

namazat ingrassiar 

námořní maritime 

např. ex. 

napsán scripte 

národ populo 

narodit nascer 

národní national 

národnost nationalitate 

národy populos 

nároky demandas 

narozen nascite 

narození nascentia 

naše nostre 

následuji seque 

následující sequente 
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naštěstí felicemente 

naučený apprendite 

naučit se apprender 

naučte se apprende 

navlhčený molliate 

návrat retorno 

návštěva visita 

navštěvovat visitar 

navštíven visitate 

navštívil visitava 

navštívím visitara 

ne no 

ne non 

nebe celo 

nebo o 

neboť nam 

nechal lassava 

něco alique 

nedávný recente 

neděle dominica 

nedokonale imperfecto 

nedokonalý imperfecte 

neformální informal 

nějaký alcun 

nějaký alicun 

nejbohatší richissime 

nejchladnější frigidissime 

nejdůležitější importantissi

me 

nejhorší pessime 

nejkrásnější bellissime 

nejlepší bonissime 

nejlepší optime 

nejmenší minime 

nejmodernější modernissime 

nejprve primemente 

největší maxime 

nejvíce multissimo 

několik alicuno 

některé unes 

Němec germano 

nemocnice hospital 

nemocný malade 

není-liž nonne 

neosobně impersonalme

nte 

neosobní impersonal 

nepravidelnosti irregularitates 

nepravidelný irregular 

nepřímý indirecte 

nepřítomnost absentia 

nesmírný vaste 

nesprávně incorrecte 

netopýr vespertilion 

neutrální neutral 

nezapomenuteln

ý 

inoblidabile 

nic nihil 

nikdo nemo 

nikdy jammais 

nikdy nunquam 

níže infra 

nízká basse 

noc nocte 

noha gamba 

nos naso 

novinář jornalista 

nový nove 

nula zero 

nutné necessari 

nůž cultello 

nyní nunc 

oba ambes 

občas vices 

obdivuhodný meraviliose 

obdivuji admira 

obecně generalmente 

obecný general 

oběd lunch 

oběd prandio 

obědvám dina 

obědvat dinar 

obědvat / večeřet dinar/cenar 

objednávka ordina 

objekt objecto 

objekty objectos 

objímám imbracia 

obléci vestir 

obnovení recuperation 

obnovím recuperara 

obnovit renovar 

obtíže difficultates 

obvykle habitualmente 

obvyklý habitual 

ocenění premio 

od ab 

od desde 

od per 

odešel sortiva 

odhodlání dedication 

odjel partiva 

odjezd partita 

odkazovat referentia 

odkazuji refere 

odkrývám disveloppa 

odpočinek reposa 

odpočinek reposo 

odpočinek resto 

odpoledne postmeridie 

odpověď responsa 

odpovědi reponsas 

odpovědi responsas 

odpoví responde 

odpovídám corresponde 

odpovídat responder 

odstraněný eliminate 

odstranit supprimer 

okno fenestra 

oko oculo 

omnibus omnibus 

on il 

on ille 

ona illa 

ona illos 

oni illes 

ono illo 

ono on 

opatrně attentivement

e 

opatrný caute 

opište rescribe 

opraveno corrigite 

opuštěný abandonate 

oranžová orange 

organizace organisation 

originál original 

ošetřovatel infirmeros 

osm octo 

osmdesát octanta 

osmnáct dece-octo 

osmý 8ve 

osmý octave 

osoba persona 

osobní personal 

osoby personas 

ospalý somno 

ostrov insula 

otázky questiones 

otec patre 

otevřený aperite 
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otevřít aperir 

oženit se maritar 

označený indicate 

pád caso 

padal cadeva 

padám cade 

padat cader 

padesát cinquanta 

padesátšestý 56te 

padesátý 50me 

padesátý cinquantesime 

pády casos 

památky monumentos 

pamatuji memora 

paměť memoria 

paní senior 

paní seniora 

paní sra 

papyrus papiro 

páry pares 

pas passaporto 

pastýř pastor 

pátek venerdi 

patnáct dece-quinte 

patnáctý 15te 

pátý 5te 

pátý quinte 

paže brachio 

paže brachios 

pečený rostite 

pekařství paneteria 

peníze moneta 

perfektní perfecte 

perly perlas 

pes can 

pět cinque 

piji bibe 

pijící bibente 

píle industria 

píši scribe 

písně chansons 

pít biber 

pivo bira 

plánuji plana 

plat salario 

pláže plagia 

pláže plagias 

plechovka latta 

plný plena 

plus plus 

plynule fluentemente 

po post 

počasí tempore 

pochopit comprender 

pochybnost dubita 

počítat conta 

poděkovat regratiar 

podle secundo 

podmíněný conditional 

podnikatel impresario 

podpora supporto 

podřazenost inferioritate 

podřízenost subordination 

podřízený subordinate 

podstatné jméno substantivo 

podzim autumno 

pohár tassa 

poháry cuppas 

pohřbít interrar 

pohyby movimentos 

pojď veni 

pojďme vamos 

pokoj camera 

pokračuji continua 

pokrok progresso 

pokyny instructiones 

poledne mediedie 

polibek basia 

policajt policiero 

policisté policieros 

položit mitter 

položka item 

Polsko Polonia 

pomalu lente 

pomocné auxiliar 

pondělí lunedi 

poněvadž quia 

popisuji describe 

popsat describer 

pořadové ordinal 

porovnání comparation 

Portugalsko Portugal 

portugalsky portugese 

portugalský lusophone 

portugalština portugese 

posílám posta 

poskytovat provider 

poslal jsem inviava 

poslat postar 

poslední ultime 

poslouchat ascoltar 

poslouchej ascolta 

poslouchej audi 

postava figura 

poštovné porto 

postupuji progressa 

pot suda 

potěšující placiante 

potit sudar 

potkáno incontrate 

potom pois 

potom postea 

potřeba besonio 

potřeba necesse 

potrestaný punite 

pouze solmente 

použití uso 

používaný usante 

používáný usate 

povědomí conscientia 

povolání professiones 

požadoval demandava 

pozdě tarde 

pozdravy salutes 

pozice position 

pozítří postdeman 

poznamenat remarcar 

poznámka nota 

poznámka remarca 

poznaný cognoscite 

pozor attention 

pozoruji reguarda 

pozval invitava 

pozvání invitation 

pozvaný invitate 

pozvat invitar 

práce labora 

práce obra 

práce travalio 

pracný laborate 

pracoval laborava 

pracovat laborar 

pracovat travaliar 

pracuji travalia 

prarodiče granparentes 

prase porco 

přátelé amicos 

pravděpodobně probabilement

e 

právě justo 
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pravidelný regular 

praxe practica 

prázdniny vacantias 

před ante 

předcházející antecedite 

předložit antepone 

předložka preposition 

předložkový prepositive 

předložky prepositiones 

předmět subjecto 

přednostně preferentialme

nte 

předposlední penultime 

představený introducite 

představit introducer 

předvádím presenta 

preference preferentias 

překladatel traductor 

přeložený traducite 

přemístění reimplacia 

přemístěný reimplaciate 

přemístit reimplaciar 

přemýšlet pensar 

přepravuji transporta 

přerušit interrumper 

přesný exacte 

přestanu cessara 

přesto tamen 

prezident presidente 

prezidentský presidential 

příčestí participio 

přicházel arrivava 

příčina causa 

přidat adder 

přídavná jména adjectivos 

přídavné jméno adjective 

přídavné jméno adjectivo 

přijatý acceptate 

přijde venira 

přijet arrivar 

příjezd arriva 

přijít venir 

příklad exemplo 

příklady exemplos 

příležitosti occasiones 

příliš troppo 

příliš zaměstnal preoccupava 

přílišný nimie 

přímo directemente 

přímý directe 

přímý directo 

přináležící appertine 

přináším apporta 

přinesený apportante 

přinesený portate 

přinesl apportate 

přinést apportar 

připojený adjungente 

připojovat adjunger 

připojuji adjunge 

připojuji connecte 

přípona suffixo 

připravit prime 

připustit admitter 

přirozené natural 

přišel arrivate 

přišel veniva 

přišel bych venirea 

příslovce adverbio 

příslovce adverbios 

přítel amico 

přítelkyně amica 

přítomen presente 

přivlastňovací possessive 

příznaky symptomas 

pro per 

pro pro 

problém problema 

problémy problemas 

proč? proque? 

procházím promena 

procházka promenada 

profesionální professional 

program programma 

projdu passara 

projít passar 

projitý passate 

promiň excusa 

promiň pardona 

prostor spatio 

prostory spatios 

proto dunque 

protože proque 

prozkoumat examina 

pršet pluver 

prší pluve 

první  1me 

psal scribeva 

psát scriber 

ptáci aves 

ptající se demandante 

ptám se demanda 

publikovaný publicate 

půjčit prestar 

půjčit to preste 

půjdu vadera 

původ origine 

pyžama pyjama 

racionálně rationalmente 

radím consilia 

rádio radio 

ráno matino 

řeč discurso 

recepční receptionista 

recept recipe 

reciprocita reciprocitate 

reciproční reciproc 

Řecko Greco 

reflexní reflexive 

reflexy reflexos 

řekl diceva 

relativní relative 

relativní relative 

resp. respectivemen

te 

restaurace restaurante 

revidován revidite 

revidovat revider 

režim modo 

řeznictví macelleria 

říci dicer 

řídit conducer 

říkající dicente 

říkám dice 

rodiče parentes 

rodina familia 

rok anno 

rovnost equalitate 

rozdíl differentia 

rozhodl decidite 

rozhoduji decide 

rozkaz imperativo 

rozptýlený dispersara 

rozvedený divorciate 

rozvést se divorciar 

rozvod divorcio 

ruční manual 

ruka mano 

ruším disturba 

Rusko Russia 
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růst crescer 

ruština russo 

růžová rosse 

rychle rapidemente 

rychlý veloce 

s con 

sál sala 

salon salon 

sám ipse 

sám solo 

samozřejmě clar 

Savádor Salvador 

sbalené pacchettate 

schodiště scala 

schody scalas 

sdružení association 

se se 

šedá gris 

sedadlo sedia 

šedesát sexanta 

sedm septe 

sedmdesát septanta 

sedmdesátosmý 78ve 

sedmdesátosmý septantaoctav

e 

sedmnáct dece-septe 

sedmnáctý 17me 

sedmý 7me 

sekvenční sequite 

šel iva 

sestávám consiste 

sestra soror 

sestřenice cosina 

sestupovat descender 

šestý 6te 

šestý sexte 

setkám se incontrara 

setkání incontro 

setkání reunion 

setkat se incontrar 

sex sex 

síla intensitate 

silný forte 

singulární singular 

situace situation 

sklo vitro 

škola schola 

školení formation 

skript scripto 

skupina gruppo 

skvělé genial 

skvělé grande 

slabý debile 

slavím celebra 

slavnost festa 

slavný famose 

slečna senioretta 

slíbit promenar 

sloučenina composite 

slova parolas 

slovesa verbos 

sloveso verbo 

slovní verbal 

slovní zásoba vocabulo 

slovní zásoba vocabulos 

slovník vocabulario 

slovo parola 

sluha servitor 

slunce sol 

služba servicio 

služby servicios 

slyšel audite 

slyšet audir 

směna cambio 

směry directiones 

snad forsan 

snadno facilemente 

snadný facile 

snanživý studiose 

sněžím niva 

sněžit nivar 

snídaně jentaculo 

sobota sabbato 

soda soda 

soucitný sympathic 

souhlasně concordante 

souhlasný affirmative 

soused vicino 

související relationate 

spadlý cadite 

Španěl espaniol 

Španělsko Espania 

spát dormir 

špatné mal 

špatně mal 

spěchám hasta 

speciální special 

spím dormi 

spisovatel scriptor 

spojení conjunction 

spojený unite 

spolupráce collaboration 

sport sport 

správně correcte 

srdečně cordialmente 

srdeční cardiac 

srovnání comparationes 

stadium stadio 

stal devenite 

stalo se occurreva 

stane se occurrera 

stanice station 

stanice stationes 

stanu se devenira 

stařec vetule 

starý vetule 

šťastný felice 

stát se devenir 

statečná brava 

statečný brave 

státy statos 

stává passa 

šťáva succo 

stejný equal 

stejný mesme 

sto cento 

stojí sta 

stoupat montar 

stovky centenas 

stovky centos 

strašidlo phantasma 

strážník policiero 

středa mercuridi 

střední intermediari 

střední medie 

střední medio 

stres stress 

střežím vigila 

struktura structura 

struktury structuras 

strýc oncle 

student studiante 

studenti studentes 

studia studios 

studio studio 

studovaný studiate 

studovat studiar 

studuji studia 

stůl tabula 

stupeň grado 
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stupně grados 

stý 100me 

stý centesime 

sub sub 

subjektivní subjective 

subleate sublineate 

substantiva substantivos 

superlativ superlative 

supermarket supermercato 

sušené secava 

sušený secate 

Švédsko Svedia 

svět mundo 

světový mundial 

svobodný singule 

Švýcarsko Suissa 

syn filio 

syni filios 

Ta la 

tabule tabula 

tabulka tabella 

tak alora 

tak assi 

Tak tan 

také anque 

také  etiam 

takový tal 

talent talento 

talíř platto 

tam ci 

tam ibi 

tam illac 

tance dansas 

tančící dansante 

taxi taxi 

tázací interrogative 

tebe te 

teď ora 

tedy tunc 

telefon telephono 

telefonie telephona 

telefonovat telephonar 

tělo corpore 

témata themas 

temný obscur 

tento iste 

teorie theoria 

teplé calide 

teplé / chladné calide/frigide 

teplo calor 

teplo / chlad calor/frigido 

teta amita 

text texto 

tisíc mille 

tisící 1000me 

tisící millesime 

tlak pression 

tleskal applaudeva 

to lo 

to que 

tolik tanto 

totéž mesme 

toto isto 

třást se tremer 

třetí 3tie 

třetí tertie 

tři tres 

třicátý 30me 

třicátý trentesime 

třicet trenta 

třídy classe 

třináct dece-tres 

třistadevadesátčt

vrtý 

394te 

trochu pauc 

trochu pauxo 

trpělivě patientemente 

trpělivost patientia 

trpný passive 

Turecko Turchia 

turisté touristas 

turistické touristic 

tvar forma 

tvář gena 

tvoje tues 

tvořit formar 

tvůj tue 

ty illas 

ty tu 

týden septimana 

týdny septimanas 

typy typos 

ubytovat albergar 

účast participation 

učeň alumno 

ucho aure 

učím insenia 

učit inseniar 

učitel inseniator 

učitel professor 

učni alumnos 

události affaires 

události eventos 

uděláno facite 

ukazovací demonstrative 

ukazovací demonstrativo

s 

ukazoval monstrava 

ukazovat indicar 

ukazuji indica 

ukazuji monstra 

uklidni se tranquillisa 

uklidnit placiar 

úkol tasca 

ukončení termination 

ulice strata 

umístím place 

únava fatiga 

unavený fatigate 

unie union 

Union Mundial 

de Interlingua 

UMI 

universita universitate 

úplně completement

e 

upravuji modifica 

upřímný sincer 

úroveň nivello 

USA SUA 

uskutečnění realisation 

uskutečňuji realisa 

uspěl succedeva 

úspěšný succedite 

ústně oralmente 

úterý martedi 

úžasně meraviliosem

ente 

uzavřít clauder 

užitečný utile 

užívám usa 

užívat usar 

úzkost anxie 

úzkostný anxiose 

v in 

váha peso 

vaše vostre 

vážný seriose 

včera heri 

včetně comprendite 

vdovec vidue 

ve skutečnosti facto 
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věc cosa 

večeře cena 

věci cosas 

vědci scientistas 

vědět saper 

vedle juxta 

vedu conduce 

věk etate 

velkoměsto citate 

velký magne 

velmi multo 

velmi unavený fatigatissime 

Venezuelan Venezuelano 

venkov campania 

věnuji dedica 

věř crede 

veřejnost publico 

verše versos 

věšák na kabáty portamantello

s 

větrný ventose 

vhodný appropriate 

více plure 

viděl videva 

viděn vidite 

vidět vider 

vidím vide 

vím cognosce 

vím sape 

víno vino 

vizuální visual 

vízum visa 

vlastním possede 

vlasy capillo 

vně foras 

voda aqua 

vojáci militares 

vojáci soldatos 

voják militar 

volám appella 

volaný appellate 

volat appellar 

volat vocar 

volby election 

volný libere 

vpravo dextra 

vpředu fronte 

vracel retornava 

vracím retorna 

vrátí se retornara 

vrátit retornar 

vřele calorosemente 

všechen omne 

všichni omnes 

vstávat levar 

vstoupit entrar 

vstupenka billet 

vtip bufon 

vtip joca 

vy vos 

vybavení equipa 

vyberte selige 

vybrán seligite 

vyčerpání extenuation 

vyhnul se evitate 

výhradně exclusivement

e 

vyhrál ganiava 

vyhrát ganiar 

vyjednávání negotios 

výjimka exception 

výjimky exceptiones 

vyjít sortir 

vykřikne exclama 

vynechat omitter 

vynikající deliciose 

vynikající excellente 

výraz expression 

výrazy expressiones 

výročí anniversario 

vyskytnuvší se occurrite 

vyslanectví ambassada 

výsledky resultatos 

vysoce altemente 

vysoký alte 

vysvětlení explanationes 

vysvětlení explicationes 

vysvětlující explicative 

výuka inseniamento 

vývoj evolution 

vzdálený distante 

vzdělání education 

vzduchy aires 

vždy semper 

vzít prender 

vzniklý originate 

vztah relation 

z de 

z del 

za ultra 

zábava passatempores 

zabil occideva 

začínám comencia 

žádat peter 

žádný none 

žádný nulle 

zahrada jardin 

zájmena pronomines 

zájmeno pronomine 

zakázán prohibite 

základní basic 

základní cardinal 

žalovat sue 

žaludek gastro 

zamilovaně amorosemente 

zamilovaný inamorate 

zamračeno nubilose 

zamýšlím intende 

zápach odor 

zaplacené pagate 

zapojil involveva 

záporný negative 

září septime 

zasáhnout intervide 

zasvítí brilara 

zatímco dum 

zaujatý preoccupate 

zavazadlo bagage 

závorky parentheses 

závratě vertigines 

zbytek remanentia 

zcela toto 

zdá se pare 

zdá se sembla 

zda-li esque 

zde hic 

zdraví sanitate 

zdravím saluta 

zelený verde 

želva tortuca 

země pais 

země paises 

zemřel moriva 

zemřít morir 

žena femina 

ženatý maritate 

žiji vive 

žil vivite 

zima hiberno 

zítra deman 
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živil alimentava 

život vita 

žízeň seta 

zkoumal examinava 

zkouším essaya 

zkoušky examines 

zkrácený abbreviate 

zloději fures 

žlutý jalne 

změnit cambia 

změňte transforma 

zmrzlina gelato 

značka indicator 

značka marca 

znalost cognoscentia 

znamená significa 

znát cognoscer 

zním sona 

znovu novemente 

znovu re 

znovuvidět revider 

zoologický zoologic 

zpět retro 

zpíval cantava 

zpíval bych cantarea 

zpívat cantar 

zpoždění retardo 

zpráva reporto 

zprávy reportos 

způsob arte 

způsob maniera 

způsobený causate 

zrcadlo speculo 

zřídka rarmente 

ztracený perdite 

ztrácím perde 

ztratím perdera 

ztratit perder 

zubař dentista 

zuby dentes 

zúčastněný participate 

zúčastnit se participar 

zúčastňuji se participa 

zůstat restar 

zvedám leva 

zvířata animales 

zvládnout maniar 

zvracet vomir 

zvu invita 

zvyk habita 

zvýšil augmentate 
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MINIPRESENTACE INTERLINGVY  

■ Společná slova v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině, italštině  

a portugalštině jsou jazykem sama o sobě. Jestliže slovo existuje v  nejméně třech z těchto jazyků, je 

mezinárodním a často známým z našich vlastních cizích slov. Mezinárodní podpůrný jazyk 

interlingva, jež nemá žádné nepříjemné výjimky ve své gramatice, se skládá výlučně 

z těchto společných slov, jež jsou srozumitelná pro mnoho set milionů osob, ačkoliv ještě 

nikdy interlingvu ani neviděli, ani neslyšely. Je možné s nimi v interlingvě komunikovat.  

■ Celosvětová skupina profesionálních lingvistů a vědců pracovala po 27 let (1924 -1951) v 

organizaci in le organisation “International Auxiliary Language Association”  

(IALA), aby vyhledala všechna mezinárodní slova, jež tvoří slovník interlingvy.   

lingua. V roce 1951 byly publikovány “Interlingua-English Dictionary” a “Interlingua 

Grammar”, první knihy interlingvy.  

■ Interlingva se užívá jako všechny ostatní jazyky psaná a mluvená u všech příležitostí. 

Velkou odlišností je, že interlingva je neutrální, protože není mateřským jazykem 

konkrétních národů, a že gramatika je zcela pravidelná. Tím je interlingva velmi snadná 

pro čtení. Po několika měsících ji lze plynně používat.  

■ Navštivte Světový svaz interlingvy - le Union pro Interlingua (UMI) na www.interlingua.com, pro 

informace o interlingvě, manuálech, knihách, časopisech, filmech atd.  

■ Navštivte české stránky na www.interlingva.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Union Brasilian pro Interlingua  
 

 

 

 

 

INTERLINGUA –  communication sin frontieras  

 
 
 
 
 
 

www.interlingua.com  

Učit se jazyky je kultura, umět interlingvu je evoluce!  www.interlingua.org.br  
 

http://www.interlingua.com/
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