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Esperanto - Kurzeinführung

Saluton!

Mi estas ... . Kiu vi estas?

Mi estas Tomaso.

Mi estas Esperantisto.

Vi lernos Esperanton de mi.



 
 

Esperanto – Was ist das?

● eine geplante Sprache
● besonders leicht zu erlernen
● neutral
● fairer
● eine Sprache mit Kultur

Mehr Infos gibt’s bei www.esperanto.de!

http://www.esperanto.de/


 
 

Esperanto

● Wortschatz aus romanischen, germanischen 
und (zu einem kleinen Teil) slawischen 
Sprachen

● Sofort verständlich: z. B. "Dankon!" 
= "Mi dankas vin."

● Keine Höflichkeitsform. vi = du, Sie, ihr
● Verben enden in der Gegenwart immer auf -as, 

wie "dankas".
● Es gibt keine Ausnahmen und keine 

unregelmäßigen Verben oder Nomen.



 
 

Esperanto – Wörter, die man erkennt

klare

Estas klare!

lerni

Mi lernas Esperanton.

kurso

La kurso estas interesa.



 
 

Esperanto – Wörter, die man erkennt

rapide

Ni lernas rapide.

forgesi

Mi forgesis la adreson de Peter.

havi

Kiu havas la adreson de Peter?



 
 

Esperanto – Wörter, die man erkennt

dika

Li estas dika.

varma

En Berlino ne estas varme nun.

festo

Baldaŭ estos festo.



 
 

Esperanto – Wörter, die man erkennt

trinki

Mi trinkas sukon.

ofte

Mi ofte ankaŭ trinkas kafon.

kosti

Kiom kostas la kafo?



 
 

Esperanto – Wörter, die man erkennt

lando

El kiu lando vi venas?

jaro

Mi havas 44 jarojn.

vorto

Mi forgesis la vorton.



 
 

Esperanto – Wörter, die man erkennt

biero

Ĉu vi volas bieron nun?

ŝajni

La libro ŝajnas esti interesa.

klubo

La Esperanto-klubo de Berlino dankas vin.



 
 

Esperanto – Wortarten

nova   vidi longe lerni kurso

havi   dika varma festo klubo

trinki   ofte kosti lando jaro

vorto   biero ŝajni rapide forgesi

Wofür benutzt Esperanto die Endungen -o, -a, -i 
und -e?

-o für Nomen, -a für Adjektive,

-i für Verben, -e für Adverben



 
 

Esperanto – Wortarten

Aus alt mach neu:

lando -> landa

jaro -> jara

kosti -> kosto

varma -> varmo

festo -> festi

ŝajni -> ŝajne

ŝajni -> der Anschein?

-o Nomen

-a Adjektive

-e Adverben

-i Infinitive

-as Gegenwart 



 
 

Ni ofte festas la novan jaron kun 
grupo de Esperantistoj!



 
 

Esperanto – Wortbaukasten

-eg-  zur Verstärkung 
● rapidega
● varmega
● bierego
● trinkegi / drinkegi
● peti -> petegi,

oder auch petegegegi

-o Nomen

-a Adjektive

-e Adverben

-i Infinitive

-as Gegenwart 



 
 

Esperanto – Wortbaukasten

mal-  das Gegenteil
● malklare
● malvarma
● maldika
● malrapide
● malofte
● mallerni
● malvarmega

-o Nomen

-a Adjektive

-e Adverben

-i Infinitive

-as Gegenwart 



 
 

Esperanto – Wortbaukasten

-ul-  die Person
● dikulo
● malrapidulo
● forgesulo

-ej- der Ort
● trinkejo
● kursejo
● lernejo

-o Nomen

-a Adjektive

-e Adverben

-i Infinitive

-as Gegenwart 



 
 

Esperanto – Sätze

La biero kostas multe en la 
trinkejo.

Ni estas en kursejo.

Ni estis en kursejo kaj rapide 
lernis Esperanton.

Mi trinkos bieron post la kurso.

Vi trinkus bieron se ni havus.

-o Nomen

-a Adjektive

-e Adverben

-i Infinitive

-as Gegenwart

-is Vergangenheit

-os Zukunft

-us Konditional 



 
 

Esperanto – Unterhaltung

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

● Ĉu vi ŝatas lingvojn? Kiujn 
lingvojn vi parolas?

● Kiujn lingvojn vi volas lerni?
● Ĉu vi ŝatis la prezentadon?

Ĉu demandoj?

-o Nomen

-a Adjektive

-e Adverben

-i Infinitive

-as Gegenwart

-is Vergangenheit

-os Zukunft

-us Konditional 



 
 

Esperanto – Weiterlernen

● Wochenendkurse in Berlin    
● Semesterkurs an der VHS Lichtenberg               
● Weitere Kurse: siehe www.esperanto.de
● Online lernen: www.lernu.net

Mi dankas pro via atento!

Ĝis revido!
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