
 
 

Esperanto

Overview of a Fascinating 
Contested Language



 
 

Esperanto – Introductions

Saluton!
Mi estas Judith. 
Mi venas el Germanio. 
Mi amas lingvojn kaj mi 

parolos al vi pri Esperanto.



 
 

Esperanto – What's that?
● a planned language
● particularly easy to learn
● neutral
● more fair
● a language with culture

More information at www.esperanto.info !

http://www.esperanto.info/


 
 

Esperanto
● Vocabulary from Romance, Germanic and (for a 

small part) Slavic languages
● Some immediately understandable, e. g. „mi 

drinkas“
● When talking about the present, all verbs 

always end in -as, like „drinkas“.
● Less complex tense system
● No exceptions; no irregular verbs or nouns



 
 

Esperanto – Types of words

ataki   diversa homo lingvo
havi   speciala  lando arto
ekzisti   simpla poeto aĝo
pensi   bona     muziko sukceso

What are the endings -o, -i and -a used for?
-o for nouns, -i for verbs,
-a for adjectives... and additionally -e for adverbs



 
 

Esperanto – Types of words

From old to new:
ataki -> atako
ekzisti -> ekzisto
pensi -> penso
speciala -> speciale
simpla -> simple
homo -> homa
lando -> landa

-o Nouns
-a Adjectives
-e Adverbs
-i Infinitives
-as Present 



 
 

Esperanto – Types of words

From old to new:
muziko -> muzika
poeto -> poeta
sukceso -> sukcesi
aĝo -> aĝi
bona -> boni
La vivo simplas!

-o Nouns
-a Adjectives
-e Adverbs
-i Infinitives
-as Present 



 
 

Esperanto – Word Construction Kit

-eg-  to strengthen
● bonega
● bonege!
● simplega
● specialega
● atakego
● drinkegi

-o Nouns
-a Adjectives
-e Adverbs
-i Infinitives
-as Present 



 
 

Esperanto – Word Construction Kit

mal-  the opposite
● malbone
● malsimpla
● malspeciala
● malrapida
● malsukceso
● malsukcesi
● maltrinki

-o Nouns
-a Adjectives
-e Adverbs
-i Infinitives
-as Present 



 
 

Esperanto – Word Construction Kit

-ulo  the person
● bonulo
● pensulo
● malrapidulo
-isto  the professional
● muzikisto
● artisto
● lingvisto

-o Nouns
-a Adjectives
-e Adverbs
-i Infinitives
-as Present 



 
 

Esperanto – Word Construction Kit

-ejo  the place
● drinkejo
● muzikejo
● lernejo
-ebla  possible
● havebla
● pensebla
● trinkebla

-o Nouns
-a Adjectives
-e Adverbs
-i Infinitives
-as Present 



 
 

Esperanto – Tenses

Mi parolas Esperanton.
Oni povas lerni Esperanton 

facile kaj rapide.
Antaŭ 1 horo vi ne komprenis 

Esperanton.
Post la kurso vi komprenos 

Esperanton pli bone.
Vi povus bone komuniki en 

Esperanto se vi lernus ĝin 
dum 3 monatoj.

-o Nouns
-a Adjectives
-e Adverbs
-i Infinitives
-as Present
-is  Past
-os Future
-us Conditional



 
 

Esperanto – A Text

Oni atakas Esperanton ĉar oni pensas ke ekzistas 
diferenco inter Esperanto kaj alia natura lingvo. 
Ne ekzistas diferenco. Oni povas komuniki en 
Esperanto same bone, kaj ankaŭ ekzistas 
literaturo kaj muziko kaj arto en Esperanto. 

Esperanto nur estas sukceso ĉar homoj el ĉiuj 
landoj kaj kulturoj kaj aĝoj lernas ĝin. Tre diversaj 
homoj: poetoj, lingvistoj, sed ankaŭ simplaj 
homoj, kiuj ne havas specialan talenton.



 
 

Esperanto – More

● Ĉu vi havas demandojn pri 
Esperanto?

● Kion vi pensas pri 
Esperanto? Ĉu ĝi estas 
interesa lingvo?

Facila kanto: 
http://www.youtube.com/watch?v=8nYAzPaV7sU
 

-o Nomen
-a Adjektive
-e Adverben
-i Infinitive
-as Gegenwart
-is Vergangenheit
-os Zukunft
-us Konditional 

http://www.youtube.com/watch?v=8nYAzPaV7sU


 
 

Esperanto – Useful Links
● Information: http://www.esperanto.info 
● Learn it: http://www.lernu.net or in my lessons
● How to talk dirty in Esperanto: 

http://mindprod.com/esperanto/dirty.html 
● Legal mp3s of Esperanto music: 

http://panorama.ovh.org/angla/muziko.htm 

Dankon pro via atento!
Ĝis revido!

http://www.esperanto.info/
http://www.lernu.net/
http://mindprod.com/esperanto/dirty.html
http://panorama.ovh.org/angla/muziko.htm
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