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DÍL I.

ÚVOD.

Latina je jazyk starých Římanů. V době narození Kristova byla
jazykem světovým, jímž se mluvilo v celém tehdy známém kulturním
světě, který byl sjednocen pod vládou Říma.

Pro studium latiny máme několik důvodů:
l. Důvody praktické:
a) Množství slov v dnešních jazycích je původu latinského, ať.

jsou to slova, jichž se používá v hovoru (absence, administrace, auto
rita, inicialka, literatura; civilní, agrární, elegantní; klasifikovat, kon—
statovat, kolorovat; gratis, atd., atd.), či názvy odborné, zkratky
a značky z latiny odvozené (A. D. : Anno Domini, MUDr, J UDr, ad
libitum, h. c. = honoris causa,.vicepresident, bibliotheca pauperum,
curriculum vitae, etc., a j.). Pro některé druhy odborného studia je
znalost latiny zcela nezbytné,.

b) „Kdo zná latinu, zná již vlastně jazyky románské“ bylo heslo
českého profesora Karla Rochera-Skály, který na této myšlence za—
ložil své i v cizině známé „učebnice románských jazyků na základě
latiny“.

2. Protože latina je jazyk přísně logický a vyžaduje při překla
dání správné a přesné myšlení, cvičíme se studiem latiny podobně
jako řešenímmatematických úloh. Výcvikem v přesném myšlení jsme
pak vedeni i k přesnému vyjadřování a k tříbení vlastního slohu.
Neboť jen ten se správně vyjadřuje, kdo správně myslí.

3. Hlavním důvodem pro studium latiny je nám však dnes to,
že můžeme čistí &.rozbírati díla starých autorů, která. byla vzorem
a podkladem pro celou literaturu evropskou, a současně, poznávati
i antickou kulturu v nejširším slova smyslu, poněvadž četba nás se
znamuje se vzornou antickou kulturou a civilisací, která tolik působila
na pozdější vývoj evropského lidstva. Vždyť i naše abeceda je vlastně
latinská! Organisace statní, pravnictví, život rodinný, bydlení, oblé—
kání, hygiena, vše to má své vzory v dokonale organisovaném státě



římském, který už tenkrát musil řešit různé otázky zemědělské, hospo
dářské a sociální, které jsou stále živé i dnes.

Tato učebnice byla zpracována tak, aby žák pronikl k základům
latinského jazyka co nejsnáze, nezatěžován různými podrobnostmi
a výjimkami. Byla sestavena tak, aby na devíti stech slovech, nej
častěji/se vyskytujících, bylo možno procvičitizákladní mluvnická pra
vidla. Tato slova musí žák bezpodmínečně dokonale znát právě tak
jako mluvnici, která na nich byla procvičena, aby pak mohl dále
rozšířit své znalosti takovým způsobem, aby mu stačily na četbu latin
ských autorů, Omezená látka zde podaná je minimem, bezjehož doko
nalého ovládnutí není možno v studiu pokračovat. Ale toto minimum
dá se při dobré vůli a trochu píle dobře zvládnout. Poněvadž pak
podle latinského přísloví, kdo začal, již půl práce má za sebou, stačí
nám již jen začíti.

K DRUHÉMU VYDÁNÍ.
Když byla v škol. roce 1941/2náhle zavedena na gymnasiích latina

od první třídy, byla sepsána příručka Ludus Latinus, aby žáci měli
alespoň pro domácí potřebu neaprobovanou učebnici, když jiná
zatím pro školní potřebu schválena nebyla. Teprve vytištěný Ludus
Latinus byl předložen ministerstvu k aprobaci. Mezitím však byla
kniha rozebrána i zájemci z kruhů mimoškolních. A tak byl pořízen
přítisk jako „Latinská cvičebnicepro I . třídu gymnasii“, v němž kromě
předepsaného přepisu zeměpisných jmen byly provedeny dvě naří—
zené změny: V cvičení 21. česká věta 4. „Staří Germáni pole neobdě
lávali“ musila dostat znění „Sta-ři Germáni pole již obdělávali“ a na
konci článku IX.. musila být vypuštěna věta „ut litteris Sclawonicis
missas celebrarent“. Kniha pak vyšla jako učebnice schválená výno—
sem ministerstva školství ze dne 2. listopadu 1943,č. 98496/43-II/2 Ha.
Jako pokračování k ní byla vydána „Latinská cvičebnicepro II. třídu
gymnasii“, schválená výnosem MŠO ze dne 13. srpna 1945, čís.
A 49312/45—111/1.

Obě tyto knihy byly nyní spojeny a vycházejí jako Ludus
Latinus v druhém, rozšířeném vydání, jež je určenovšem,
kdo se chtějí seznámiti se základy latinského jazyka. Kéž je jim
v tom kniha dobrým rádcem a spolehlivým průvodcem!

V Praze 28. říina 1947. K. O.



Výslovnost; rozdělení slov.

Naše abeceda je vlastně latinskáŠVyslovují se proto v dnešní
výslovnosti latiny všechny znaky kromě malých výjimek jako v češtině.
Hlavní rozdíl je ten, že (3před a, o, u a před souhláskami se čte jako k
(vocó -—vokó, cúró —'—kúró, créscó .— kréskó), jenom před e a i jako o
(Ciceró) Znaky t, d, n -před i čteme tvrdě, tedy: vocátžs— vokátys,
džcó — dýLó, doméně—_dominý. Na ostatní menší rozdíly bude upo
zorněno později.

Délka samohlásky se v latinských textech neoznačuje. V učeb—
nicích bývá označována ležatou 'čárkou nad znakem pro samohlásku
(&— ě). Je—lipotřeba označit pro správnou výslovnost samohlásku
krátkou, užíváme obloučku (a', č).

Pravidla o přízvuku, V podstatě velmi jednoduchá, poznáme
později. Prozatím bude označována přízvučná slabika ležatým tiskem,
kursivou (laudámus)

Latinská slova se dělí jako v češtině. Rozlišujeme slova:

a) ohebná, která se mění příponami připínanými ke kmeni, a to
příponami pádovými (skloňováníz podstatná jména, přídavná jména,
zájmena a číslovky) nebo příponami osobními (časováníz slovesa);

b) neohebná, která nepřibírají přípony (příslovce, předložky,
spojky a citoslovce).

Nejdříve se seznámíme se slovesem, kterým se vždycky musi
začínat při překladu latinské věty. Slovesa se dělí podle praesent—
ního kmene (kmen oznamovacího způsobu času přítomného) ve
čtyři třídy, z nichž každá má jistou samohlásku jako svůj třídní znak.



l.

Časování první.

Kmenovou samohláskou první třídy slovesné je &;
vocáre — volati.

Indicátžvus praesentis áctiví*) (oznamovacízpůsob času
přítomného rodu činného):

vocó [vokó] volám vocámus [vokámus]voláme
vocás [vokás] voláš vocátis [vokátyš] voláte
vocat [vokat] volá vocant [ivokant] volají

im p e r á t i v u s: vocá ! [voká] volej ! vocáte ! [vokáte] volejte!
ínfínítívus: ' vocňre [vokáre]volati

Časujte slovesa Labórárc,numeráre, cantáre! Naučte se tomuto časování!
Čtěte & potom překládejte:

], Vocás. ——2. Vocátis. —- 3. Vocámus. ——4. Labórás. — 5. Labó
ráte! ——6. Labórámus. — 7. Cantant. — 8. Portátis. -—9. Numeráte!
— lO. Laudat.

Časujte všechna slovesa, která jste poznali! Proveďte ve větách obměnu;
kde je číslo jednotné (singuláris) dejte číslo množné (plůrális) a opačně!

Překládejte, pak napište přeložené věty! Délku slabik při psaní neozna
čujte!

1. Zpíváme. ——2. Počítají. ——3. Pracujte! — 4. Neseme. — 5. Mi
lujete. — 6. Milujte! —_7.'Počítáš. — 8. Pracují. ——9. Rozkazuje. —
10. Chváliti.

2.

Coniugátió prima.**) — Časování první.

Indicátžvus praesentis passžví.***)_
Trpný rod se netvoří jako v češtině pomocí slovesa býti (volám

-—jsem volán), nýbrž jest jednoduchý, nesložený slovesný tvar tvo
řený koncovkou, v níž (kromě 2. os. množ. čísla) je vždy 7:

vocor [vokor] jsem volán vocámur [volámur] jsme voláni
vocáris [v'oLáris]jsi volán vooáminí [vokáminý]jste voláni
vocátur[voA-átu1-]jest volán (a, o) vocantur [volanturJ jsou volání (y, a)

*) Vysl.: indyL-á'ývus prézentys áktýví.
**) Vysl.: lsonjugá.:i__'ó 'p'r'íma.

***) Oznamovací způsob času přítomného rodu trn néh o.



Časujte: laudor; nón vocor (záporka nón se nespojuje se slovesem jako
v češtině); sí 'benc lat-ó;ó amor; nón laudor, si camó! Čtěte (pomalul latina má
mnoho slabik dlouhých!) a překládejte:

1. Voca/ntur. — 2. Nón laudáris. — 3. Portátur. ——4. Portantur'.
_— 5. Numerámur. — 6. Amor. — 7. Vocáminí. — 8. Črnantur.
-— 9. Saepe vocáris. ——10. Sí labórč, laudor.

Časujte poslední větu! Proveďte obměny jako V cvič. 1! Překládejte, pak
napište překlad:

1. Nejsem volán. — 2. Jest nesen. ——3. Jsou počítáni. ——4. Ne
jsme milováni. — 5. Často jste voláni. — 6. Jestliže dobře zpívám,
jsem chválen. — 7. Jsou pozdravováni. — 8. Jste chválení, dobře
pracujete. — 9. Proč jest často volán? — 10. Jestliže špatně pracuji,
nejsem chválen.

Časujte větu 6 a 10! ——Proveďte obměny čísla a přeložte!

3.

Skloňování podstatných jmen (deklinace substantiv).

Latina má jen 6 pádů: 1. nominativ, 2. genitiv, 3. dativ, 4. akusa
tiv, 5. vokativ a 6. ablativ (v němž je zastoupen český lokál a instru
mentál). Protože vokativ kromě substantiv II. dekl., zakoně. -u8, je
roven nominativu, prakticky můžeme mluvit jen o pěti pádech:

Deklinace I. (Vzor: f ěmina )

a) Singular. ——Číslo jednotné.

nominativ: quis? quid? kdo? co? fémina žena
[kvis, kvid]

genitiv: cuius, cuius rei? koho, čeho, čí? féminae*) ženy
[kujjus, kujjus rejí]

dativ: cui? cui rei? komu? čemu? féminae*) ženě
[kuj, kuj rejí]

akusativ: quem? quid? koho? co? jěminam ženu
ablativ: dě quó? dě quá. rě? 0 kom? o čem? jěminš. o ženě

a quó? quá re? kým? čim? ženou

*) Vysl.: féminé; srv. _saepe, Caesar.



Naučte se pádovým otázkám &skloňování vzoru fěmina! -—Při překladu
latinské věty nejdříve musime najít sloveso, pak podmět a ostatní části věty.
Na př. ve větě 5: Pueila magistr-aerosam*) portat; sloveso: portat; quis? quid?
portat? —-_puella; quem? quid? portat puella? — rosam; cui puella rosam
portat? — magistra-e. Rozebirej te podobně ostatní Věty a překládejte je! .

1. Fěmina cantat. — 2. Vocámus féminam. -—3. Puella črnátur.
— 4. Puella órnátur rosa. — 5. Puella magistrae rosam portat. ——
6. Magistra á puellá**) salůtátur. — _7. Puella cum magistra cantat. —
8. Umbram sílvae amámus. — 9. Si male labórámus, á magistrá nón
laudámur. ——10. Numera, puella!

Proveďte obměny!

1. Dívka nepočítá špatně. -—2. Země je zdobena lesem. — 3. Uči—
telka je dívkou (od dívky)“ř) pozdravována. ——4. Jestliže dívka dobře
počítá, je učitelkou (od učitel/cy) chválena._ — 5. Pracuj, dívko!
— 6. Dívka miluje učitelku. ——7. Učitelka je dívkou (od dívky)
milována. — 8. Kdo dobře počítá? — 9. Co přinasme učitelce? -—
10. Jestliže dívka přináší učitelce růži, je chválena.

4.

Děclíná'tió príma. (Skloňování první.)

b) Plural. — Číslo množné.

quis? quid? fčminae ženy
cuius? cuius rei? féminárum žen
cui? cui rei? féminís ženám
quem? quid? ]ěminás ženy
dě (á) quó? qua ré? f_ěminís o ženách, ženami

Skloňujte v plurálu_:_rosa, sahala; magistra et pudla! Čtěte, rozebírejte
& překládejte: '

1. Puellae in scholá numerant. —- 2. Si puellae bene cantant,
&magistra laudantur. — 3._Modestia puellárum & magistra laudátur.
—.4. Féminae rosás et violas amant. — 5. Cui magistra fábulás nárrat?
Puellis. — 6. Ubi puellae ělucantur? In familiá et in scholá. -—

*) rou.: vysl. roza; 3 'mezi samohláskami čteme z.
**) Osoba, jež je původcem děje, v latině se vyjadřuje (je-li sloveso passivní)

ablativem s předložkou á (ab). — Sloveso se klade obyčejně na konec věty.



7. Terra silvís ornátur. — 8. Puellae 6 80120121properant. — 9. Saepe
fábulae dě silvis narmntur. ——10. Cůr magistra puellas laudat?
Quod bene labórant.

Dejte věty z cvič. 3 do pl. &věty z cvič. 4 do sg. (pokud je to možno).

Překládejte, pak. napište překlad:

1. Dívky se zdobí (jsou zdobeny)*) růžemi a fialkami. — 2.Jestliže
dívky dobře pracují, jsou učitelkou chváleny. -—-3. Či (koho) skrom
nost je chválena? — 4. Učitelky rozkazují dívkám. — 5. Komu “nesou
dívky růže? — 6. Kým jsou učitelky pozdravovány? — 7. Dívky
milují stín lesa. — 8. Dívka přináší z lesa fialky.. — 9. Co přinášejí
dívky učitelce? — lO. Dívky Vypravují často v rodině o škole.

Pokuste se sami sestavit věty ze známých významů!

5.

Coniugátió secunda. (Časování druhé.)

Jako je znakem sloves první třídy &,u třídy druhé je znakem ě:
dělěre— ničiti. Jinak se k0ncovky sloves II. třídy od sloves I. třídy
neliší.

deleó ničím dělěmus ničíme dělě ! nič!
dělěs ničíš dělětis ničíte dělěte! ničte!
dělet ničí dělení: ničí dělěre ničiti

děleor jsem ničen dělěmur jsme ničení
dělěris jsi ničen dělěminí jste ničení
dělětur jest ničen (a, o) dělentur jsou ničeni (y, a)

Časujte: sedeó; videá; sedeó et cantó; íaudor, nón moneor; sz male lubóró,
moneor; si vocor, taceó; a pod.

]. Quid habětis? — 2. In silv'is violas viděmus. — 3. Magistra
in schola puellas bene exercet. ——4. Sedéte et tacěte! —„5. _Quid in
terra viděs? ——6. Silvae saepe dělentur. — 7. Si male labóras, a, ma
gistr-á. moněris. ——8. Cůr moněminí & magistra, puellae? — 9. Puellae
& magistrís docentur et exercentur. — 10. Si puella male cantat,
a magistra monétur.

Proveďte obměny!

*) zdobiš se (jsi zdoben): órnáržs; cvičím se (jsem cvičen): exerceor.
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l. V lese již kvetou fialky. — 2. Dívky sedí ve škole a jsou učitel
kou (od učitelky) cvičeny. ——3. Jestliže dívky mlčí, bývají (jsou)
učitelkou chválcny. — 4. Covidíte v lese? —-5. Skromnost dívek se uči
telce líbí. —-6. Jste napomínání, protože špatně počítáte. ——7. Kde
máte růže? -—-8.Dívky jsou dojímány povídkou učitelčinou (učitelky) .*)
——9. Proč sedíš na zemi? — 10. Jestliže dívky ve škole dobře pra
cují, nejsou doma (v rodině) napomínány.

6.

Děclínátió secunda. (Skloňování druhé.)

a) Vzor: dominus (pán)

sžngulám's plúrális

]. quis? quid? dominus dominí
2. cuius? cuius rei? dominí dominórum
3. cui? cui rei ? dominó dominís

4. quem? quid? dominum dominós
6. (dě, á) quó? quá rě? (dě, &)domině (dě, á) dominís

Pozn.: pane! dominc!

Skloňujte: discipulus; amžcus (pozor na výslovnost c v různých pádech!);
silva et equus (vysl.: ekvus ; q je Vždy spojeno s u a vyslovuje se lev)!

]. Discipulus in scholá lábórat. — 2. Cůr nón tacěs, discžpule? —
3. Amici amžcós saepe laudant. — 4. Discipulus in scholam properat.
— 5. Modestia discipulórum laudátur. — 6. Equus dominum portat.
—-—7. Nůntius**) amžcě epistulam portat. — 8. Amici amžcís nón
imperant. — 9. Equus dominí bene exercětur. -— lO. Cůr saepe
fábulae dě equís nármntur?

Proveďte obměny v čísle!

l. Pán ukazuje příteli koně. — 2. Přátelé přátele podporují. —
3. Žáci jsou ve škole vychováváni a cvičení. — 4. V rovině vidíme
řeku. — 5. Učitelka vždycky žáky nechválí. — 6. Co nese žák do
školy? — 7. Kůň miluje pána a je pánem milován. — 8. Pane, kde máš
koně? — 9; Komu je přinášen poslem dopis? ——10. Lékař je pánem
p'ozdravován.

*) Latina nemá českého přídav. jm. přivlastňovacího typu „bratrů/v“
n. „matčin“; proto je nahrazuje přivlastňovacím genitivem podst. jména.

**) Vysl.: nú.1cijus.
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7.

b) Vzor: pater (hoch)

sg. pl.

1. quis? quid? puer puerí
2. cuius? cuius rei? puerí puerórum
3. oui? cui rei? pueró pueris
4. quem? quid? puerum puerós
6. (dě, &) quó? qua ré? puerč pueris

Skloňování totéž jako u vz'oru dominus, jen nominativ singu
láru je jiný. (Avšak vokativ u tohoto vzoru je roven nominativul)

Skloňujte: vir ot puer; magistra et magister!

1. Pueri saepe dě equ'ís nárrant. — 2. Puer nón semper lůdós
amat. ——3. Magister docet puerós, magistra puellás. — 4. Si puerí
in scholá male labórant, &magistró monentur. ——5. Dominus in agró
labórat. — 6. In agris rosae nón flórent. — 7. Tacě, puer, si magister
nárrat. -—8. Ubi haběs librum? — 9. Vir virum iuvat. -—10. Dominus
virum ě silvá, in agrum vocat.

1. Proč učitel chválí žáka? _ 2. Žáci odpovídají, když se učitel
táže. 3. Muži pospíchají na pole (sg.? pl.?) pánů. — 4. Čím se muži
posilují (jsou posilování), když pracují v lese? —-5. Dělníci' pracují
_vdílnách, učitelé ve školách. ——6. Pile dělníků je často ohválena. —
7. Co vidíš na poli? ——Muže a koně (sg.? pl.?). — 8. Kam pospíchá,
muž na koni? — 9. Koně nejsou vždycky dobře muži (od mužů,)
cvičeni. ——10. Ženy připravují dělníkům oběd.

8.

c) Vzor: verbum (slovo)

sg. pl._
].. verbum 1. verba
2. verbí 2. verbórum
3. verbó 3. verbís
4. verbum 4. verba
6. verbó 6. verbís



Verbum je vzor pro neutra (substantiva rodu středního). Liší se
od vzoru dominus (pro maskulína, subst. rodu mužského) jen v nom.
sg., dále v nom. a v akus. pl., kde má jako všechna neutra všech
sklonění vlatinč -a (srov. české jablka, města, kuřata).

Všechna neutra mají vždycky akusativ roven nomi
nativu.

Skloňujte: dominus, magister, verbum; Silva .et prámm!

]. Verbum magistri*) puerós docet et ěducat. — 2. Bellis saepe
oppida délentur. — 3. Peržculum virós nón terret. ——4. Cůr fěminae
bella nón amant? — 5. In prat-is saepe herbás viděmus. ——6. Quá.
rě puerí éducantur? — Exemplís**) et cónsžliís. — 7. Viri in prató
labórant. ——8. Exempló viri saepe puer monětur. — 9. Viri ex agris
in oppidum properant. — 10. Exemplis virórum puerí ěducantur.

]. Co ničí často města? Požáry. — 2. Čím nejsou muži děšeni?
Nebezpečím. —- 3. Často vidíme příklady mužů a jsme příklady
dojímáni. -—4. Ženy se často zdobí zlatem a stříbrem. — 5. Co vidíme
na nebi? Měsíc a hvězdy._ — 6. Co vidíš na louce? Panovy koně.
——7. Pan má koně v městě. — 8. Učitelé připravují žákům odměny.
— 9. Valkou jsou pole ničena. — 10. Spočítejte (počítejte) příklady!

9.

Adjektiva (přídavná jména) I. a II. deklinace.

a) bonus, bona, bonum (dobrý, dobra, dobré)
Toto přídav. jméno se skloňuje podle vzorů, které jsme dosud po

znali; tedy bonus jako domin/us, bona jako fěmžna, bonum jako verbum.

Skloňujte: amžcus cams, fčmina labóm'ósa, verbum bonum.

1. Dominus bonós equós habet. — 2. In campó flůvium látum
viděmus. -— 3. Amici fidi semper amžcós in peržculó iuvant. —
4. Discipuli labóriósi & magistró laudantur. — 5. Exemplis virórum
modestórum saepe ad magna facta mověmur. ——6. Peržculum parvum
saepe in magnum můtátur. ——7. Bonus discipulus bene labórat, malus
male. — 8. Puellís labóriósís multae fabulae a magistra narrantur. —_
9. Multi nůntii in oppidum ad dominum properant. — lO. Magna
praemia dominó portantur.

*) Verbum magžshž: slovo učitele, učitelovo; v. magistrae slovo učitelčino.
**) V551, egze-mplís et kónzžlijis.
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1.Učitel vypravuje o slavných činechstarých Římanů. — 2. Dívka
přináší učitelce do školy mnoho růží (mnohé růže). — 3. Vypravuji
o tvém učiteli. — 4. Má kniha se příteli nelíbí. —- 5. Pán chválí
své koně. — 6. Pracovité žáky učitelé mají rádi (milují ). — 7; Na
tvé louce vidíme mnoho květin (mnohe'květiny). — 8. Dělník vypra
vuje o velkém požáru. ——9. Zlato a stříbro jsou drahocenné kovy.
— 10. Mnohá města jsou slavná.

10.

b) miser, mžsera, miserum (ubohý)
o) pulcher, pulchra, pulchrum (krásný)

Číslovky řadové 1. 12.

1.: primas, 2.: secundus, '3.: tertius, 4.: quártus, 5.: qužntus,
6.: sextus, 7.: septiku/us, 8.: octávus, 9.: nónus, IO.: decimus; ll. un
decžmus, 12. duodecžmus.

Některá adjektiva I. a II. deklinace jsou zakončena —er,-(e)m,
-(e)rum a skloňují se jako puer n. faber, jěmžna, verbum. Která vy—
pouštějí -e—ve femininu a v neutru, vypouštějí je i v ostatních tva
rech všech pádů (na př. pulchró, pulchrás, pulchris).

Číslovky řadové se skloňují jako adjektiva vzoru bonus,a, um.
Skloňujte: pržmus discipulus, secunda jěmina, tertium exemplum.

1. Multi equi sunt miserí. _ 2. Puellae pigrae á magistrís (učitel
kami, učitelů) nón laudantur. — 3. Habeó multós pulchrós librós. ——
4. Viri líoerí peržculís nón terrentur. -— 5. Nůntius amžcó nostró
epistulam portat. — 6. Cónsžlia vestra semper Iaudantur. ——7. Amicus
meus prímus est in scholá. — 8. Iam tertium magistrum haběmus. —
9. Carolum Quártum multi laudant. — 10. Qučta hčra est? —
Scptima.

1. Líní žáci jsou ubozi; nejsou chválení učiteli, často nejsou mi—
lováni žáky. — 2. Malým dětem bývají (jsou) vypravovány krásné-po—
hádky. — 3. Můj přítel má černé oči. — 4. Pracovitým žákům uči»
telé připravují krásné odměny. —.—5. Kde jsou vaše pole? — 6. Va—
ším nebezpečím jsem dojímán. — 7. Naše kniha je krásná. ——8. Vaše
růže se mnohým líbí. 9. Kdo je devátý? Tvůj přítel. ——10. Je
jedenáčt hodin (jedenáctá hodžna).
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II.
Adverbia (příslovce) tvořená od adjektiv I. a II. deklinace.

Adverbia se tvoří od adjektivního kmene příponou -é. Tento
kmen dostaneme, utvoříme—lisi gen. sg. neutra a odtrhneme konc. -ž:
modestus ——modesz-ž — modest—ě(ale bonus: beně; malus; malé).

Utvořte adverbia od adjektiv: Labóriósus,látus, jždus, clárus, mise-r,pulcher.

Číslovky řadové l3.——20.

13.: tertzfus decimus, 14.: quártus decimus. 15.: quíntus decimus,
16.: sextus decimus, 17.: septimus decima-s; 20.: "vžcěsz'mus;

18.: duoděqžcés-imus. 19.: unděvžcésžmus.

1. Discipuli boni magistró modestě respondent. — 2. Puellae in
silvá pulchrě cantant. —-3. Amicus laetě epistulam laetam portat.
— 4. Rěctě' magister pueris cónsilia dat. — 5. Pueri labóriósi půblicě
laudantur. — 6. Monéris, quod stultě responděs. —-7. Dominus noster
nu'nquam fabris superbě imperat. — 8. Belló terra longě latěque
dčlětur. — 9. Stellae in caeló clarě lůcent. — 10. Iam unděvicěsimum
incendium in oppidó haběmus.

]. Jste chválení, protože radostně a správně pracujete. ——
2. Dělníci V městě horlivě pracují. ——-3. Hněvivě odpovídati*) není
hezké (krásné). — 4. Protože dívka výborně zpívá, je veřejně chvá
lena. 5. Jestliže žák špatně pracuje, není učitelkou chválen. —
6. Líní žáci jsou učitelem přísně napomínani. — 7. Nikdy příteli
tvrdě neodpovidám. (J en. jeden zápor!) — 8. Učitel se táže jazykem
českým, žáci odpovídají latinsky. — 9. Vypravuješ již osmnáctou po
hádku. —' 10. Přítel není vesel, jestliže je třináctý.

12.

Coniugátió tertia.

Znakem třetí třídy slovesné je v infinitivu ě, ve většině tvarů
ind. praes. -i—,ale v 3. os. pl. je -u-:

petó, petis, petit, petímus, petitis, petunt;
petor, petěris, petítur, petimur, petímini, petuntur;

pete! petite! petere
Časujte: si lego', nó :, corn'gar; numeró et corr-igó; legó et videá; moneó carri

yó'que'

*) J e-li ve větě podmětem infinitiv', pokládá se za rod střední.
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1. Quid á, magistró petitis? — 2. Dominus equum regit. — 3. Si
puer male numerat, a magistró corrigitur. ——4. Saepe epistulas
amžcís mittimus. — 5. Legimus in página quártá decima. ——6. Quó
curritis, puellae? — Currimus in silvam. ——7. Corrigiminí, quod
male respondětis. — 8. Equí currunt et carrum trahunt. — 9. Discžpuli
in scholá legunt, scríbunt, cantant, numerant (legunt et scríbunt et
cantant et numerant; legunt, scríbunt, cantant numerantque). —
10. Verba movent, exempla trahunt.

1. Trhejte růže, dívky, již kvetou! — 2. Krásnými slovy jsme
často klamáni. — 3. Co říkají dělníci? Vypravují o svých rodinách.
—-—4. Učitel svým žákům Vždycky věří. — 5. Kým jsou žací ve škole
opravování? Učitelem. — 6. Čemu nikdy nevěříme? (Jen jeden
zápor! ) — 7. Čteme často knihy slavných mužů. ——8. Žáci se ve škole
na 01813,psát- (a) počítat. — 9. Žijeme (ve) dvacátém století.*) —
10. Jestliže přítel dobře běží, není přemáhán a jest první.

13.

Coniugňtió quái'ta.

Znakem čtvrté třídy slovesné je -í- (v některých tvarech Í),
v 3. os. plur. je -iu-.

audió, audís, audit, audímus, auditis, audiunt
audior, audíris, auditur, audímur, audíminí, audiuntur

audi! audíte! audi're

Časujte: érudió ěrudiorque; venió et Video.“si vocó, audior!

1. Si vocas et" audžmus, responděmus. ——2. Puer půnžtur, quod
male scríbit. — 3. Quid auditis, si in silvam venžtis? — 4. Magistrí
in scholís puerós puellásque docent, ěducant, ěrudiunt. — 5. „Siiůstě
půnžtis, multós corrigitis. ——6. Cum magister narrat, discipulí sedent,
tacent, audiunt. — 7. Magistrí pueris studiósís praemia dant, malós
půniunt. ——8. Oppida můrís iam nón můniuntur. — 9. Multi
multa sciunt. — 10. Si in oppidum nostrum venžtis, multa nova
vidětis.

*) Bez předložky (abl. časový).



16

1. Proč přicházíte do-našeho města? — 2. Co o našem městě
víte? — 3. Slýcháme (slyšíme) často vyprávěti o vašich lesích.
— 4.. Naše lesy jsou dobře střeženy. — 5. Mrtví jsou buď spalováni
nebo pohřbíváni. ——6. Čím se často končí (jsou končeny) pohádky?
— 7. Jestliže děti ničí lesy, jsou přísně trestány. — 8. Nic o tvém příteli
neslyším. ( Kolik záporů?) — 9. Přítel často přichází a přináší dopis
od své rodiny, — 10. Mlčte a poslouchejte!

14.

Číslovky řadové so.—100.

30.: tržcěsimus, 40.: quadrágěsz'mus, 50.: quinquágěsžmus,
60.: sexágčsžmus, 70.: septuágěsz'mus, 80.: octógěsz'mus,
90.: nónágěsžmus, 100.: centěsžmus.

Otázky přímé.

Otázky přímé dělíme na jednoduché a složené. Jednoduché se dělí
na slovně n. věcné (kdo? co? kdy? kde? proč? atd.) a zjišťovací (zdali,
zda, -li; bez částice). V zjišťovacích otázkách se v latině kladou různé
částice podle toho, jakou odpověď očekáváme: nónne napovídá kladně,
num napovídá záporně, -ne (příklonka připojovaná na. konec slova,
jako české -lz').nenapovídá:

Nónne amícus laetus est? — Ita. (Est.)
Num cantás? — Nón canto.
Haběsne pěnsum? — a) Habeó. — b) Nón habeó.
-1. Legimus in páginá trícěsimá quíntá. — 2. Corrigite errátum

in páginá octógěsimá septimá! _ 3. In quotá página errátum corri
gitur? — 4. Ubi etiam errátum vidětis? — 5. Num puei-i errátum
vident? Nón vident. — 6. Videnine discipulí erráta? Nónnúllí erráta
vident, amžcus meus errátum nón videt. — 7. Num disožpuli nostri
saepe monentur? Saepe nón monentur. — 8. Num in caeló semper
lůnam viděmus? Nón ita. — 9. Nónne in scholá multa discimus? Ita
(est). — 10. Haběsne multós librós?

]. Kdo tahá vozy? — 2. Koho učitelé vždycky chválí? — 3. Proč
bývají (jsou) žáci napomínáni? — 4. Jest naše město krásné? —
5. Slýchají děti rády pohádky? — 6. Jest žák učitelem opravován,
když špatně čte? —-'—7. Opravuje “učitel často naše úkoly? —
8. Odpovídáš vždycky dobře, když jsi učitelem tázán? — 9. JsOu
muži nebezpečím lekáni? — 10.Vidíš chybu na stránce dvacáté třetí?



15.

a) Sloveso esse.

b) Doplnění číslovek řadových.

a) Sloveso esse (býti) má časování samostatné (jako ve všech
evropských jazycích):

sum, es, est, sumus. estis, sunt

es! este! esse

h) Poslední dvě číslovky zakončujíeí desítku se tvoří počínajíc“ 18 a 19
podle jiného myšlenkového postupu než v češtině, vyjadřují se odečtením od
následující desítky. Jako je duo-dě-vžcěsžmus& un-dě-vžcěsžmus, je i duo-dě
tržcě'simus, zm-dě-quadrágěsimus atd. První dvě číslovky na. počátku desítky
se tvoří obyčejně nikoliv pomocí primas a secundus, nýbrž pomoci ůnus (jeden,
číslovka základní) a alter (zájmeno, vlastně jiný, druhýl; tedy:

únus et vicěsim'us (vicěsimus primus), vicěsimus alter, vísěsimus tertius. . . .
duoděquadrágěsimus, undčquadrágěsimus, quadrágěsimus, ůnus et quadragě
simus atd.

Pozn..: Doplněk k podmětu se v latině vždy shoduje s podmětem i v pádě;
tedy: Dobří jsou přáteli dobrých. — Boni sunt amici bonórum.

]. Nónne in scholá sumus? ——2. Si studiósí estis, nón moněmini.
— 3. Si bonus es, á bonis laudáris et ámáris. — 4. Bonus liber est
bonus amžcus. — 5. Clara facta virórum sunt exempla pueris. —
6. Boni sunt amici bonórum, malí malo'rum. — 7.'Duoděquinquá
gěsimó (quinquágěsimď) annó*) saeculí nunc vivimus. — 8. Cůr es
in scholá unděquadrágěsimus? Parumne labórás? — 9. Cui amici
estis? — 10. Libri sunt saepe praemium discipulórum studjósórum,

l. Marně hledám knihu. Kde je? — 2. Proč nejste veselí,
když vítězíte? — 3. Učitel jest snaživým žákům vždy dobrým příte
lem. ——4. Jestliže jste líní, jste učitelem napomínán'i & trestáni. —
5. Buďte vděčni učitelům! ——6. Nejsi-li skromný, nejsi chválen. —
7. Kde je chyba? Na stránce padesáté devátéý—B. Jsem ve škole
dvacátý druhý. — 9. "Kupuji do knihovny již osmdesátou devátou
knihu. — 10. Zlatá je střední cesta.

*) Abl.- časový, bez předl. _—Srovn. cv. 12, lat. v. 9!
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Opakováníl.
O přízvuku.

Přízvuk je v latině:
a) u slov dvojslabičných na začátku slova: rosa, carpó, verbum;
b) 11slov trojslabičných a delších nemůže býti dále než na třetí

slabice od konce: fémina, dominus; modestia, discipulus. Je-li však
v nich druhá slabika od konce dlouhá, je přízvuk na této slabice,
ať.je dlouhá přirozeně, t. j. má dlouhou samohlásku (amžcus, landa"
mus, fčminárum, labóriósus) nebo ať je dlouhá posici (polohou), t. j.
má sice samohlásku krátkou, ale za ní jsou dvě nebo několik sou
hlásek (magister, puella).

Pozn.: Příklonky que, -ne strhují přízvuk na předcházející slabiku
(petimusque, hab_ě3ne).

Zopakujte si všechna dosud probraná slovíčka! Vysldoňujte a vyčasujte
všechny dosud probrané vzory!

l. Quis meum librum habet? — 2. Amicus amícó gratus est. —
3. Terra nostra pulchrís silvís órnátur. ——4. Cůr nón respondětis, sí
interrogámini? ——5. Discipulí in scholís linguam' Latinam discunt.
— 6. Laudáminí, quod perículó nčn terrěmini. — 7. Magistrae magis
tríque in scholís líberós ěducant et ěrudiunt. — 8. Faber ex oppidó
venit et multa, amícis nárrat. — 9. Iamne violae flórent? ——10. Quid
in pagina duoděseptuágěsima legimus?

1..Nejste-li skromní, nejste učiteli chválení. — 2. Když učitelka
vypravuje o naší zemi, dívky sedí, mlčí a poslouchají. ——3. Některé
vaše hry se učitelům nelíbí. ——4. Kam spěchají dělníci? Na pole.
— 5. Na vašem poli vídáme často mnoho koní. — 6. Tvého přítele
učitel nikdy nechválí. — 7. o vašem příteli nic nevíme. _ &.Čím
jsou často města ničena? Požáry. ——9. Kniha je vždy mým dobrým
přítelem. — 10. Dobří chválí dobré (věci) (pl. neutra! ), špatní špatné.

16.

Dčclínátič tcrtia.

a) Substantiva na —07',-6.

Největší počet substantiv a adjektiv se skloňuje podle vzorů
deklinace III. U substantiv III. deklinace si vždycky musíme za
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pamatovat rod již při učení novým významům, poněvadž podle
koncovky jej poznáme jen někdy; tak na př. substantiva zakončená.
na nor, —6jsou většinou maskulina; vzory:

1. victor victórés 1. homó hominěs
2. victóris victórum 2. hominis hominum
3. victóri victóribus 3. homini hominibus
4. victórem victórěs 4. hominem hominěs
6. victóre victóribus 6. homine hominibus

Skloňujte: víc!-orcla/rus; homó bonus; dominus víctorque!

1. De cláris victóribus saepe in libris Latinis legimus. — 2. Scripto
rěs Romani multa dě vítá antiquórum populórum nárrant. — 3. H0
miněs saepe in oppidum veniunt et multa ibi emunt. — 4. Cuius
labor semper laudátur? Boni fabri. — 5. Varii sunt colórěsflórum.
— 6. Nónne boni fabri ab hominibus laudantur? — 7. Dux &militi
bus salůtátur. — 8. Saepe Iegimus aut audimus in scholá dě rěgibus
Rómánis. — 9. Mílitěs oppidum nostrum bene custódiunt. — 10.Labor
arátóris důrus est, sed sine labóre arátóris panem nón haběmus.

1. Jest tvůj bratr ve škole? — 2. Velké jsou starosti našich
rodičů, otců a matek. 3. Proč nežije tvůj bratr v našem městě?
— 4. V naší zemi lvi nežijí. — 5. Když slunce svítí, lidé jsou veselí.
»—6. Velká jest sláva spisovatelů řeckých a římských. — 7. Učitel
rozkazuje žákům, vojevůdce vojákům.. — 8. Dívky trhají na louce
květy. — 9. Na nebi vidíme slunce, měsíc a hvězdy. — 10. Pocty
často mění povahu (mravy).

17.

b) Substantiva na -dó, -gó, 4:6.

Podstatná jména na -6 jsou obyčejně masculina, ale substantiva
zakončená na -dó, -gó, 436 jsou vesměs feminina. (Výjimkaz órdó,
órdim's, m.)

1. Fortitůdó militum Róm'ánčrum nóta est. — 2. Semper in ani
mó imaginem mátris videó. —-3. Magistra nár-rat saepe discipulís dě
magnitůdine et pulchritůdine patriae nostrae. — 4. Quid scitis dě
príma origine populi Romani? — 5. Clárac órátióněs Cicerónis sunt
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exemplum etiam nostrís óratóribus. — 6. Multae nátióněs in Európa
vívunt. — 7. Apud varias nátióněs sunt variae rčligióněs et varii
mórěs. ——8. Libenter legimus dě pulchris regiónibus patriae nostrae.
— 9. Tuae condícióněs nón sunt iůstae. — 10. Corrige malum órdinem
litterárum in libelló tuó!

]. Řeč je pravým obr'azem ducha. — 2. Velikost vesmíru nezname.
——3. Dobře se vzdělávame, jestliže často čteme slavné a známé řeči
starých spisovatelů. — 4. Velkou krásou květů jsme často dojímáni.
— 5. Máš knihu, kde se vypravuje o slavném původu našeho města?
——6. Co víte o známé statečnosti starých Římanů? —- 7. Čestný
muž vždy hají své náboženství. ——8. Krásné krajiny jsou často
válkou ničeny. — 9. Řeči tvé (órátió? lingua? ser/mě?) nevěříme. —*
10. V Čechách je velké množství krásných lesů.

18.

c) Substantiva na -s, -a:.

Substantiva zakončena na —snebo -x (což je vlastně spojení
0-3, 9-8) jsou většinou feminina (pokud neoznačují osoby mužské:
míles, dux, rěx).

l. Magna est laus militum antiquórum Rómánórum. — 2. Agri
saepe tempestate vastantur. — 3. Virtůte virórum cívitás crěscit. -—
4. Vívite cum virtůte, nam virtůs hominem firmat! — 5. Iůdicěs
iůstí sunt boni lěgum custóděs. — 6. Post longum bellum pax cívitátí
grata est. ——7. Iůstitia est príma lěx cívitatis. — 8. Vócěs virórum
vari-ae sunt. —-—9. Mílitěs caram libertatem patriae cum summa
fortitůdine děfendunt. — 10. Věritas semper vincit.

1. Duch zaslouženou (pravou) chvalou roste. — 2. Děti jsou často
i malou bouří (po)!ekány. — 3. Zachovávejte vždycky zakony, ne—
boť zakony je zachovávána obec. — 4. V noci slunce nevidíme. ——
5. V létě noci nejsou dlouhé. ——6. Mnozí lidé zimu nemají rádi (ne
milují). — 7. Pravda je dobrou vůdkyní života a učitelkou po
vinností. — 8. Ctnost jest pravým světlem života. — 9. Člověk se
dává často klamati (je Islamán) chytrou lstí. — 10. Je noc a na nebi
svítí (sg.) měsíc a hvězdy.
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19.

d) Substantiva rovnoslabičná; gen. pl. “šum.
Některá substantiva mají (na rozdíl od ostatních v III. deklinaci)

v gen. pl. koncovku alum. Jsou to t. zv. rovnoSlabičná, t. j. ta, která
mají v nom. a v gen. sg. týž počet slabik (což u jiných subst. nebývá:
lěx —-lěgis, milěs — militis, ale: návis — návis, avis — avis).

Výjimky: Koncovku -um mají v gen. pl. substantiva:
patrěs ——patrum, fratrěs — frátrum, mátrěs — mátrum, seněs —
senum (rovněž: parentěs — parentum).

Kone. -žum mají v gen. pl. také substantiva, jež mají kmen za
končen skupinou souhlásek: urbs — urb—is——urbium, ars — art-is —
artium.

Rovnoslabičná substantiva jsou většinou feminina.
l. Terra multís arcibus ab hostibus děfenditur. — 2. Multae avěs

altě volant. — 3. Nónnůllae urběs Graecórum sunt clárae factís
civium. —- 4. Malum est, si civěs cum cívibus bellum gerunt. —
5. Cláděs hostium est saepe causa noví belli. — 6. Měnsis duodecima
pars anní est. — 7. Mílitěs nostri hostés vincunt, cláděs hostium iam
certa est. — 8. Nátůra est magistra et dux artium. — 9. Hostis
magnum numerum návium parat. — 10. Aestátc et autumnó pueri
libenter póma carpunt.

]. Král vede válku v zemi nepřátelské (nepřátel) a vítězí. -—_
2. Velká je láska rodičů k dětem. — 3. V řádné (dobre!) obci je velká
vážnost starců. — 4. Hlasy ptáků jsou různé. —-5. Vojáci jsou slavní
mnohými porážkami nepřátel. — 6. Na podzim a v létě je délka nocí
různá. — 7. Smrt je jistá, hodina smrti nejistá. —. 8. Loďstvo ne
přátelské je malé, nepřátelé jsou našimi přemáháni. — 9. Máte mnoho
ovcí? — 10. Čestní hoši vždy mluví pravdu.

20.

e) Neutra.

Neutra' III. deklinace se skloňují jako ostatní substantiva, ale
(jako všechna neutra) mají vždy akusativ roven nominativu; v nom.
a akus. pl. mají -a; některá subst., jako zejména mare a animal mají
v abl. sg. -ž, v nom. a v akus. pl. -ža, v gen. pl. alum; vzory:
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. nómen nómina

. nóminis nóminum
. tempus tempora
. temporis temporum

. nómini nó-mz'nibus . temporí temporibus

. nómen nómina . tempus tempora
6. nómine nóminibus 6. tempore temporibus

hl:—WMF— HRCOMP—i

]. Multa nómina cívium Graecórum et Rómanórum etiam nunc
clara sunt. ——2. Opera artium antiquarum pretiósa sunt. »- 3. Ríví
in flůmina, flůmina in maria influuntQ— 4. In variis regiónibus varia
anim alia vívunt. ——5. Ě parvís sěminibus saepe a_rborěs_altae crěscunt.
— 6. Iůre discipulí půniuntur, sí male discunt. — 7. In schola. puerí
multa carmina legunt et discunt. — 8. Miles magnum vulnus' habet
in pectore. — 9. In capite hůmanó multa sunt ossa. — 10. 5 tempora,
ó mórěs!

1. Vaše těla se otužují (jsou posilována) prací. — 2. V hlubokém
moři žije mnoho druhů různých živočichů. ——3. Mnoho řek spěchá
do moře. — 4. Přítel posila dopis o své cestě. — 5. Praha je
hlavní město Čech. ——6. Jaro za starých časů bylo věčné. — 7.
Člověk převyšuje živočichy řeči a rozumem. — 8. Bouří jsou často
lodi na širém (hlubokém) moři ničeny. ——9. O zvířatech se vypravuje
mnoho povídek (jsou vypravovány mnohé povídky). — 10. Jest pří—
sloví: Zdravá mysl v zdravém těle.

21 .

Indicátívus imperfcctí.

Imperfektum vyjadřuje v latině minulý čas děje trvaciho nebo
opětovacího. V impf. podržují slovesa I. a II. konj. svůj znak (vo
cňbam, dělěbam), ale slovesa III. a IV. konj. přibírají znak konj. II..
(petěbam, audiěbam).

voca—bamvolal jsem (volaval jsem);
vocá-bar byl jsem volán (voláván);

vocare:
vocábam,vocábas, vocábat, vocabámus,vocabátis, vocábant
vocábar, vocabáris, vocabátur, vocabámur, vocabáminí, vocabantur

dělěre:
dělěbam, dělěbas, dělěbat, dělěbam'us, dělěbátis dělěbant
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*etere:
P petěbam, petěbas, petěbat, petěbamus, petěbatis, petěbant

a u dir e:
audiěbam, audiěbas, audiěbat, audiěbamus, audiěbatis, audiěbant

esse:
eram, eras, erat, eramus, eratis, erant

Časuj te: legěbam numerábamque: labóra bam et moněbar: sí nihil sciěbam,
“|tacěbam; Iaetus eram et sum! Dejte do imperfekta věty (pokud to lze) ?.cvič. ;

až 5, lŽ, 13!

]. Cónsulěs Romani quotannís creábantur. —-—2. Antiquís tempo—
ribus Romani multís populís imperabant. — 3. Amícitiam semper
servabam; itaque ab amícís amabar. — 4. Bellum gerěbatur; c'ivěs
&duce ad arma vocabantur et contra hostěs mittěbantur. — 5. Monč
bamini, quod nón parěbatis neque lěgěs servabatis. -— 6. Nónne
aestate in agris studiósě labórábatis? — 7. Apud Rómanós corpora
mortuórum aut oremabantur aut sepeliěbantur. ——8. Mílitěs Romani
nóti erant fortitůdine et audacia. — 9. Miseri eratis, quod saepe
errabatis. — 10. Antiquis temporibus apud Rómánós prímus měnsis
anní erat Mártius, secundus Aprílis, tertius Maius; September erat
septimus, Octóber octavus, November nónus, December decimus.

l. V létě jsme často bývali v lese. — 2. Císař Augustus spával
sedm (septem)hodin. — 3. Římané vedli mnoho válek; a tak chrám
Ianův býval zřídka uzavírán. — 4. Staří Germáni pole neobdělávali. —
5. Občané římští vždy ctili právo a zákony. — 6. Byla tmavá noc;
měsíc ani hvězdy nesvítily. ——7. Co jsi dělal v městě? — 8. Rodiče
měli radost (byli veselí), protože se děti dobře učily. — 9. Nepřátelům
jsme nikdy nevěřili. — 10. Můj přítel byl ve velkém nebezpečí.

Opakování II.

1. Magna est laus virorum iustorum. — 2. Imago matris liberis
semper cara est. — 3. Magna .flumina ex parvis rivis crescunt.—
4. Iam antiquis Romanis multa maria nota erant. — 5. Amate,
pueri puellaeque, sermonem patrium! —- 6. Civitates nostrae bonis
legibus reguntur. — 7. In nonnullis regionibus hiems est longa. —
8. Vulnera militum in pectore sunt honesta. — 9. Lux solis grata est
hominibus, animalibus, herbis. — 10. Nomina feminarum in lingua
Latina generis feminini sunt.
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]. Římští konsulové byli často ve válkách vítězi. — 2. Části
roku jsou: jaro, léto, podzim a zima. — 3. Původ velkých měst byl
často malý. — 4. I semena velkých stromů jsou malá. — 5. Velká
je krása našich řek, luk, polí a lesů. — 6. Zachováváte vždy ve škole
správný pořádek? ——7. Byla cesta vašich přátel dlouhá? ——8. Byl
jsi chválen, protože jsi vždycky poslouchal slov rodičů. — 9. Učitel
vypravoval žákům o krásných příkladech velké statečnosti. —
10. Dobří vojáci vždycky svého velitele poslechnou (poslouchají), ne
bezpečím nejsou lekáni; bud' vítězí nebo jsou přemáháni.

22.

Adjcktiva III. deklinace.

a) Jednovýchodná.

Adjektiva III. deklinace se skloňují jako substantiva téže dekli
nace, ale v abl. sg. mají -5, v gen. pl. dum-; neutra mají v nom.
a v akus. pl. -ia.

Výjimky: paupefr, džves a vetus mají v abl. sg. —e,v gen. pl. -um,
neutra v nom. a v ak. pl. —a;“memor má v gen. pl. '—um.

Adj. jednovýchodná mají v nom. sg. všech tří rodů totéž za—
končení: (mir) félžx, (jěmina ) félix, (verbum) fělžx.

Skloňujte: homó jělžx; puer audáfc, vetus próverbifum!

1. Si bene labórábátis et studiósě djscěbátis, parentěs ves-tri
fělícěs erant. — 2. Graeci multás et pulchrás fábulás dě rěgibus
ínfělícibusnárrábant. — 3. Simplicia sunt verba věritátis. —4. Saepe
legimus dě claris factís audácium militum Rómánórum. —-—5. In
nostra bibliothěcá pauperum est magna multitůdó novórum librórum.
— 6. Aetáte aurea genus hůmánum sine lěgibus fělíx atque beátum
erat. — 7. In marí ingentí magna m'ultitůdó animalium vívit. ——
8. Saepe in homine paupere bonus est animus, in divíte malus. —
9. Apud Graecós magna erat auctóritás virórum sapientium. ——
10. Est vetus próverbium: Pár cum párí iungitur.

1. Výkladem (řečí) moudrých mužů jsou hoši dobře vychová
váni. — 2. Někdy bývá život chudých šťastný a blažený, život boha
tých ubohý. — 3. Čtli jsme ve škole 0 mravech starých Římanů.
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— 4. Římští vojáci byli vždy pamětlivi staré slávy válečné (války).
-—5. Buďte vždycky pamětljvi přátel! — 6. Někdy bývají trestáni
nevinní místo vinných. — 7. Proč živíš 'v srdci starou ránu? —
_S.Učitel často vypravuje o ušlechtilých dílech starých umělců. -—A
'9. Jsme zdrávi, protože máme rádi prosté pokrmy. — 10 Stejná práva,
stejné povinnosti.

23.

Participium praesentis.

Participium praesentis se tvoří od kmene praesentního s týmiž
znaky, které jsou V ind. imperf.:

vocáns, dělěns, petěns, audiěns

a skloňuje se (ve většině případů) jako adjektiva III. deklinace.
(Ale v abl. sg. má koncovku -e.)

Skloňujte: discipulus labóráns. \'iola flórěns, puella discěns, verbum
pf |ničns !

Participia jsou v latině velmi častá, v češtině je někdy rozvá—
diváme větou, zpravidla vedlejší (který, ač, tím že, ten kdo a pod.).

1. Mónstráte viam errantil — 2. Puellae bene labórantěs &ma
gistra laudantur atque amantur. — 3. Puerís věrum dicentibus ho
miněs semper crěděbant et crědunt. — 4. Puellae capita órnábant
violis flórentibus. — 5. Bene monenti semper párěte! — 6. Puer
seděns in arbore póma carpěbat. — 7. Disputabámus ambulantěs.
——8. Discite, .pueri; anni properant měre fluentis aquae! — 9. Quid
quaerentěs in urbem nostram venítis? — 10. Nihil agentěs male
agere discitis.

1. Naše zahrada je plna kvetoucích růží. — 2. Ženy pomáhaly
mužům (podporovaly muže) pracujícím na poli. — 3. Hoch běže do
školy volal: „Milý příteli„ máš úkol?“ — 4; Pozdravujíce přátele
říkáme: „Buďte zdrávi, přátelé!“ — 5. Co přináší posel přicházející
z města? — 6. Hoši, učíce se básním, dobře se vzdělávají. — 7. Ne
přátelé na ústupu (ustupujíce) pustošili pole a ničili města. — 8. Muži,
kteří mají rádi (milující) vlast, byli vždy pamětlivi zákonů. —
9. Mlčíte, ačkoliv mnoho víte (mnoho vědouce). — 10. Tím, že dobře
posloucháte (dobře poslouchajz'ce), učíte se dobře rozkazovati.
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24.

Adjektiva III. deklinace.

b) Dvojvýchodná.
Některá z adjektiv III. deklinace jsou dvojvýchodná; mají pro

neutrum jinou koncovku než pro oba ostatní rody, na př. facilis,
facilis, facile (skloň. masc. a fem. jako návis, neutrum jako mare;
ale v abl. sg. je vždy konc. -ž).

Skloňujte: labor fac-ilis; cúra jacílís; pěnsufmfacile!

1. Viri fortěs in pugna vulnera nón sentiunt. — 2. Miles grave
vulnus haběbat in pectore. — 3. Multa opera veterum artificum
immortália sunt. ——4. Omněs urběs, omnia oppida, omněs vici
patriae nostrae pulchrí sunt. — 5. Víta brevis est, ars longa. ——
6. Nón sunt semper líberí parent_ibus similěs. — 7. Autumnó dulcia
póma in hortó nostró carpěbámus. ——8. Etiam gravia onera levia
sunt, sí grata sunt. — 9. Qualis est animus et quale corpus? Num
corpus est immortále, num animus mortális? — 10. Qualis labor,
tale praemium.

l. Jest tvůj úkol nesnadný? — 2. Jsou dnes všichni žáci ve
škole? ——3. Byli jsme smutní, protože učitel nepřicházel. — 4. Latinští
spisovatelé často popisují jedinečnou udatnost římských vojáků. —
5. Stručná a prostá je řeč člověka pravdu mluvícího. -—6. Za zlatého
věku všechna pole byla Společná, nebyla oddělována mezníky. —
7. Narodil jsem se (jsem narozen) v měsíci (abl. časový, bez před
ložky) dubnu. — 8. Pravým přátelům je všechno společné, radosti
i bolesti. — 9. Novou povídku vypravuješ, všem ostatním nepo
dobnou. ——10. Krásné (věci) jsou vždy příjemné.

25.

Adjektiva III. deklinace.

c) Trojvýchodná.
Advcrbia od adjektiv III. deklinace.

Některá adjektiva III. deklinace jsou trojvýchodná, mají pro
.maskulinum, femininum a neutrum tři různé koncovky, na př.:
celeber, celebris, celebre.

Skloňujte ccleberve spojení se substantivy různých rodů!
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Adverbia od adjektiv III. deklinace tvoří se od kmene kon
covkou -žter ( -ter) : jělžx, félic-z's — ]ělžc-iter; fort-is — fort-iter; ale
od přid. jmen zakončených v nom. sg. na -éns, dns koncovkou -er:
sapiěns — sapienter, ělegáns -—ěleganter ;

avšak facilžs: facile; difficih's: min facile; audia/:: audácter.
Jak se tvoří adverbia cd adjektiv I. a II. deklinace?

1. Multa oppida Siciliae quondam celebria erant. — 2. In regió—
nibus nostrís hieměs nón sunt ácrěs. — 3. Mílitěs mente alacrí ad
arma currunt et fortiter pugnam committunt. — 4. Patrěs graviter
labórantěs pánem liberís parant. — 5. Qua dě causa frátrí tam bre
viter responděs?_ — 6. Pueri facile corriguntur, seněs non facile
sententiam můtant. — 7. Scriptórěs Romani pulchrě et ěleganter
mórěs veteris populi Romani děscríbunt. ——8. Věre avěs suáviter
cantant, hieme tacent. -——-9. Vir honestus patriam semper diligenter
custódit et audacter děfend-it.— 10. In silvá ambuláns forte amicum
videó.

l. Podporujte vždy přátele rychlou pomocí! — 2. Po dlouhé
cestě šťastně přicházíme do vašeho města. —' 3. Jestliže lehce chybu
ješ, jsi napomínán; těžké chyby jsou přísně trestány. ——4. Lehce
jste břemeno nesli, protože jste (je) rádi nesli. — 5. Vojáci prudce
bojovali, nepřátelé rychle ustupovali. — 6. Moudře žíti znamená (jest)
skromně žíti. — 7. Uboze a nešťastně žijí všichni, kdo nic nedělají
(všichni nic nedělající). — 8. Slunce pro všechny (všem) stejně svítí.
— 9. Kdo z žáků (genit. bez předl.) se narodil v měsíci říjnu? —
10. Snadno dáváme rady nemocným, jestliže jsme zdrávi.

26.

Děclinňtió [V.

K IV. deklinaci patři několik substantiv s kmenovou hláskou -u-.
Skloňuji se podle vzoru currus (maskulina; ale manus je femininuml)
a podle vzoru cornú (neutra).

1. currus currůs 1. cornů cornua
2. currůs curruum 2. cornůs cornuum
3. curruí curribus 3. cornů cornibus
4. currum currůs 4. cornů .cornua
6. currů curribus 6. cornů cornibus

Skloňujte: currus bonus; mamca hůmána; gelů ácre!
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]. Caesaris mílitěs exercitum hostium semper i_mpetůacrí fuga
bant. ——2. Num mě vincis cursů? —- 3. Boni magistrátůs diligenter
lěgěscustódiunt. — 4. Terra multós frůctůs hominibus dat. — 5.Multae
nátióněs senátní Romaně honórem tribuébant. — 6. Varií sunt cásůs
hominum. — 7. Quot passůs sunt ex urbe in oppidum vestrum? —
8. Manibus labórare důrum est. — 9. Genů est pars corporis hůmaní,
— 10. Magnó gelů saepe frůctůs in hortís dělentur.

]. Římané volili úředníky každoročně. — 2. Krátký je běh života
lidského. — 3. Vojevůdce daval vojákům znamení rohem. — 4. Lehké
vozy jedou (běží) rychle. — 5. V přístavě jsme viděli mnoho lodí..
— 6. Četl jsem knihu o běhu měsíce a hvězd. — 7. Různé jsou tvary
rohů zvířat; -— 8. U Římanů bývala (byla) jízda na křídlech. —
9. Nepřátelé připravují marně již pátý útok. -—10. Ruka ruku myje.

27.

Děclinátió V.

K páté deklinaci patří několik substantiv s kměnovou hláskou
oě-g vzory:

1. rěs rěs 1. diěs diěs
2. rěí rěrum 2 diěí diěrum
3. rěí rěbus 3. diěí diěb'us
4. rěm ' rěs 4. diěm diěs
6. ré. rébus 6. diě diěbus

Skloňuj te: rěs pública; diěs clárus; dáš-3noxquc! _

]. Spě fallaci hominěs saepe falluntur. ——2. Concordia rěs parvae
crěscunt. — 3. Parvae rés sunt saepe causa rěrum magnarum. —
4. Varií sunt casůs rěrum hůmánárum. — 5. Longitůdó diěrum'et
noctium omnibus temporibus anní pár nón est. — 6. Hóraest vícě—
sima quárta pars diěí. — 7. Prima aciěs exercitůs hostium facile
&nostrís Vincitur. — 8. Hieme rípae flůminum glacié iunguntur. —
9. Quá rě hominis Spiritus fírmátur? — 10. Quarě carmina nostri
amici nón laudas? '

1. Ve všech věcech, dobrých izlých, zachovejte klidnou mysl!
_ 2. Velká byla vážnost zákonů a úřadů v starém statě římském. —
3.Zachovejtevěrnost přátelůmivneštěstí! — 4. Vštěstí buďpamětliv
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lidského osudu a podporuj nešťastné! — 5. Neznáme příčinu a původ
mnohých věcí. — 6. Vojáci plni důvěry bojovali statečně V prvním
šiku. —-7. Den je třicatá..nebo jedenatřicata čast měsíce. — 8. V létě
jsou dny dlouhé, noci krátké. — 9. Dobří vojáci nikdy nezklamou
důvěru vojevůdcovu. —- 10. Mnozí spisovatelé v knihách krásně a
jasně vykládají o přírodních vědách.

28.

Stupňování adjektiv &adverbií.
a) 4507, -žssžmus.

l_. Ad jektiva: Komparativ všech adjektiv se tvoří od kmene
příponou dor pro mase. a fem., -z'uspro neutrum; skloňuje se podle
vzorů III. deklinace; V abl. sg. má vždycky -e, v gen. pl. -um,
v nom. a Vakus. pl. neuter -a. Superlativ se nejčastěji tvoří od kme
ne příponou -issimus, a, um.

clárus — clárior (clárius) — clárissimus, a, um
fortžs — fortior (fortíus) — fortissimus, a, t_tm

2. Adverbia: Komparativ se tvoří od kmene přídav. jmen pří
ponou -ius, superlativ příponou »issimě.

clárus : clárě — cláríus — clárissimě
jortis: fortz'ter ——fortius ——-fortíssímě

Pozn.: Superlativ býva \“ latině velice častý. vedle významu superlativu
mívá i Význam elativu; tu překládáme pomocí našeho výrazu velmi, velice
>;adj. nebo s adv.: clárisse'mus— velice slavný, .s-e'z'ě."íasin;ě“"velmi přísně.

]. Věre diěs longiórěs sunt quam hieme, aestate sunt longissimí.
—-2. Patriae iůra sanctióra sunt quam iůra amícitiae. — 3. Měnsis
Februárius est brevior Ianu'arič (quam Ianuarius).*) — 4. Tua cónsilia
sunt omnibus lůce*) clarióra. ——5. Quis vívit félicius quam homó díli—
genter labórans et frůctůs labóris Viděns? ——6. Autumnó nónnůllae
avěs regióněs nostras relinquunt et in terras calidiórěs migrant. —
7. Ciceróerat clarissimus omnium órátórum Rómanórum.**) — 8. Quid
est sermóne patrió dulcius? — 9. Věre hominěs laetissimí sunt. ——
10. Antiquís temporibus pueri sevěrissimě ěducábantur.

l. Spisovatelé řečtí byli slavnější než římští. — 2. V přístavu je
loď bezpečnější než na širém moři. ——3. Vaši rodiče jsou nejšťastnější,

*) Abl. srovnávací, abl. comparatžvus. _
*f*)Gen. celkový,_gen. partitions. Srv. cv. 25, čes. v. 9!
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jestliže jste zdrávi a dobře se učíte. — 4. Sokrates byl nejmoudřejší
ze všech Řeků. -—5. Nejbohatší lidé nebývají nejšťastnější nebo nej
slavnější. — 6. Kde žije člověk štastněji než ve (své) vlasti? —
7. Mnozí obchodníci řečtí byli velmi chytří. -— 8. Muži velmi učení
odpovídají často velmi skromně. — 9. V staré Italii bylo veliké množ
ství velmi pevných hradů. — 10. Protože žák nic neuměl (nevěděl),
odpovídal velmi stručně (krátce)

29.

Stupňování adjektiv a advcrbií.

b) -m'mus, -limus.
Adjektiva zakončená v nom. sg. mask. na —ertvoří superlativ

koncovkou -m'mus (u adv. -ržmě):
misefr— mísení m us, 3, (miserrí m ě) ; ácer ——ácerrimus, (ácefrrimě) ;
adjektiva jacžlžs (difficilz's), Similis (džssimilis) a humžlis tvoří.

superlativ koncovkou Jimus (u adv. Jámě) :
facžlžs— facžllimus. (lacillímě).
Pozn.: cams -—vétustz'o'r, (ius) — veterrimus.

1. In libris veterum scriptórum Graecórum et Rómánórum pul—
cherrima exempla „patriae amóris, fortitůdinís, virtůtis invenimus. —
2. Avis Similis est avi, ovis ovi; óvum óvó simillimum. — 3. Equus
est celer, ventus celerior, lůx celerrima. — 4. Facillimi labórěs nón
sunt semper grátissimi. ——5. Mórěs veterum Graecórum et Rómánó
rum erant ělegantěs, barbarórum asperrimi. ——6. Praga est omnium
urbium nostrárum celeberrima. — 7. Pauperrimi et humillimí saepe
sunt bcátiórěs quam dívitissimí. — 8. Líberís interrogantibus saepe
difficillimě parentěs respondent. — 9. Útilissimě patriae servitis,
pueri, si bene párěre discitis. — 10. Omněs avári miserrimě vívunt.

1. Oči některých ptáků jsou velmi bystré. — 2. Sestry jsou často
bratrům velmi nepodobný. — 3. Začátky mnohých věcí bývají často
velmi nesnadné. — 4. Velmi proslulá jsou díla starých řeckých umělců.
— 5. Skromnost je nejkrásnější ozdobou žákovou. ——6. Město Řím
bylo nejslavnější a nejkrásnější ze všech měst italských (Italie ) -—
7. Za nejstarších dob měli Řím (v moci) králové. — 8. Špatnými
příklady'se hoši velmi snadno kazí. — 9. Nejužitečnější práce nebývá
vždycky nejtěžší. — 10. Poněvadž se blížila bouře, pospíchali jsme
všichni velmi rychle do města.



31

30.

Stupňování nepravidelné a opisné.

a) Jako ve všech jazycích, i v latině nejčastěji užívaná. adjektiva
a adverbia mají stupňování nepravidelně; jsou to:

adjektiva: adverbia:
bonus melior( -t'us) Optimus bene melt'us optžmě
malus pežor (pct-us) pessžmus male peius pessžmě
imgnus maior( -ius) nuixz'mus (magnopere) magis máximě
parvus minor( -us) minimus (parum) minus minimě
multi plůrěs plúržmž multum plůs plúm'mum

b) Adjektiva I. a II. deklinace, jejichž kmen je zakončen samo
hláskou, mají stupňování t. zv. opisné, (jaké je V některých moder—
ních jazycích), pomocí magz'sa máxžmě:

vari—us magic vav-ius máximě oam'us
pi-ě magz's piš máxt'mě piě

I. Terra minor est quam sól, maior quam lůna, — 2. Audi multa,
optima ělige! -—3..Exempla sunt melióra quam verba; exemplís et
pessimi h'ominěs saepe corriguntur. — 4. Quamquam hostis plůrěs
militěs habet, virtůte exercitůs nostri facillimě vincitur. — 5, Amíci
infídělěs peiBrěs sunt quam acerrimí inimící. ——6. Hominěs infělícěs
sunt-magis pií quam fělícěs. — 7. Sal omnibus in terra víventibus
maximě necessarius est. —-8. Manůs hůmánae ad permultós labórěs
maximě idóneae sunt. — 9. Parentěs tui laetissimi sunt, quod saepe
maximě ěgregiěomnium discipulórum in scholá, responděs. — 10. Nčn
nůllí hominěs ad summam senectůtem in optima valetůdine vivuntÍ

l.. Afrika je větší než Evropa, ale menší než Asie. — 2. Většině
vojáků válka je m'ilejší než mír. — 3. Poslouchám vždycky bratra,
protože je starší a rozumnější. — 4. Naši předkové vedli často války,
ale raději žili v míru a obdělávali pole. ——5. Lepší jsou krásné pří
klady než nejkrásnější slova. — 6. Nic není lidem potřebnější než
vzduch a slunce (abl. comparJ). — 7. Ve vodě žijí nejrozmanitější
druhy živočichů. — 8. Jste všemi chvaleni, protože jste velmi pilně
a velmi pečlivě pracovali. ——9. Pravý přítel přítele neopustí ani (i) ve
věcech nejméně jistých. — 10. Často lidé nejtěžšími pracemi připra
vují šťastnější život potomkům.
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Opakování III.
1_.In rebus secundis homo plures amicos habet quam in rebus

adversis. ——2. Magna est laus militum pro patria fortiter pugnantium.
-—3. Romani in theatro clamabant: „Pulchre, bene, rectel“ _ 4. Ca
lidis diebus aestatis umbra arborum omnibus suavis est. ——5. Multa
animalia homine celeriora sunt. — 6. Cives boni semper legibus dili
gentissime parent. — 7. Antiquis temporibus in Bohemia rex erat
e familia regis natu maximus. — 8. Viri ad multos labores magis
idonei sunt quam senes. — 9. Nihil est magis dubium quam belli
fortuna. ——10. Fortes fortuna (iuvat).

1. Vše lidské je smrtelné. — 2. Jste-li bohati, buďte pamětlivi
chudých a nešťastných! — 3. Jméno římského senátu bylo u všech
národů velmi slavné. ——4. Hodina jest část dne, den jest část měsíce
a měsíc část roku. — 5. Běh lidských věcí je nejistý. -— 6. Vojáci
statečně a odvážně bojujíce chrání (hájí) naše města, městečka a ves
nice. Q—7. Cesta k slávě je velmi nesnadna. —- 8. Nad myšlenku nic
není rychlejší. — 9. Duše lidská. je často tělu velmi nepodobna. ——
IO. Počátky mnohých velmi slavných a velmi velkých měst byly
často marně hledany.

31.

Futůrum I.

a) I. a II. konjugace; esse.
Budoucí čas první (tempus futůrum prímum) se tvoří dvěma

různými způsoby. U sloves I. a II. třídy příponou -bó, při čemž slo
vesa podržují svůj praes. kmenový znak:

vocare: dělěre: esse:

vocabó vocabor dělěbó dělěbor eró
vocabis vocaberis dělěbis dělěberis eris
vocabit vocabitur dělěbit dělěbitur erit
vocabimus vocabimur dělěhimus dělěbimur erimus
vocabitis vocábiminí dělěbitis dělěbimini eritis
vocabunt vocabuntur dělěbunt dělěbuntur erunt

Dejte do futura vět-yz cvičf 1—6! — Časujte: lábórábam, labóró, labórábó;
nunc páreó, brevi tempem imperábó!

1. Si bene labórábis, ab omnibus laudaberis. — 2. Ut-salůtabitis,
ita salůtabiminí. ——3. Dě virtůte et modestia vet-erum Rómá-nórum
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omnibus saeculís narrabitur. ——4. Hominěs fělícěs semper multós
amícós numerábunt. — 5. Multa et pulcherrima in nostra urbe vidě
bitis. — 6. Vere omněs flňrěs in'pratís, in hortís, _insilvís flórěbunt.
— 7. Nón timěbó, si a iůdice iůstó iůdicabor. — 8. Si bene labórá
bitis et modestí eritis; omnibus cári eritis. — 9. Cůrae vestrae leva
buntur, sí amíci aderunt. — 10. Numamícó in calamitáte děeris?

]. Hvězdy nikdy nespočítame. — 2. Kdy přineseš do školy novou
knihu? — 3. Slovy rodičů jsme vždy byli posilování a budeme posilo
vání. — 4. Čestní muži nebudou nikdy nebezpečím od povinnosti
ods'trašeni. ——5. Čím budou všichni dobří'lidé dojati (pohnuti)? —
6. Jak se budete ptát, tak budeme odpovídat. — 7. Sláva starého
národa řeckého nebude věkem zničena. — 8. Budou-li žáci chybo
vati, budou učitelem napomínáni. — 9. Dobrými občany budeme,
budeme-li pamětlivi zákonů. — 10. Budeme smutní, budete-li zítra
nepřítomni.

32.

Futůrum I.

b) III. a IV. konjugace.
U sloves tř. III. se tvoří futurum znakem ě (nebo ě), který na

stupuje před příponou místo jiné samohlásky; u IV. konjugace je
tu znak iě (n. iě). Jen 1. os. sg. se končí u III. tř. na —am,'u IV.
na -iam: žádáme _ petimus, budeme žádati — petěmus,

slyšíme — audímus, budeme slyšeti — audiěmus.
petere : audíre :

petam petar audiam audiar
petěs petěris audiěs audiěris
petet petčtur audiet audiětur
petěmus petěmur audiěmus audiěmur
petětis petěminí audiětis audiěminí
petent petentur audient audientur

v
CdŠth/e: regor regarque (2. o.s. sq. ?); ridebo ct audiam! Dejte do futura vět-y

z cvič. 12 a 13!

l. Amicís semper crěděmus et f_ídem servabimus. ——2. Legěmus
in página duoděquinquagěsima. — 3. Discětisne libenter linguam
Latinam? — 4. Quandó amícus noster in scholam veniet? Nónne
iam valet? ——5. Qua ré líberí optimě ěducabuntur atque ěrudientur?
—.—6. Nón semper 5,parentibus alěminí et ves-tiěminí, sicut nunc aliminí
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et vestímini. ——7. Hominěs pigri et nihil agentěs iůre půnientur. —
8. Fallěris, si omnia crěděs. — 9. Brevi tempore plůra dě amicís
vestrís audiětis. — 10. Militěs nón Vincentur, nam á'duce fortí prů
dentique důcuntur.

1. Je noc; budeme spati. — 2. Básně starých básníků byly, jsou
a budou vždy čteny. — 3. Kdy napíšeš dopis o své cestě? ——4. Slzami
a klamnými slovy špatných l_idínebudeme obměkčeni. — 5. Čestní
hoši budou vždycky mluvit pravdu. ——6. Budeme—li žíti ctnostně
(s ctností), všemi budeme milování. ——7. Svornosti občanů bude
nejlépe vlast hájena a střežena. — 8. Slovy hloupého člověka se
nedám uraziti. (nebudu uražen). ——9. Jestliže zanedbávate malé
(velké),-velké ztratíte. ——10. Co budete dělati zítra v městě?

33.

Numerália cardinňlia. (Číslovky základní.)

Zopakujte číslovky řadové (cvič. 10, 11, M)!

1 ůnus, a, um 13 trědecim 28 duodětrigintá
2 duo, duae, duo 14 quattuordecim 29 undětriginta
3 trěs, és, ia 15 quíndecim 30 trígintá,
4 quattuor 16 sědecim
5 quinque 17 septendecim 40 quadráginta
6 sex 50 quinquaígintá
7 septem 20 viginti 60 sexaginta
8 octó 18 duoděvígintí 70 septuaginta
9 novem 19 unděvigintí 80 octógintá

10 decem 21 vígintí ůnus (a, um) 90 nónšgintá
11 undecim 22 vígintí duo (ae, o) 100 centum
12 duodecim 23 vígintí trěs (ia)

Skloňuji se jen číslovky od 1 do 3, ostatní jsou nesklonne.
ůnus ůna ůnum duo duae duo trěs trěs tria

ůnílls duórum dušrum duórum trium
ůni duóbus duábus dučbus tribus

ůnum ůnam ůnum duós dušs duo trěs trěs tria
ůnó ůná ůnč duóbus dušbus duóbus tribus

V latině mají zaklad .číslovky platnost adjektiv: decemjrátr'e's——deset bratří .
Skloňujte: únus labor, úna urbs, únum oppidum; duo m'rž, duae [ěm'inam

duo verba; trěs libri, trěs pugnae, tria bella; quatluor carmina; decemnávěs!
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]. Amici sunt ůnus anímus in duóbus corporibus. — 2. Ě duóbus
malís minus ělige! — 3. In tribus hóris fráter veniet et omnia nár
rábit. — 4. Septem erant rěgěs Rómáni. — 5. Máter nárrěbat parvó
filió fábulam dě rěge et tribus filiis. — 6. Soror mei amici quinque
annis maior est. — 7. Cottidiě sex hórás in scholá maneó, duás discó,
trěs ambuló aut lůdó, octó hóršs dormió. — 8__.Iánuárius trigintš, ůnum
diem habet, Februárius duodětrigintá aut undětrigintá. —- 9. In
nostra classe sunt unděquadrágintá discipuli. ——10. In meá biblio
thěcá sunt centum nónágintá quinque libri; pater meus multó maiórem
bibliot—hěcam habet.

]. Člověk má dvě oči, dvě uši, dvě ruce a dvě nohy. ——2. Raději
(spíše) věříme jednomu oku než dvěma, uším. — 3. Dvěma věcmi se
uchovává stát: statečností &svornosti. ——4. V naší třídě jsou jedny
dveře a čtyři okne. _ 5. Žil jednou jeden král; měl tři dcery a jednoho
syna,. —-6. Hlavní město naší země se dělí na 19 čtvrtí. — 7. Měsíc
má třicet nebo jedenatřicet dní, den má 24 hodin. — 8. Mému otci
je 41 let, matce 36, dědečkovi 68. — 9. Kolik je ti let? Jedenáct.
— 10. Naše zahrada, je vzdálena (abesse) od školy 192 kroky.

34.

&)Prónómina persónňlia et prónómen reflexivum.

Zájmena osobní & zájmeno zvratné.

b) Prónómina possessíva. Zájmena přivlastňovací.

&) ]. ego l. tů ]. —- I. nós l. vós
2. mei 2. tui 2 sui 2. nostri (nostrum) 2. vestri (vestrum)
3. mihi 3. tib'i 3. Sibi 3. nobis 3. vóbis
4. mě 4. tě 4. sě 4. nós 4. vós
6. mě 6. tě 6. sě 6. nóbis 6. vóbis

b) meus, tuus, suus; noster, vester

Tvarů nostrum, vestrum se užívá jen v spojení: quis, němó, multi,:
vestmm, nostru/m; zájmena zvratného možno užít v latině, jen jde-li
o třetí osobu!

Pozn.: se mnou měcum, s tebou tác-um, s sebou sěcum;
s námi nóbžscum, s vámi fvóbžscum.
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l. Quandó mihi responděbis? Iam diů' respónsum tuum
exspectó. — 2. Si semper věrum dícis, omněs hominěs tibi semper
crědent. — 3. Nón tibi nátus es, sed patriae et tuis. — 4. Homó sa
piěns semper. omnia sua sěcum portat. — 5. Si tů memor es meí,
et ego semper eró tui memor. — 6. Quis nostrum numquam
errábit? — 7. Stultus sólum dícit: „Sapientior sum tě.“ — 8. In
vóbis, puer'í, spěs patriae sita est; & vóbís patria multa exspectat.
——-9. Brevi tempore mě viděbitis aut dě mě audiětis. — 10. Aderi—
tisne nóbís in difficilí offició nostró?

1. Buďte pamětlivi rodičů tak, jako rodičejsou vždycky pamětlivi
vas. — 2. Kdo z vás nezna krásu naší země? — 3. Praví přátelé budou
s nami ve všech nebezpečích. ——4. Proč chvalíte své knihy? Ne
jsou lepší než naše. — 5. Budete-li se dobře učiti (panic. ), způsobíte
(připravíte) radost sobě i svým rodičům. 6. V nebezpečí nebudeme
pamětlivi sebe, nýbrž svých. — 7. Získavejte si přátelství lidí nej
lepších! — 8. Haj se svými činy, nikoliv slovy! — 9. Lidé stěhujicí
se z města nesli s sebou všechno nejpotřebnější. — 10. Dnes mně,
zítra tobě.

35.

Prčnómen interrogátívum (zájm. tázací) qui? quae? quod?

Prónómen děmónstrňtívum (zájm. ukazovací) is, ea, id.

Prónómen relátívum (zájm. vztažné) qui, quae, quod.

!. qui? quae? quod? ]. is ea id
2 cuius? 2. eius*)
3. cui? 3. ei

4. quem? quam? quod? 4. euni eam id
6. quó? qua? quó? 6. eó ea eó

l. qui? quae? quae? 1. ii eae ea
2. quórum? qušrum? quórum? 2. eórum eárum córum
3. quibus ? “ 3. iís

4. quós? quas? quae? 4. eós eěs ca
6 quibus ? 6. iís

*) Vysl.: ejjus.
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l_.Ad quod flůmen Praga Sita est? — 2. De quibus hominibus
saepissimě audimus? — 3. Magister interrogat, discipuli ei*) respon—
dent. — 4. Cůr nóndum librum haběs? — Emam eum crás. ——5. Carmina

poětarum nostrórum pulcherrima sunt; legite ea saepe! — 6. Sunt
multa animália, quae oculis nón viděmus. — 7. Multi erant populi,
quibuscum**) Rómáni bella gerěbant. — 8. Facile ignóscimus ei, quem
věrě _amámus. ——9. Ea libenter crědimus, quae nóbis placent. —
lO. Quó plůrěs amicós homó habet, eó est fělicior.

1. Jak (kterým způsobem) budete nejmilejší rodičům a učitelům?
— Budete-li se dobře učiti a budete-li skromní. — 2. Kteří živo
čichové jsou lidem nejužitečnější? — 3. Nejčastěji bývají chválení
lidé, kteří nejméně chválu očekávají. ——4. Mnohé jsou básně, v nichž
básníci vypravují o zlatém věku. — 5. Máme na zahradě mnoho
stromů, z nichž (gen.) jeden je 18stop (akus.)***) vysoký. — 6. Přítel je
nemocen, již mnoho dní (aims.) nepřichází do školy. Pošlete mu
dopis! _ 7. Lidé jenom sebe paměth'ví jsou velmi ubozí; nikdo je
nemá rád, nikdo jim nevěří. ——8. Ta obec je pevná, .v níž občané
poslouchají zákonů. — 9. Vypravuj nám všechno, co o té věci víš! —
10. Čím je léto delší, tím je nám milejší.

36.

Prónóminaděmčnstrátivahic, haec, hčc; ille, illa, illud.
!. hic haec hčc l. ille illa illud
2 huius 2. illius
3. huic 3. illí
4. hunc hanc hčc 4. illum illam illud
6. hóc hac hóc 6. illó illá- illó

l. hi hae haec ,1. illi illae illa
2. hóruni barum hórum 2. illórum illarum illórum
3. his 3. illis
4. hós has haec 4. illós illás illa
6 his 6. illis

Skloňuji-e: hic vir, haec laus, hoc mare ; homó žllc, fáb'ula illa, pro—verbiumillud !

l. Caesar et Ciceró clárissimi scriptórěs erant; libri hórum vi—
rórum etiam his temporibus leguntur. ——2. Haec cónsilia nóbis

*) Zájm. ukazovací žs nahrazuje v lat. i zájm. osobní 3. os.: videá eam —
vidím tu, Vidim ji.

**) Srv. pozn. na str. 35! — ***) Akus. míry.
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placent. — 3. Hóc modó facile omněs superábis. — 4. Si haec
verba, věra sunt, brevi tempore clárus eris. ——5. Hác aestátc tem
pestátěs crěberrimae erant. — 6. Úlim in terrá aetás aurea era-t; illč
tempore tellůs hominibus omnia. sine labóre debat. ——7. Tcmpora
můtantur et nós můtámur in illis. — 8. Graeci et Rómáni erant
populi clárissimi; illi artibus cěterós superábant, hi glóriá belli nóti
erant. ——9. Cůr his hominibus omnia dás, illis nihil? ——10. Fortůna

est móbilis; modč huic', modč illí favet.

1. Proč o této věci nic neříkáš? — 2. Budeš-li číst tuto knihu:
mnoho se na,-směješ.——3. Ačkoliv jsme k vám často chodili, v tomto
lese jsme nikdy nebyli. — 4. Kteří z těchto (gen.) básníků jsou
V dnešních (v těchto) dobách nejvíce čtení? — 5. Tato tvá povídka
je již všem známa. — 6. Velmi známé je ono (přísloví): Zdravá, mysl
V zdravém těle. — 7. Hloupý člověk věří hned tomu (ak. %.sg.),lmed
onomu; brzy chválí to, brzy ono. ——8. Učitel naše úkoly opravuje ; práci
těchto chválí, oněch kárá. _ 9. Proč sem přicházíte? Zde nic nena
jdete. ——10. V městě byl velký požár; muži běhali brzy sem, brzy tam,
ženy plakaly, děti křičely.

37.

Prónómina inděfínita. (Zájmena neurčitá)

aliquis, aliquid; quídam, quaedam, quoddam;
omnis, is, e; němó; nůllus, 0, am; nihil.

!. quídam quaedam quoddam l.quídam quaedam quacdam
'2. cuiusdam 2.quórundam quárundam quórunclam
3. cuidam 3. quibusdam
4.quendam quandam quoddam 4.quósdam quásdam quaedam
6.quódam quádam quódam 6. quibusdam

l. němó l. nůllus, &,um l. nihil
2. nůllíus 2. nůllíus 2. nůllius rei
3. něminí 3. nůllí 3. nůllí rei
4. něminem 4. nůllum, am, um 4. nihil
6. nůlló 6. nůlló, &,6 6. nůllá rě

Aliqužs & aliquid se skloňují jako quis? g_užd?(cv. 3!). Po někte
rých spojkách se užívá tvarů jednoduchých (si qužd, mam quis).

Skloňujtefpoěta quidam; nůllum o/ficz'um!
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l. Fortůna alicui dat multa, alicui nihil. ——2. Homo sánus
semper aliquid agit, semper dě aliquá rě cógitat. — 3. Semper sumus
laetí, sí quis ad nós venit. — 4. Quaeritisne aliquid? — 5. Si quid dě
hac ré scís, narra nóbis. — 6. Iam antiquí scríběbant dě quibusdam
animálibus in aqua víventibus, quae oculís nón Viděmus. — 7. Víta
nůllíus hominis cůr'ís et dolóribus libera est. — 8. Avarus nůllíus
memor est, něminí crědit, něminem amat, &nůlló colitur. -—9. Nihil
est ab omni parte beatum. — lO. Apud antiquós Rómánós nůlli rei
maior honor tribuěbatur quam aetatí. _

1. Jestliže někdo neposlouchá zákonů, je právem trestán. —
2. Schází dnes někdo z Vás? —-—3. Ve škole se stále něčemu novému

(něco nového) učíme. ——4. Jestliže něco nevíme, ptáme se (svého)
učitele. — 5. Vypravuješ o kterýchsi lidech, kteří nikomu z nás ne
jsou známi. — 6. Čtli jsme povídku o kterémsi králi, který nemiloval
nic než (nihil nisi ) zlato. ——7. N6 každému člověku přeje osud stejně
(stejným způsobem). ——8. Nikomu nemame býti více vděčni než
matce. ——9. Ten člověk se nikým neda poučiti (není poučován),
ničím se nedá napomenouti. — 10. Život lidem nic bez velké práce
nedá-vá.

Opakování IV.

1. Gloria-mveteris populi Romani nulla aetas delebit. — 2. Num
quam omnes omnia sciemus. ——3. Semper dico, quae vera sunt, sed
non narrabo omnia omnibus. — 4. Quo plura homines habent, eo
plura petunt. — 5. Carus est nobis is, quocum amicitia iungimur. —
6. Avus meus octoginta duos annos natus est; triginta tribus annis
maior est quam pater meus. — 7. Nulla re melius docemur quam
cxemplis. — 8. Aliquis dicet: „Quid ad me?“ ——-9. Cuius regio,
eius religio. — 10. S. V. B. E. B. V. (Si vales, bene est, ego valeo.)

1. Co koupíte (svému) otci v městě? ——2. Přijde k nám zítra s tebou
tvůj bratr? — 3. Buďte pamětlivi toho, co vám dnes řeknu. -—4.'Toto
nikdo z nás nevěděl.—_5.Vždy mi bude milá. vzpomínka na vás (gen.),
Vám všem budu Vždy vděčný. — 6. Nejstatečnější budete, budete-li
sebe přemáhati. — 7. Jsou tato tva slova pravdiva? ——8. Demosthenes
a Cicero byli dva nejslavnější řečníci staré doby; vlastí tohoto byla
Italie, onoho Řecko. ——9. Kdo je všemi milován a ctěn? —-Kdo nikdy
nezanedbáva své povinnosti. ——10. Cti otce svého a matku svou!
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38.

Coniůnctivus imperfecti.

Konjunktiv imperfekta, který překládáme do češtiny obyčejné
kondicionálem (by), tvoří se od infinitivu příponami -.m -s, -t atd.
(viz era-m, erá-s, atd.):

v o c 5r e: vocárem (v'olalbych), vocárer (byl bych volán)
(1č 1č r e: dělěrěs (ničil bys)
p e t e r e: peterěmus (žádali bychom)
a u d i r e: audirent (slyšeli by)
e s s e: esset (byl by)

vocárem vocárěs vocáret vocárěmus vocárětis vocárent
vocárer vocárěris vocárětur vocárémur vocárěmini vocárentur

Dejte do konj. imperf. cvič. l, 2, 4, 12, 13!

a) volal bych wood/rem;neniěil by: nó'n dělěret (záporkaz nón) ;
b) kéž bys slyšel: utžnam audžrěs; kéž bys neříkal: (utz'nam) né

džeerěs [při vyjádření přání záporka: (utžnam) né].

]. Hunc equum numquam emerem. — 2. Libenter piscěs captá
rem, sed in hóc flůmine nůllí sunt. — 3. Utinam pater nóbíscum esset!
— Cůrae nostrae levárentur. — 4. Utinam ně superbi essětis! —
Omnibus cáriórés essětis. — 5. Si interrogárer, responděrem. — 6. Si
diligenter labórárěs, a nůlló castígárěris. ——7. Si vós amícós iuvárětis,
amíci vóbís in perículó semper adessent. _ 8. Si nihil agerěs, male
agere discerěs. — 9. Nihil scírěmus, nisi á cěteris hominibus disoc—
rěmus. — lO. Utinam vesper iam adesset!

1. Nevěděl jsem, co bych tomu člověku odpověděl. ——2. Rádi
bychom vás chválili, ale ničím si chvály nezasloužíte. — 3. Kéž by
naše rodina byla vždycky štastná, kéž bychom byli všichni stále
zdrávi. ——4. Kdybys nepracoval ve škole, musil bys (byl bys po—
vinen) pracovat na poli. — 5. Přišli byste k nám, kdybyste něco
nového věděli? -—6. Lépe bys jednal, kdyby ses raději bránil svými
činy než slovy. _. 7. Paměť by se zmenšovala, kdybyste ji denně
necvičili. — 8. Tebe bych nikdy neopustil, tobě vždycky věrnost
zachóvám. — 9. Kdybyste čtli tyto básně, jistě by—se vám líbily.
— 10. Kdo by se nesmál, kdyby toto slyšel (partie.!)?
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39.

Coniůnctívus praesentis.

Konjunktiv praesentis nemá obdobného tvaru V češtině. Vy
jadřuje zejména přání splnitelné V přítomnosti. Do češtiny jej
převádíme způsobem oznamovacím a spojkou ať, kéž. V záporu má
v latině často význam záporného imperativu. (Ten se v klasic. latině
netvoří pouhým přidáním záporky k imperativu kladnému jako
v češtině!)

Coniůnctívus praesentis se tvoří:
a) znakem a:

dělěre: děleam (ať, kéž ničím)
petere: ně petás (kéž nežádáš, nežádej!)
audíre: audiat (ať, kéž slyší)

děleam děleás děleat děleámus děleátis děleant
dělear děleáris děleátur děleámur děleáminí děleantur

petam petás petat petámus petátis petant
audiam audiás audiat audiámus audiátis audiant
(Jak se časuje futurum od sloves patem, audžre? — Rozdíl?)

b) znakem e u sloves I. konjugace (kde a už je v ind. praes.):
laudáre: laudem lauděs laudet lauděmus laudětis laudent

c) esse: sim sis sit simus sítis sint

l. Utinam ně oppidum nostrum incendió děleátur! — 2. Ne
corrumpámin'í malís exemplís, quae nónnumquam Vidětis!— 3. Vivat,
crěscat, flóreat patria nostra! — 4. Né huic falsó nůntió _crědátis!—
5. Ně exspectětis nós! Hodié nón veniěmus. — 6. Utinam laudětis
semper ea, quae laude digna sunt! — 7. Né sim optimus, in numeró
malórum discipulórum numquam eró. ——8. Utinam nós boni semper
laudent, Tum nihil cůrábimus, sí mali nos castígábunt. — 9. Hi
bominěs numquam věrum dícunt, -—Utinam ně numerer inter sóciós
eórum! — IO. Rómání saepe dícěbant: „Quod*) bonum, fělíx, faustum
fortůnátumque sit!“

!; Ať _seti líbí to, do se dobrým líbí! — 2. Odpouštějme často
přátelům; také přátelé nám budou odpouštěti. — 3. Světlo Věčné
ať mu svítí! Ať odpočívá v pokoji! — 4. Co konáš, ati rozumně

*) a to; toto.
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konáš! _ 5. At tě špatní obviňují; dobří vždycky tě budou hájiti. —
6. Kéž jsem vámi vždycky- právem chválen, předrazí rodiče! —
7. Nevypravujte všechno všem! —- 8. Nechvalte vše, co vidíte! —
9. Ať zítra nikdo neschází! Budeme číst hezkou knihu. ——10. Pra—

cujme svědomitě, Bůh nás bude podporovati.

40.

Věty účelové.

Věty účelové (vyjadřující účel věty hlavní: proč? — aby, aby ne)
a věty snahové mají v latině vždycky konjunktiv, a to:

a) konj. praesentis, je-li v řídící (v hlavní) větě čas hlavni
(praesens, futurum, imperativ);

b) konj. imperfecti, je—liV řídící větě čas vedlejší (některý
z časů minulých, z nichž jsme zatím poznali ind. a konj . imperf.).

Spojky: ut aby ně aby ne néve a aby ne
()důvodněte v následujících větách konj. praes. nebo imperf.!

1. Cůra, ut valeas! — 2. Cůrabamus, ut valěrětis. — 3. Magistri
semper cůrabunt, ut bene discatis. — 4. Parentěs tui cůrant, ut bene
alaris et vestiaris. — 5. Pater cůrabat, ut liberí bene ěducárentur et
ěrudirentur. — 6. Omněs boni cívěs optant, ut cívitas vivat, crěscat,
flóreat. — 7. Dux imperat, ut militěs ad arma currant. ——8. Venió,
ut multa vóbíscum agam. ——9. Frůstra ei dícěbamus, ně in silva
maněret. — 10. Labóra diligenter, ně castígěris něve půniaris.

l. Oči máme, abychom viděli, uši, abychom slyšeli. — 2. Bratr
vždy usiloval (o to), aby byl ze všech žáků první. — 3. Vojevůdce
napomína vojaky, aby se nedali polekati (aby nebyli polskám') prud
kým útokem nepřátelským. — 4. Jest zakon, aby hoši a dívky byli
osm let posíláni do školy. ——5. Pečujeme a budeme pečovati, aby
památka na nás (gen.) byla u občanů zachována. — 6. U Římanů
byl zákon, aby těla mrtvých nebyla v městě spalována. ——7. Proste
Boha, aby rodiče vaši byli zdravi a aby vám byli dlouho zachovani.
—'—8. Prosíme vás, abyste nám zůstali věrni a abyste nás neopouštěli.
— 9. Přeješ si, abys byl dobrými chválen a milován; byl bys všemi
chvalen a milován, kdybys byl dobrý; budeš-li špatný, nikdo tě 'ne—
bude mít rád. ——10.Proč ses nestaral, abys ulehčil rodičům v starostech
( starostí rodič/AZ)?
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41 .

Infínítívus pracsentis passíví.

Latina má také infinitiv passivní. Překládáme jej do češtiny infi
nitivem býti a příčestím trpným významového slovesa:

laudárž býti chválen.
Inf. praes. pass. se podobá infinitivu aktivnímu, ale místo -e má

na konci .a; laudá're — laudárí, dělěre— dělě'rT,audžrc -—-audí r i. Jen
u III. konjug. se připíná 47přímo ke kořeni (není v něm tedy nikdy -r) :
petere ——peti, regere — regí, legerc — legí, scržbere -— scržbí atd.

Passivní infinitiv sevyskytuje častove vazbě akusativu s infi
nitivem, která se klade po výrazech mluvení a vnímání, jsou-lí
v činném rodě (džcó, nárró, audió, videá a pod.).

Vidím, že otec přichází (otce přicházeti).
Videá — patrem venžre.

Slyším, že jsou žáci chválení.
Audio“ — dz'scžpulós laudárž .

Máme-li převést českou větu_do vazby akus. s inf., počínáme si
takto: Spojka žese nepřekládá, podmět věty vedlejší (i doplněk k němu
se vztahující) se vyjádří akusativem, sloveso infinitivem (akt. nebo
pass). Podmět věty vedlejší musí být vždycky vyjádřen, alespoň

zajmenem. Slyším, že krásně zpíváš.
Audió tě pulchrě cantáre.

1. Magna laus est á bonís laudárí et 21nůlló moněrí. — 2. Stultum
est ab omnibus fallí. — 3. Magnus dolor est sine causa pfmírí.

4. Audió hunc discipulum multós librós legere. ——5. Viděmus
omnia incendió dělěrí. ——6. Laudárěmus vós, si audírěmus vós laude
dignós esse. — 7. Omněs scímus parentěs semper nostri memorěs
esse. — 8. Hominěs dívitissimós nón esse félicissimós cónstat (nótum
est). ——9. Animália quaedam hieme dormíre legimus. — 10. Němó
crědit haec esse věra.

]. I napomínati i dáti se napomínati je vlastní pravému přátel—
ství. — 2. Býti ctěn a milován je milé. — 3. Příjemnější (sladší) je
býti milován než býti obáván.

4. Nevěděli jsme, že tvůj bratr žije v našem městě. — 5. Vidím,
že pospícháš do školy. — 6. Slyším, že jsi učitelem často napomínán.
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Proč nepracuješ lépe? -— 7. Je známo, že se hoši špatnými knihami
snadno kazí. ——8. Dobře víš, že starosti tvých rodičů jsou velké. —
9. Říkáš, že ti přítel zřídka posílá dopis. Píšeš mu (ad cum) často? —
10. Je jisto, že pravým přátelům je všechno společné, radosti i bolesti.

42.

Indicátivus perfectí áctíví.

Indikativ perfekta označuje děj minulý skonalý (zavolal jsem,
zničil jsi, požádal, uslyšeli jsme). Tvoří se od kmene perfektního.
Jeho znakem bývá nejčastěji -v-, které se přidává ke kmeni praesent
nímu, a osobní přípony -ž, ástí, -žt, žmus, -z'stis, -ěrunt. Od perfektního
kmene se tvoří tyto tvary slovesné: ind. perf. act., ind. plusquam
perfectí act., ind. fut. II. 5013.,coniunct. perf. act., coniunct. plqpf.
act. a inf. perf. áct.

vocáre : dělěre : petere : audíre : esse :

vocáví děléví petíví audíví fuí
vocávistí dělěvistí petívistí audivistí fuistí
vocávit dělěvit petívit audivit fuit
voc'avimus dělěvimus petívimus audívimus 'fuimus
vocávistis dělěvistis petívistis audívistis fuistis
vocávěrunt dělěvěrunt petívěrunt audívěrunt fuěrunt

Některá slovesa nemají v perf. kmeni -v- a tvoří tento kmen
různými jinými způsoby; tak moneó— monuž, páreó — páru? ; venió
— vénž, videó — vidi, vincó — více?; scržbó ——scržpsž ; curró — cucurrž
a pod. U těchto sloves musíme se naučit kmeni perfektnimu již při
osvojování nového významu, jako genitivu &rodu u substantiv.

Ode dneška u každého slovesa. budeme tedy odříkávat. nejen prv 1 osobu
ind. praes. a infinitiv, nýbrž i perfektum: eocó, vosám, vocávž; sum, (:o-.se,[už,
venió, cením. věnž.

(Všechnyslovesné tvary tvořené od kmene perf. sepokládají za časyvedlejší.)

l. Nónne bene librós numeravi? — 2. Quid nóbís ex urbe apportá
vistí? — 3. Mater puerum ad cěnam vocávit. — 4. Hunc poětam
numquam amávimus. — 5. Sevěrě půniěmini, quod hanc pulchram
arborem dělěvistis. — 6. Cůr illi puerí magistrum nón salůtavěrunt?
— 7. Saepe vós monuimus, ut parentibus parěrětis, sed vós nón
páruistis. — 8. Multa parávistí, plůra haběre studěs. — 9. Quandó hůc
věnistis? — 10. Parentibus magistrísque nostrís semper gráti fuimus.
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1. Slyšel jsi něco o mém bratru? — Je živ (žije) a zdráv. —
2. Římané ve válkách mnoha měst (akus) dobyli a zničili (je). — 3. Ci
cero spravoval mnohé úřady. — 4. Karel IV. vládl v Čechách
32 let. — 5. Vy, předrazí rodiče, jste mě vychovali a vzdělali. —-6. Dosti
bohat je, kdo (si) zachoval dobrou pověst. — 7. Tři jsou doby života
lidského: doba, která byla, která jest a která bude. ——8. Tvá slova
mě posílila v mé bolesti. _ 9. Ačkoliv jsem nikdy nebyl ve vašem
městě, přece vím, že je velmi krásné. — 10. Caesar oznámil senátu
své slavné vítězství'těmito prostými slovy: „Přišel jsem, uviděl jsem
a zvítězil jsem.“

43.

Indicátívus plusquamperfectí áctíví.

Indicátívus futůrí II. (cxňctí) áctíví.

Ind. plqpf. se obyčejně klade ve větách vedlejších a označuje děj
minulý, předcházející před jiným dějem minulým. Poněvadž v češtině
tento tvar slovesný nemáme, překládáme jej časem minulým skonalým
&přidáváme si někdy pro lepší pochopení (při překladu) „předtím“:
vocávemm —- zavolal jsem předtím. Tvoření plusquamperfekta je
snadné; ke kmeni perfektnímu přidáváme koncovky ind. imperf. slo
vesa esse (eram) :

vocáv-eram, dělěv-eram, petív-eram, audiv-eram, fu-eram;

vocaveram,vocáveržs, vocáverat, vocáverámus,vocáverátís, vocáverant.

Také pro budoucí časmá latina vedle futura I. (vocábó,dělěbó,petam,
audiam, eró) ještě futurum II. Tento tvar se také obyčejně klade ve vě
tách vedlejších a vyjadřuje děj budoucí, který se stane předjiným dějem
budoucím (až zavolám, zavolám-li předtím) . Tvoří se od kmene perfekt
ního přidáním futura I. slovesa esse (eró; avšak v 3. os. pl. je -erint!) :

vocáv-eró, dělév-eró, petiv—eró, audiv-cró, fu-eró

vocáveró, vocáveris, vocáverit, vocáverimus, vocáveritis, vocáverint.

1. Nárráví vóbis omnia, quae in urbe audíveram. — 2. Si amicis
semper fidem serváverás, numquam tibi in calamitáte děfuěrunt. ——
3. Plůrěs diěs in urbe fuí, quam putáveram. ——4. Rómáni Ciceřó—
nem patrem patriae appellávěrunt, quod Rómam serváverat. ——5. Cůr
nihil ad mě scripsisti, quamquam multás epistulás ad tě miseram?
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6. Cum nós vocaveritis, veniěmus. — 7. Němó bene imperábit,
nisi qui modestě paruerit. — 8. Si quid noví sciveró, statim ad tě
scribam. — 9. Nisi parva servaveris, magna amittěs. — 10. Dónec
eris fělíx', multós numerabis amícós; tempora si fuerint nůbila, sólus
eris.

1. Rekové desátého roku dobyli Troje, kterou (předtím) devět
let obléhali. — 2. Čtli jste všechno, co tento básník (předtím) napsal?
— 3. Protože jsem ve škole pilně pracoval, rodiče mi koupili krásnou
knihu. — 4. Rímané přemohli mnoho národů, kteří bývali velmi mocní.
— 5. Tomuto člověku jsem nikdy nevěřil, nebot nikdy (předtím)
pravdu neřekl.

6. Až uslyším, že jsi v městě, ihned k tobě přijdu. — 7. Časy
budou lepší, až lidé budou lepší. — 8. Co budete dělati, přijde—lituha
(drsná) zima? — 9. Až k nam přijdeš, ukáží ti nové knihy, které
mi dědeček koupil. ——10. Jaká bude vaše práce, takova bude vaše
odměna.

44.

Coniůnctivus plusquamperfectí ňctiví.

Konjunktiv plusquamperfekta vyjadřuje děj neskutečný (nebo
přání nesplnitelné) v minulosti. Překladame jím tedy do latiny naš
kondicionál (způsob podmínečný) minulý: vocávžssem — byl bych
(za)volal. Tvoří se od kmene perfektního příponami:
-z'ssem, -žssěs, —žsset,-žssěmus, -'*sětžs, -žssent;

vocšv-issem, dělěv-issem, petív-issem, audív-íssem, fu-issem

vocavissem, vocavissěs, vocavisset,
vocavissěmus, vocavissětis, vocavissent

l. Scrípsissem ad vós, sed nihil dě vóbís sciěbam. — 2. Utinam
ně verbís tuís magistrum offendissěs! — 3. Num nóbiscum ambula—
vissětis? — 4. Nisi aeger fuissem, libenter in scholam věnissem. —
5. Nihil ferě scívissem, nisi'aa vóbís audívissem. ——6. Multis homi
nibus senectůs molesta nón esset, sí in iůventůte eius memorěs fuis
sent. — 7. Nón půnirěris, nisi hunc pessimum l_ibrum lěgissěs. ——
8. Si adfuissěs, certe perículum nostrum minus fuisset. — 9. Si nós
monuissětis, facile errórem vítávissěmus. — 10. Si tacuissěs, philo—
sophus mansissěs.
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1. Nikdy bych nebyl řekl, že je to pravda (pravdivě). — 2. Kéž
bys byl své mínění změnil! — 3. Kéž bychom byli vždy pečovali,
abychom byli zdravi! ——4. Nebyl bych zůstal bezdůvodně (bez
příčiny) doma. — 5. Nepřítel by byl města dobyl, kdyby je vojaci
nebyli dobře opevnili. — 6. Byl bych býval šťasten, kdybys k nám
byl přišel, abys nám pomohl. — 7. Cobys byl řekl, kdyby se byl tebe
otec ptal? — 8. Co by byli nepřátelé dělali, kdyby byli zvítězili? '—
9. Právem bys byl trestán, kdybys byl toho špatného člověka (u)po
slechl. — 10. Všechno by ti byli rodiče koupili, kdybys byl býva-l
pilnější.

45.

Cu m historicum.

Tnfínítívus perfectí 'áctíví.

A. Uvádí-li spojka cum (vevýznamu když) větu minulou vypravo
vací, říká se jí cum hístoržcum;pojí se vždy s konjunktivem, a to:

a) imperfekta, je—liděj věty vedlejší současný s dějem věty
hlavní (v češtině obyčejně sloveso trvací) ;

b) plusquamperfekta, je—liděj věty vedlejší předčasný před
dějem věty hlavní (v češtině sloveso dokonavé):

Cum hostěs appropinquárent, mžlitěs urbem múnžvě—runt.
(Když se nepřáteléblížili.)

Cum hostěs approúnquámíssent, mžlitěs proelium commísěrunt.
(Když se nepřátelépřiblížili.)

B. Inf. perf. act. se tvoří od kmene perf. příponou -isse:
vocáv-z'sse, dělěv-žsse, petžv-isse, audiu-žsse, fu-z'sse.

V češtině ten tvar není, v latině je častý ve vazbě akusativu
s infinitivem (srv. cvič. 41!).

l. Cum magister nárraret, discipuli seděbant et tacěbant. —
2. Cum Hannibal ad Rómam appropínquaret, omněs cívěs clamabant:
„Hannibal ad portěsl“ ——3. Graecí cum Trói'am expugnavissent,
incendió eam dělěvěrunt. — 4. Dux cum exercitum ex urbe ědůxisset,
proelium cum hostibus commísit. — 5. Lěgátís, cum ad Caesarem
věnissent et órarent, ně bellum .gereret, Caesar imperavit, ut arma
traderent.
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6. Legimus ánserěs Capitólíum, arcem urbis Rómae, clámóre
servávisse. ——-7. Frátrem tuum herí in magnó periculó fuisse multi
iam mihi nárrávěrunt. ——8. Negó amícum meum haec díxisse. —
9. Inter omněs cónstat hostěs multás fertilěs regióněs vástávisse. —
10. Audívist-isne host-és aequás condicióněs pácís repudjávisse?

1. Když jsem byl nemocen, nikdo ke mně nepřicházel. ——2. Když
dlel (byl) Cicero ve vyhnanství, psal knihy o filosofii. ——3. Syn se
zaradoval (byl vesel), když po dlouhé době uviděl rodiče. — 4. Když
jsem přišel do školy, všichni žáci byli již přítomni. _ 5. Jakýsi Řek,
když v boji ztratil pravou ruku, bojoval levou.

6. Vím, že jste již přišli z města. — 7. Kdo neví, že Římané
volili úředníky každoročně? — 8. Čteme, že Římané s Hannibalem
zápasili 17 let. ——-9. Je známo, že Římané Karthaga dobyli a zničili
(je) roku 146 př. Kr. _ 10. Je všeobecně známo, že mnozí boháči žili
špatně a že chudí byli často velmi šťastni.

46.

Coniůnctívus perfectí áctíví.

Konjunktiv perfekta se tvoří příponami -erim, -eris atd. a vy
jadřuje přání splnitelné y minulosti (nebo děj v minulosti možný).
V češtině snažíme se jej vystihnout spojkou at“ (kéž) s časem mi
nulým: _

vocáv-erim ——kéž (ať) jsem (za)volal;
délě-v-erím,petiv-erim, audio-erim, ju-erim;

vocáverim, vocáveris, vocáverit, vocáverimus, vocáveritis, vocáverint

(Jak zní 3. os. pl. fut. II.?)

Někdy se v latině užívá konj. perf. místo záporného imperativu
(srov. cvič. 39!):

ně laudáveris! — nechval! né džxeržtis! ——neříkejte!

l. Diů vóbíscum fuí; utinam ně vóbís molestus fuerim! — 2. Ně
fuerit poena illíus hominis maior quam culpa! ——3. Fuerimus levěs,
malí numquam fuimus. — 4. Né fueris sevěrus iůdex hominum! —
5. Něfuerim díligentissimus, in numeró pigrórum numquam fuí. ——
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6. Děfuerit tibi equus, peděs tibi nón děfuěrunt. — 7. Ně sermóněs
vestrós audiverimus; haběmus librós vestrós, quós legěmus. — 8. Nůl
lum perículum timueris, patriae in periculó servíre ně dubitáveris!
— 9. Nil (nihil) tů mě monueris! — 10. Alexander Magnus cum Thébás
expugnávisset, militibus imperávit: „Pindari poětae domum ně in
cendió dělěveritisl“

]. Kéž jste si získali věrné přátele! — 2. Kéž jsi se vždycky snažil
líbit se dobrým! — 3. Kéž jste si 'neuškodili nerozvážnou výmluvností!
— 4. At' jsi byl vzdálen viny, podezření přece zůstalo. — 5. At mi
scházely síly, vůle mi nescházela. — 6. Kéž nám přátelé V neštěstí
vždycky přispěli! — 7. At byli Trojané muži velmi stateční, město
přece nezachránili. '— 8. At jsi nebyl vždy pamětliv svých rodičů
a učitelů, nevděčný jsi nikdy nebyl. ——9. Neposlouchejte řeči špat
ných lidí! — 10. Když římský voják přišel do domu Archímedova,
tento mu řekl: „Nekaz mé kruhyl“

Opakování V.

]. Ego sum is, qui sum, et non sum is, qui sum; si essem is, qui
sum, non essem is, qui sum. (Herec.) ——2. Iratum breviter vites,
inimicum diu! ——3. Immortalia ne speres, monet annus et hora. —
4. Nonnumquam melius est vinci quam vincere. — 5. Qui tacuerunt,
raro nocuerunt. — 6. Scipio deflevit Carthaginem, quam deleverat.
— 7. Nisi consilium et ratio in senibus essent, Romani summum consi
lium senatum non appellavissent. — 8. Non essent litterae, .nisi
Graeci fuissent. ——9! Nemini tacuisse nocuit; nocuit multa dixisse.
-— 10. Ne consiliis hominis mali parueris!

1. “Kdyby lakomci vládli, brzy by všichni občané byli chudí. _
2. Ať se koupí, co je nutné; ale často se kupovalo, aby se kupovalo.
— 3. Kato Římany často napomínal, aby Karthago zničili. —-4. Je
známo, že někteří živočichové žijí jen jeden den. — -5. Alexandr
zničil v Asii mnohá města, jichž dobyl. —-6. Je známo, že Romulus
nazval město podle (ex) svého jména. — 7. Co řekne učitel, až tvůj
úkol uvidí? — 8. Mnohým by ses byl líbil, kdyby ses nebyl snažil
líbit se všem. — 9. Poslové o nepřátelích nevědí; myslí, že se blíží
k městu. ——10. Když nepřátelé vyvedli vojsko z tábora, svedli na
rovině bitvu.
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Supínum. _ Participium perfectí passiví.

Vedle kmene praesentního a perfektního mají. latinská slovesa
ještě třetí kmen, supinový. U většiny sloves je supinum zakončeno -tum
(vocátum, dělětum, petžtum, audit/wm,), jindy -sum (missum ). .V češtině
se supinum zachovalo jen ve výrazech jíti spat, příjde soudit živých
a mrtvých. V latině se ho užívá na označení účelu po slovesech po
hybu: Venió tě laudátum (ut tě laudem). Tvaru supina se musíme učit
s novým významem jako kmeni perfektnímu. Celá řada, již se u slo
vesa učíme, tedy je: 0006, vocáre, vocávž, vocátum (1. os. sg. ind. praes.,
inf. praes., 1. os. sg. ind. perf. act., supinum).

Od supina se tvoří.participium perf. pass. a od něho pak
všechny ty passivní tvary, jejichž aktivum se tvoří od kmene perfekt—
ního, a dále inf. fut. pass., participium fut. act. a od něho inf. fut. act.

Part. perf. pass. se tvoří od kmene supinového příponami —us,
-a, -um. Překládáme je českým přičestím mjn._trpného tvaru jmen
ného nebo složeného nebo přechodníkem minulým trpným:

vocátus: (byv) zavolán, zavolaný.

Skloňuje se jako adj. I. a II. deklinace:

vocátus, 3. dělětus, 3. petžtus, 3. auditus, 3.

1.-Venió te monitum, ně posteá calamitate moneáris. — 2. Dux
míljtěs in urbem redůxit hiematum. — 3. Graeci saepe theatra fre
quentabant lůdós spectátum.

4. Litterascrípta manet. —-—5. Nůllí haec dixi saepe interrogátus.
»—6. Úna salůs victís nůllam spěráre salůtem. ——7. Iniůstě accůsáti
ab amicis děfendi děbent. — 8. Homini ěrudító vivere est cógitare.
— 9. Terra můtáta nón můtat mórés. —'10. Scriptor Rómánus quidam
scripsit: „Melior est certa pax quam victória spěráta.“

1. Přicházíme vás poprosit, abyste nám v naší nehodě pomohli.
_- 2. Vyslanci přišli k Caesarovi prosit, aby město nebylo 'zničeno.
— 3. Nepřátelé poslali posly prosit o mír.

4. Předstírané přátelství dlouho nepotrvá. — 5. Proč jste ne
poslechli rodičů, byvše často" napomenutí? ——6. Děti dobře vycho—
vané se snaží působiti (připravžti) rodičům radost. ——7. Vojáci
dobyli prvním útokem táboru velmi dobře opevněného. — 8. Požárem



51

zničené město bude v krátké době obnoveno. — 9. Poražení nepřátelé
stále ustupovali a nedávali příležitost k boji (boje). — 10. Tvých
slov (výroků) vždy budu pamětliv.

48.

Indicátívus pcrfcctí passíví.

Ind. perf. pass. není tvar jednoduchý, nýbrž složený: participium
perf. pass. a ind. praes. slovesa esse:

byl jsem zavolán (jsem povolán, zavolán) : vocátussum;
byl zničen : dělětuscst;
byli jsme požádáni : petžtžsumus;
byli slyšení : audžtž sunt;

vocňtus (a, um) sum, es, est; vocáti (ae, a) sumus, estis, sunt

l. Ciceró cónsul creatus est quadrágintá trěs annós nátus. —
2. Celerí medici auxilió mater nostra serváta est. — 3. Tróia a Graecís
expugnata et dělěta est saeculó a. Chr. n. duodecimó. ——4. Stult'í
aliěná calamitáte numquam monití aut ěmendátí sunt. — 5. Ab hóc
poětá plůra scripta sunt quam &vóbís lěcta. — 6. Num a magistró
laudátus es, cum haec díxissěs? — 7. Populus Románus superátus
est proeliís multís, belló autem numquam. — 8. Urbs Róma &frátri
bus Rómuló Remóque condita est. — 9. Nautás in tempestate cursum
návium in portum dírěxisse nůntiátum est.*) ——10. Esne tů quoque
laudátor temporis áctí?

l. Karthago bylo zničeno roku 146 př. Kr. —-2. Cicero byl nazván
otcem (nomžn.) vlasti, protože zachránil Řím. 3. Pokrmy, které byly
okořeněny hladem, jsou nejchutnější (nejpříjemnější). 4. Požár
města bylo viděti (byl viděn) daleko široko. — 5. O válkách Řeků
a Římanů bylo již mnoho napsáno. — 6. Žák byl přísně potrestán,
protože byl napomenut a neuposlechl (byv napomenut, neuposlechl).
— 7. Od velitele nepřátelského vojska byli posláni poslové žádat
(o) mír. — 8. Římané byli přemožení Germány (V)krvavé bitvě r. 9 po
Kr. ——9. Jestliže jste byli touto věcí polekáni, nejste praví muži. —
10. Velmi krásně bylo řečenokterýmsi filosofem, že pod sluncem není
nic nového.

*) Neosob. vazba ve významu: núntíávěrunt.
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49.

Indicátivus plusquamperfectí passíví.

Futůrum II. (exáctum) passívum.

Podobně jako se tvoří ind. perf. pass., tvoří se i ind. plqpf. pass.
(partie. perf. pass. a impf. slovesa esse: vocátus eram) a ind. fut. II.
pass. (part. perf. pass. a fut. I. slovesa esse: vocátus eró).

vocatus, dělětus_ _ eram, erás, erat; eró, eris, erit;
petitus, auditus

vocatí, dělětí
_ _ _ _ ] eramus, eratis, erant; erimus, eritis, erunt.

petiti, auditi [

1. Cívěs brevi tempore restituěrunt urbem, quae incendió dělěta
erat. — 2. Magister ěmendávit, quae á,discipulis male dicta erant. —
— 3. Num iam lěgistis omnia, quae dě hac rě scripta erant? — 4. Mí
litěs hostem fugavěrunt dě monte, _quíheri ab eó occupatus erat. —
5. Quamquam omnis spěs salůtis amissa erat, tamen hostés cědere
dubitavěrunt.

6. Si bene ěducatus et ěruditus eró, etiam cěterós bene ěducabó
et ěřudiam. — 7. Parva nisi servata erunt, maióra amittentur. —
8. Cato dícěbat: Nisi Carthago dělěta erit, Róma semper erit in peri—
culó. — 9. Cum omnibus in páce vivimus. Sed fortissimě nós děfen
děmus, si offěnsi erimus. ——10. Sí ně hóc quidem perículó & tuó
cónsilió děterritus eris, crěděmus tě virum fortem esse,

1. Učitel vás velmi pochválil, protože vaše úkoly byly pěkně
napsány. ——2. Udělali jsme vše (pl.), co nám bylo nakázano
(předepsáno). ——3. Mnozí spisovatelé popsali v svých knihách války,
které byly vedeny starými Řeky a Římany. — 4. Ač jsi byl rodiči
a učiteli často napomenut, přece jsi neuposlechl. (Bylo by možno
zkrátit větu vedlejší?) — 5. Slovy, která velitel pronesl, byla mysl
(pl. !) všech vojáků posílena. (Zkraťte větu vedlejší!)

6. Pokrmy budou chutnější, budou-li okořeněny hladem. —
7. Budete pamětlivi všech věci, které vám budou učiteli řečeny? —
8. Odpočineme si, až budeme unavení. — 9. Jestliže ani dnes nebudeš
přemožen, budeš (na) prvním místě. — 10. Všichni budeme šťastni,
až tento zápas bude skončen.
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Coniůnctivus plusquamperfectí passíví.

Konj. plusquamperfekta passivního je složen z part. perf. pass.
a konj. imperf. slovesa esse:

vocátus, dělětus
_ _ essem, essěs, esset;

petltus, audltus

vocátí, dělětí ] - _ .
_ _ _ _ essemus, essetis, essent.

petltl, aud1t1

]. Utinam ně tam multa oppida belló vástáta essent! ——2. Hostěs
castra expugnávissent, nisi á militibus optimě můnfta essent. —
3. Omnes difficultátěs superávissěs, nisi nimió timóre děterritus essěs.
— 4. 'Rómání ad Cannás victí nón essent, sí cónsulěs concorděs
fuissent. ——5. Nostra classis príma fuisset, nisi duo nostrum in certa
mine superátí essent.

6. Cum Persae victi essent, Graecí templa deórum pulcherrimís
dónís órnávěrunt. ——7. Syrácůsae á Rómánís expugnátae sunt, cum
trěs annós oppugnátae essent. — 8. Cum foedus violátum esset,
bellum inter Graecós et Tróián'ós renovátum est. — 9. Cum Caesaris
vóx audíta esset, .omněs statim tacuěrunt. — 10. Cum nůntiátum
esset*) Románórum militěs appropinquáre, hostěs fugae sě man
dávěrunt.

l. Kéž byste se byli dali napomenout nehodou svých přátel! ——
2. Kdyby byl otec přišel, byli byste bývali přísně potrestáni. —
3. Přál sis, abys byl chválen; byl bys býval pochválen, kdyby tvoje
píle byla bývala větší. — 4. Kdybyste se byli uvarovali pýchy, nebyli
byste bývali nazváni pyšnými. — 5. Kdyby husy nebyly zachránily
křikem Kapitolium, bylo by- bývalo Gally obsazeno.

6. Když byli Římané přemožení V bitvě u Kan'en, bylo slyšeti
(byly slyšeny) v městě hlasy: „Hannibal před branami (u bran)“. —
7. Když bylo Karthago dobyto a zničeno, byli Římané zbaveni
největšího nebezpečí (abl.). _ 8. Když byli Gallové Caesarem přemo
žení, požádali (za) milost a mír. (Zkrat'te větu vedlejší! ) ——9.- Když
byl přítel nespravedlivě obžalován, všichni jsme mu rádi přispěli.
— 10. Když byl úkol žákem napsán, byl učitelem opraven. (Na
kterém místě bude spojka cum? )

*) Viz pozn. na str. 51!
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51.

Coniůnctivus perfect'í passívi.

Infínítívus pertectí passíví.
Passivní konjunktiv perfekta se tvoříobdobnějako ind.

perf. pass. Jako ind. perf. pass. je složenz partic. perf. pass. a ind. praes
slovesa esse (vocátussum), tak v konjunktivu perf. pass. jekonjunktiv.
praes. slovesa esse: vocátus'sžm; dělětus sim, petžtus sim, auditus sim.

Passivní infinitiv perfekta se skládá z partic. perf. pass.
a z inf. praes. slovesa esse; poněvadž se vyskytuje nejčastěji ve vazbě
akus. s inf., uvádíme obyčejně participium ve formě akusativní:

vocátum (am, um; ós, ás, a) esse——
že byl (a, 0; i, y, a) zavolan (a, 0; i, y, a);

vocátum esse, dělětum esse, petžtum esse, auditum esse.

]. Superati sint a Rómanis Graecí armís, tamen artibus et
litteris eós valdě superavěrunt. — 2. Ně hae litterae ad mě missae
sint! —-3. Utinam ně haec acta sint! — 4. Quae dixi, pace tuš, (s tvým
dovolením) dicta sint! —-4. Labor víribus vestrís accommodatus sit!

6. Omněs gentěs a Rómanís scientia rei militaris superatas esse
cónstat. —- 7. Sócratem óráculó Apollinis sapientissimum omnium
Graecórum appellatum esse legimus. — 8. Carthaginem 5, Scipióne
dělětam esse inter omněs cónstat. — 9. Aequás condicióněs pacis ab
hostibus repudištas esse nůntiatum est.*) — lO. Libenter audió tě
& magistró laudátum esse. (Proč zde musí být užito vazby passžzmí?)

1. Dlouho bylo bojovano; kéž naši protivníci byli přemožení! —
2. Kéž jste nebyli pozdě napomenutí svou nehodou! — 3. At jsi byl
nazván pyšným (nom/in.); praví přátelé tě pyšným (akus.) nikdy
nenazvou. — 4. At nebyli nevděční lidé souzeni zákonem, přece hla
sem lidu byli odsouzeni. — 5. Kéž váš život byl vyplněn jen úspě
chem a radostí!

6. Víme, že i Římané byli někdy v bitvě přemožení. — 7. Děje
pisci vypravují, že smrt Karla IV., Otce vlasti, byla všemi—našimi
předky oplakána. — 8. Je známo, že se spravedlivý muž ničím nedal
od povinnosti odstrašiti. — 9. Jest známo. že Římané byli v městě
oděni togou, ve válce pláštěm. — 10. Čteme, že Romulus zabil bratra
Rema. ( Vazbou passžvm'! Proč ?)

*) Viz pozn. na str. 51!
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Participium iutůri áctivi.
Infinitivus futíiri ňctivi.

A. Partie. fu t. act. se tvoříod kmene supinovéhopříponou-ůrus,
a, um; v češtině se snažíme je vystihnouti výrazem hodlající (mající),
spojeným s infinitivem příslušnéhoslovesa: vocátůms — hodlající (ma
jící) volati; podobně: dělětúrus, petžtúrus, audžtúrus ; esse: fata/ms.

Bývá spojeno se slovesem esse: vocátúrus sum ——(jsem hodlající
volati), hodlám volati; dělětúrž sum/as — hodláme (z)ničiti; petžtúfrž
erant ——hodlali žádati; audžtúrus essěs — hodlal bys slyšet; futúms
emm ——hodlal jsem býti.

B. Inf. fut. act. je spojení part. fut. act. (pro vazbu akus. s inf.
obyčejně v akusativu) s infinitivem esse:

( _) vocátůrum, dělěturum (esse);že budu volat, ničit, žádat, slyšet ;
petitůrum, auditůrum že zavolám, zničim, zažádám, uslyším.

Tvar essemožno vynechávat.

Vedle tvaru jutúrum, -am, mm, -63, -ás, -a esse se často užívá
zvláštního tvaru fore: Spěró tě mon: pržmum fore (jutůrum esse),

]. Exspectámus amicum ventůrum. — 2. Hannibal magnós exer
cítůs in Italiam důxit imperium Rómánum dělětůrus. ——3. In libró
rěrum scriptóris Rómáni cuiusdam legimus: „Bellum scriptůrus sum,
quod populus Rómánus in Áfricá gessit.“ ——4. Magna pars hominum,
cum návigátůra est, dě tempestáte nón cógitat. ——5. Tuórum labó
rum et periculórum socius comesque sum futůrus.

6. Věritát-em victůram (esse) omněs crědimus. — 7. Audimus
amicós ex oppidó nostró migrátůrós (esse). — 8. Prómittimus nós
patriae lěgibus semper oboeditůrós (esse). ——9. Spěrábam amicós dě
vestrá calamitáte tacitůrós (esse). ———-lO. Máximam difficultátem su
perávisti; crědó cětera tibi facilióra fore.

I. Přišel jsem, hodlaje ti mnoho vyprávět. -—2. Buďte již nyní
pamětlivi budoucího stáří! —- 3. Mnozí si přejí, aby byli znali času
budoucího. — 4. Kdo hodlá rozkazovati, ať dříve se naučí poslouchat!
— 5. Když se Helvetiové hodlali vystěhovat ze svého území, zničili
ohněm všechna svá městečka a vesnice.



6. Doufám, že otec brzy přijde. — 7. Věděljsem, žeřeknete pravdu.
——8. Věřili jsme, že tvoje přátelství bude pevné. — 9. Věz, že ti
nikdy nebudu V nebezpečí chyběti. —-10. Proč nevěříte, že i V tomto
zápase naše třída zvítězí?

53.

Infinitívus tutůrí passívi.

Tento tvar se skládá ze supina a tvaru ifrž(inf. praes. pass. ne
pravidelného slovesa irc (jíti); je proto neohebný a je týž pro obě
čísla i všechny tři rody):

vocátum ímž, délěium 73717,petžtum žrž, auditum 737%.

1. Patriae libertátem optimě concordia servátum irí inter omněs
cónstat. — 2. Nótum est iůdicěs iůstós nůlla'.rě ab offició děterritum
íri. —-—3. Iam antiqui crěděbant animí vitam morte nón fínítum irí.
— 4. Spěró litterás mox á frátre ad mě missum írí. — 5. Falleris, si
amícós fidós pecůniá comparátum iri putás; nón auró, sed Virtůtibus
comparábuntur. _ 6. Cum urbs expugnáta esset, civěs spěrábant
animós hostium lacrimís liberórum mollitum irí. _ 7. Né spěráveris
tě semper á parentibus cůrátum irí! — 8. Caesar sciěbat bellum ab
hostibus ad hiemem ductum írí.

9. Rómání spěrábant omněs gentěs á.sě*) victum írí. — 10. Post
trěs Victorias, quás a Rómánís reportáverat, Hannibal crěděbat Ró
mánós facile á sě superátum írí.

1. Všichni jsme věděli, že v těchto dnech bude naše město hojně
navštíveno. —-2. Římský velitel oznámil nepřátelům, že jejich území
bude zpustošeno. ——3. Všichni občané věřili, že nepřítel bude v krátké
době poražen. — 4. Chybil jsem; ale myslil jsem, že moje chyba bude
omluvena. — 5. Věřili jsme, že naše práce bude učitelem oceněna.
— 6. Nikdo z nás nevěděl, že budeme tímto člověkem obžalováni. —
7. Nevěřili jsme, že budeš v tomto zápase poražen. -— 8. Vězte, že
za tento čin budete přísně potrestáni! — 9. Hvězdy dosud nebyly
spočítány; jisto je, že nikým spočítány nebudou.

10. Katilina doufal, že bude zvolen konsulem (altus) na rok
šedesátý třetí. '

*) Vztahuje-li se v akus. s inf. zájmeno 3. 03. k podmětu věty hlavni, uží—
vá se zájmena zvratného.
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Participium futůri passíví (gcrundivum).
Gerundium.

A. Geru n dí vu m má význam trpný a značídějmožný nebo nutný.
Tvoří se obdobně jako partie. praes., ale příponou -ndus. mda. -ndum:

vocán-s, vocant-z's— vocandus, a, um;
dělěns-—délendus, petěns — pctendus, audiěns — audiendus.

Do češtiny je překládáme:
vocandus: mající býti volán; ten, kdo má, může, musí býti volán a p.

B. Gerundium je tvarem totožné-s neutrem sg. gerundiva,
ale má význam aktivní; užívá se ho ve Všech pádech (vyjma nom.
a akus. bez předložky) jako slovesného substantiva (volání, ničení,.
žádání, slyše'ní);

vocáre: vocandž, vocandó, ad vocandum, vocandó.

Gerundium se pojí s týmž pádem jako určité sloveso &určuje se příslov
cem, na př.: wátůra est magi-sim bene vžvendž.

1. Hunc discipulum semper omněs laudábunt, laudandus enim
est. -—2. Aetáte aureá bona custódienda nón erant. — 3. Haec peri
cula nón sunt timenda. — 4. Legimus apud Rómánós in summó—
perículó dictátórem díeendum fuisse. ——5. Homini mendácí nón est
crědendum.*)

6. Optandum est, ut sit měns Sána in corpore sánó. — 7. Adulěs-n
centibus tacendum est, _cum'seněs dícunt. — 8. Díů vóbís labórandum
erit, ut bonum ěventum labóris videátis.

9. Saepius est occá'sió legendí quam audiendí. — 10. Breve
tempus vitae satis longum est ad bene beátěque (proč adverbia?)
vívendum.

I V' '
_ 1. Pracovit1 zam mají být chválení, špatní musí být trestáni. —

2. Tento úkol měl být lépe napsán. — 3. Kato věřil, že Karthago
musí býti zničeno. ——4. Pečuj, abys nemusil být trestán ani na
pomínán.

5. Ve všech věcech jest nutno poslouchati rozumu. ——6. Já jsem
měl (mně bylo) vyprávět, tys měl poslouchat. —i 7. Udělejte, co

*) U sloves nepřechodných je nutno užít vazby neosobní.
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máte (co jest vám) dělat! — 8. Všichni lidé se musí až do stáří učit
(všem lidem jest. . .).

9. Psaním se naučíš psát, čtením číst. — 10. Poslouchejme hlasu
přírody, nejlepší učitelky dobrého (adí? adverb!) žití!

Opakování VI.

l. Romani saepe victi sunt, sed superati vincere didicerunt. -—
2. Virtus ex viro appellata est. ——3. Cum nuntiatum esset hos
tes victos esse, magnum gaudium in urbe fuit. ——-4. Docemus,
quae didicimus. —- 5. Qui nociturus est, facile occasionem nocendi
inveniet. — 6. Qui aequam mentem in periculo servaverit, is Vir fortis
'appellandus erit. — 7.Ut ad cursum equus, sichomoad agendum natus
est. ——8. Non multi, sed boni libri pueris legendi sunt. ——-9. Graviter
puniti essetis, si hunc librum in scholam portavissetis. — IO. Male
vivunt, qui se semper victuros putant.

]. Mocné vládl stát římský, dobře spravovaný senátem a úřed
níky. — 2. Nepřátelé marně obléhali tábor, který byl vojáky římskými
dobře opevněn. ——3. Kdo neuposlechne, bude-li starším a rozumněj
ším napomenut? -— 4. Čteme, že Řekové se nedali zastrašit velmi
velkým vojskem nepřátelským. ——5. Bylo oznámeno, že se přemo—
žené vojsko nepřátelské dalo na útěk. — 6. Čteme, že Caesar byl ža—
vražděn roku 44 př. Kr. — 7. Nedoufal jsem, že přítel bude v oné
zemi šťasten. — 8. Ač žáci věděli, že budou potrestáni, přece ne
poslechli. ——9. Před vašima očima uděláme, co budeme" musit udělat.
— lO. Velitel řekl: „Vojáci, bojujte statečně! V statečnosti je jediná
spása! Zvítězíme—li,všechno míti budeme!“



A P P E N D 1X .

(Přídavek)

I.

AUC (ab Urbe condita) ——MUDr (medicinae universae doctor)
--——PhMg (pharmaciae magister)—RNDr (rerum naturalium doctor)
——PhSt (philosophiae studiosus) ——ThCand (theólogiae candidatus)
1——Dr. h. c. (doctor honoris causa) ——a. D. (anno Domini) ——
T. (vidi) __ P. T. (pleno titulo) — P. S. (post scriptum) — SPQR (se
.natus populusque Romanus) — m. p. (manu propria).

Ad acta. — Ex libris. — Ecce homo! —- Quo vadis? — Vade
mecum! ——_Numerus clausus. — Sit venia verbo! — Te Deum
landamus! — Ad maiorem Dei gloriam! — Hodie mihi, cras
tibi. — Primus inter pares. — Condicio sine qua non. — Ars
'ionga, vita brevis. — Errare humanum est. — In medias res. —
Modus Vivendi. — Divide et impera! —'—Cuius regio, eius religio. -.——
Lex dura, sed lex. — Sancta simplicitas. — Pia fraus. — Bona fide.
_ Rara avis. -—De mortuis nil nisi bene. —-Est modus in rebus.
— Serovenientibus ossa. — Manus manum lavatl). —Fortiter in re,
:suaviter in modo. —=Honores mutant mores. — Fortuna non mutat
genus. — Finis coronatz)opus—De gustibus non est disputandum.
-—Repetitio est mater studiorum. — Quae nocent, saepe docent. —
Non scholae, sed vitae discimus._ Imperare sibi maximum imperium.
— Qui se excusat, accusat. — Qui non mecum, contra me. ——Fortuna
multis dat'nimisa), satis nen1ini.— Scribere scribendo, dicendo dicere
disces. — Multitudo aut superbe imperat aut humiliter servit. —
E duobus malis minus eligendum est. — Solamen4) miseris socios
habuisse malorum. — Certandum est; veniunt nulli sine Marte
triumphi. — Ut desint Vires, tamen est laudanda voluntas.

1) lava : myji — 2) corona: věnčim, korunuji — 3)nimis: příliš — 4) solamen:
útěcha.
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II.

De aetate aurea.

Olim in terris aetas aurea erat. Tum horti et agri florum et
herbarum omni tempore pleni erant. Hominum animi erant concordes.
Ignotal) erant castra, bella, pugnae, clades. Vita hominum erat
simplexí Non erant cupidiz) auri aut argenti, non erant cupidi ho—
norumaut gloriae. Genus humanum sine iudicibus, sine poenis felix
atque beatum erat.

1) ignotus: neznámý ——2) cupidus : dychtivý.

III .

De urbe Praga.

Praga est caput Bohemiae. Haec urbs pulchrior est quam omnes
fere ceterae urbes Europae. Flumíne, cui Vultava nomen est, urbs
in duas partes dividitur. Pars maior in dextra, minor in sinist—ra
fluminis ripa síta est. In flumine sunt insulael) et in his horti pulchri.
In urbe sunt foraz) maxima, viae latae, ornatissima aedificia3) et
privata et publica. Pulcherrima autem omnium et celeberrima est
arx regia4) cum ornatissimo templo. Itaque iure optimo saepe Praga.
mater urbium nostrarum appellatur.

1) insula: Ostrov — 2) for-um: náměstí -—-—3) ornatissimum aedijz'cium : velmi
výstavná budova- ——4) regius : královský.

IV.

De Catone.

Cato in omnibus rebus singulari fuit industria. Nam et agricolal)
sollersz) et peritus iuris consultusa) et magnus imperator et cupidis
simus4) litterarum fuit. Ab adulescentia scripsit orationes. _Senex
historias scribere in_stituit.5) Earum sunt libri septem. Primus con
tinets) res gestas7) regum populi Romani, secundus et tertíus narrat
de originibus ciVitatum Italicarum. Qu'am ob rem omnes Origines
appellati sunt. In quarto autem bellum Punicum est primum, in
quinto secundum. Atque haec omnia capitulatima) sunt dicta. Reli—
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quaqueo)bella pari modo descripsit usque ad praeturam Servi Galbae.
Atque horum bellorum duces non nominavit, sed sine nominibus res
notaVit.10) (Podle Cornelia.Nepota.)

Odiou) Carthaginis flagransn) cum clamaret omni senatu Cartha—
ginem esse delendam, apportavit quodam die in curiamn) praeco
cem14)ex ea provincie, ficum monstransque senatoribus: „Interrogo
vos“, dieit, „quando hoc pomum carptum esse putatis ex arbore2“

Cum inter omnes recentem15)esse constaret, dixit: „AtquilG) ter
tium ante diem scitote decerptamu) esse Carthagine; tam propels)
a muris habemus hostem.“ Statimque sumptum est19)Pum'cumbellum
tertium, quo Carthago deleta est. (PodlePlinia Staršího.)

1) agr-icola: rolník ——2) sollers: zručný ——3) peritus iuriaconsultus: zku
šený právník —-4) cup/lidu.?: vřele milu jící -—5) if'zstžtuo: začínám — 6) continco:
obsahuji — 7) 'res gestae : Válečné činy —- &)capitalatim: stručně ——9) reliquus:
zbylý, ostatní ——10)nato : zaznamenávám — u) odium: nenávist — 12)flagfro:
planu _—13)curia : radnice — 14)praecox: raný — 15)recens: čerstvý —16) atqm'.:
a přece — 17) decerpo: utrhnouti — 18)prope: blízko -—-1") sum-9, 3, sumpsz',
sum'ptum: beru. chápu se, začínám.

V.

De Nerone.

Nero Caligulae, avunculol) suo, simillimus fuit. Qui imperium
Romanum et deformavitz) et diminuitň') Infinitam partem senatus
necavit, bom's omnibus hostis fuit. Ad postremum4) in scena saltavitS)
et cantavit, citharoedico h'abitu vel tragicoa). Urbem Romam incendit,7)
ut eius Spectaculis) imaginem videret, quali olim Troia expugnata
a1*serat.“)

Mortuus est tricesimo- et altero aetatis anno, imperii quarto
decimo, atque in eo omnis Augusti familia consumpta est.10)

(PodleJ astma.)

1) avunculus : strýc -— 2) deformo: znetvořiti — 3) diminuo: zmenšují —-
*) ad postremumš nakonec —-5) salto : tančím — “) V oděvu pěvce nebo herce
— 7) incendo: zapalují — “) spectacul'um : podívaná,—r 9) ardeo : hořím „_ 10)con—
suma : spotnřebovati; jam-ilia consumpta. est: rod vymřel.
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VI.

Ex evangeliu secundum Mathaeum.

Venit autem Jesus in partesl) Caesareae Philippif) et interro
gabat discipulos suos dicens: „Quem dicunt homines esse Filium
hominis?“ At illi dixerunt: „Alii Joannem Baptistam, alii Eliam,
alii vero3) Jeremiam aut unum ex prophetis4).“ Dixit ilh'sJesus: „Vos
autem quem me esse dicitis?“ Respondens Simon Petrus dixit:
„Tu es Christus, filius Dei vivi.“ Respondens autem Jesus dixit ei:
„Beatus es, Simon Bar Jona, nam pater meus, qui est in caelis,
revelavit5) tibi. Et ego dico tibi, quias) tu es Petrus, et super hanc
petram7) aedificabos) eeclesiamo) meam, et portaeinferi10)non praeva—
lebuntll) adversus eam. Et tibi dabo clavesm) regni caelorum. Et.
quodcumquela) ligaverisn) super terram, erit ligatum et in eaelis;
et quodcumque solveris15)super terram, erit solutum et in caelis.“

1) partea: krajina — 2) město v Palestině —-—3) vero: pak, však ——4) pro
phcta: prorok — 5) revelo: zjevují — o) qwía tu es: že jsi — 7) petra: skála —
') aedfi/žco: stavím ——') ecclesia: církev ——10) parta-e inferi: brány pekelné ——
11)prae-valeo: míti převahu, přemoci — 12)cla/mis: klíč — 13)quodcumque: cokoliv
— “yligo: svazují — 15)solvo: rozvazuji.

VII.

E Chronica Slavorum.

Quamquam autem odiuml) Christiani nominis plus omnibus
Slavis apud Ranosz) invalueratý) pollebant4) tamen multis natura.—
libus bonis. Erat enim apud eos hospitalitatis5) plenitudo et paren
tibus debitum exhibent6) honorem. Nec enim aliquis egens7) aut
mendicusB)apud eos aliquando9) inventus est. Hospitalitas et paren
tum cura primum apud Slavos virtutis locum habet. Urbs .terrae
illius principalislo) dicitur Archona.11) (PodleHelmholdm)

1) odium: nenávist ——2) Rané: Slované na. Rujaně — 3) žnvalcsco: zesíleti.
rozšířiti se -74) polleo: vynikam — 5) hospitalitas: pohostinství; plenžtudo:
hojnost-; hosp. plen.: bohatá pohostinnost — “) exhibeo: prokazují — 7)agens:
potřebný — 3)mendicus: žebrak— |*)aliquando : někdy — 10)princ-ipalfis: hlavni
— 11)Archona: Arkun. '
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VIII.

E vita Caroli Quarti.

Deinde pervenimus in Bohemiam, de qua absens fueramus un—
decim annis. Invenimus autem, quod aliquotl) annis ante mater
nostra, dicta Elizabeth, mortua erat. Soror nostra secundogenitař)
filia sua, nomine Guta, mi'ssaerat in Franciam et copulataa) J ohanni,
filio primogenito Philippi, regis Franciae, cuius sororem nomine
Blancam habebamus in uxorem.4) Tertia vero soror nostra et ulti—
ma,5) nomine Anna, erat apud dictam sororem nostram in Francia
temporibus illis. Et sic cum venissemus in Bohemiam, invenimus
nec patrem nec matrem nec sorores nec aliquem notum.

Tum pater noster, precedens versus comitatumG)Lúczemburgen
sem propter'7) guerramf) commisitB)nobis auctoritatemlo) suam tempo—
ribus absentiae suae in Bohemia. (Z vlastníhoživotopisu.)

1) quod al iquot: že několik ——2) secundogenitus: druhorozený -—3) copulare :
provdati — 4) uxor: manželka ——5) ult'ěmus : poslední, nejmladší ——6) procedo:
odcházím; versus: proti, směrem, do; comitatus: hrabství — 7)propter: pro, za
účelem —- 9) guerra.: valka ') committo : svěřují '—-10)auctor'itas: vladařství.

IX.

E Chronica ccclesiael) Pragensis.

Anno Domini MCCCXLVIII (millesimo trecentesimo duodequin—
quagesimo) die beati Marci dominus Carolus, Romanorum et Bohemiae
rex, posuit primarium lapidema) et fundavita) Novam civitatenl
Pragensem, protendens4) murum fortissimum cum valvis5) et turri
bus“) altissimis e castro Wissegrad usque in Porziecz. Sed et montem
Wissegrad cinxit7) muro et turribus fortissimis et totuma) opus—con
summavit9) intra biennium.10)Plantavitll) hortos atque vineaslz) cír
cum13) civitatem Pragensem et advexitm) de Austria Vites,15)quas
etiam sub castro Carlsteyn plantavit.

Eodem annolG)fundavit monasterium17) ordinis sancti Benedicti
in civitate Nova et instituitls) in eo fratres Sclawos, qui (ut ii) lit—
teris sclawonicis missas celebrarent19) et horas psallerent.20)

(Beneš Krabióe.)

1) ecclesia: církev, kostel — 2) lapidem primaržum panem: položiti zá
kladní kámen ——3)fundo : zakládá-m — 4)protendere mumm: prodloužiti zed —
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5) valva: brána ——“) tu-rri-s: věž ——7) cingo: obehnati — &)totus: celý -—
'—')consummo: dokončiti — 10)intra biennium: ve dvou letech — 11)planto:
vysazují -— 12)vinen: v_inice —- 13)circum: kolem — 1") adveho: přivážím -—
15)wikis: réva — 16)eodem anno: téhož roku — 17)monasteržum: klášter —
") inst.-ímo: zavésti, usa-diti — 19) mžssa-m Celebrarc: sloužiti mši ——20) horas
psallcre : odříkávati hodinky (žalmy).

X.

Gaudeamusl) igiturř)

[. Gaudeamus igitur, 2. Ubi sunt, qui ante nos
Iuvenes dum sumus3); In mundo fuere26)
Post iucundam4) iuventutem, Vadite ad superosý)
Post molestam senectutem Transite ad inferosý)
Nos habebit humusř) Ubi iam? — Fuere.

3. Vita nostra brevis est, 4. Vivat academia,
Brevi finietur; Vivant professores,
Venit mors velociterf) Vivat membrumm) quodlibet,13)
Rapit nos atrociter,10) Vivant membra quaelibet,
Nemim' parcetur.11) semper sint in flore(s)!

(Studentská středověká píseň.)

1) gaudco : radují se -—2) igitur : tedy ——3) dum: dokud;_iuv€nis: mladý —
') iuou-ndus: příjemný -— 5) humus: země ——6) face/rc: fuerunt ——7) vada:
kráčím'; superi : horní (bozi), nebe —- 3) transeo: přecházím; inferi: podzemní
(bozi), peklo ——9) velox: rychlý — 10)Tapio: uchvátiti; atrox: krutý — 11)parco
alieni: někoho šetřím — l"*)membmm : člen — 13)quilibet: kterýkoliv.



SLOVNÍK K JEDNOTLIVÝM CVIČENÍM
I. DÍLU.

1.

(U sloves si zapamatujeme vždy 1. os. sg. & infinitív_)

vocó, are volám laudó, áre chválím
labóró,are namáhám se, pracuj i
cantó, are zpívám miluji amó, áre
portó, áre nesu, přináším rozkazuji, vládnu imperó, áre
numcró, are počítám

2.

nón ne, nikoliv pozdravuji, salůtó, áre
órnó, are zdobím dobře bene
si jestliže, -li proč? 0227?
saepe (ae se čte jako a'; praesens, špatně male

Caesar) často

3.

(U substantiva si zapamatujeme vždycky nominativ, genitiv a. rod.)

&, ab s abl. (& jen před sou- magistra, ae, f. učitelka
hláskami kromě h) od pum (s ab1.) s (někým)

jámě/na,ae, f. žene ambra, ae, f. stín
puella, ae, f. dívka. Silva, ae, f. les
rosa,ae,f. růže ——

země terra, ae, f.

4.

et &, i modestz'a, ae, f. skromnost
sokola, ae, f. škola, viola, ae, f. fialka,
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in (8 abl.) V (něčem), na (něčem)
nárró, áre vypravuji
fáb'ula, ae, !. bajka, pohádka, po—

vídka
ěflucó,áre vychováván)
ubž (ubž) kde

habeó, éra mám
videá, ěre vidím
exerceó, ěre cvičím
sedeó, ěre sedím
taceó, ěre mlčím
děleó, éra ničím

discipulus, %,m. žák
amžcus, %,m. přítel
equus, %,m. kůň (výsl.: elcvus)
domžhus, i, m. pán '
in (8 akus.) do, na*)
núntius, iš, m. posel
epistula, ae, f. psaní, dopis

puer, %,m. hoch
lúdus, %,m. hra
magister, tri, m. učitel
ager, agrž, m. pole
liber, hm,.m. kniha
vir, %,m, muž

odpovídám respondeó, ěre
když cum

familia, ae, f. rodina
ě,ex s abkz (něčeho) (ě jen před

souhláskami)
properó, áre pospíchám, Spěchám
dě (s abl.) 0 (někom)
quod protože, poněvadž

5.

moneó, črc napomínám
doceó, ěre učím ,

"již iam (_vysl.: jam )
kvetu flóreó, črc
líbím se placeó, ěfre
pohybuji, dojímám moveó, ěre

6.

ukazují mónstró, áre
podporuji žuvó, ám (vysl.: juvó)
rovina campus, %,m.
řeka flúvžus, ii, m.
vždycky, stále semper
lékař medicus, %,m.

7.

taži se-z'nterfrogó,áre
posilují firmě, áre
dělník faber,_brž, m.
dílna fabržca, ae, f.
pile žndustrža, ae, f.
kam?. quó?
připravuj i (pme) 'paró, áre
oběd cěna, ae, f.

*) “Naotázku kam? je v latině vždy in 5akusativem: in scholam, Na otázku
kde? (na kom? na. čem?) je in 3 ablativem: in _scholá.



verbum, %,n'. slovo, sloveso
bellum, i, n. válka
oppidum, %,n. město (malé)
peržculum, i, n. nebezpečí
terreó, ěre děsím, lekám
prátum, 73,n. louka
herba, ae, f. bylina, květina
exemplum, %,n. příklad

bonus, a, um dobrý
labóržósus,a, um pracovitý
látus, 'a, um široký
fidus, a, um věrný
modestus, a, um skromný
ad (3 akus.) k, u
factum, %,n. čin
magnus, a, um veliký
parvus, a, um malý
mutó, áre měním
malus, a, um špatný, zlý
multus, a, um mnohý

pržmus, a, um první
secundus, a, um druhý
tertžus, a, um třetí
quártus, a, umětvrtý
qužntus, a, um pátý
sextus, a, um šestý
septžmus, a, um .sedmý
octávus, a, um osmý
nónus, a, um devátý
decimus, a, um desátý
undec'imus, a, um jedenáctý
duodečžmus,a, um dvanáctý
miser, a, um ubohý
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8.

cónsžlžum, 735,.n. rada, úmysl

požár incendžum, 1373,n.
zlato aurum, 73,n.
stříbro argentum, „i, n.
nebe caelum, i, n.
měsíc luna, ae, f.
hvězda stella, ae, f.

_odměna praem'ium, ii, n,
9.

slavný, jasný clárus, a, um
starý, starodávný antiquus, a.,um
Římané Ró'mánž, órum, m.
římský Róm'ánus, a, um
můj meus, a, um
tvůj tuus, a, um
svůj suus, a, um
kov metallum, %,n.
drahý, drahocenný pretz'ósus,a, um
vysoký altus, a, um
jsou sunt

10.

pžger, pigra, ]n'grum líný
pulcher, pulchra, pulchrum krásný
liber, a, um svobodný
noster, nostra, nostrum náš
vester, vestra, vestrumváš
Carolus, 73,m. Karel
quotus, a, um kolikátý
hóra, ae, f. hodina
est jest

děti lžberž, órum, m.
oko oeulus, 17,m.

černý niger, nigra, nigrum
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laetus, B*)radostný, veselý
frěctus, 3 správný
dó, dáre dávám
públicus, 3 veřejný
stultus, 3 hloupý
mmzquam nikdy (v lat. je jen

jeden zápor! tedy: nikdy ne
zpívám numquam canto")

superbus, 3 pyšný
longus, 3 dlouhý
longě látěque daleko široko

'petó, 3**) žádám
regó, 3 řídím
co—rrigó,3 opravuji

mittó, 3 posílám
legó, 3 čtu
página, ae, f. stránka
cm-ró, 3 běžím, utíkám
carrus, i, m. kára, vůz
l'ralzó,3 táhnu, tahám'

audió,4**)slyším, (slýcham), po—
slouchám

fpúnió, 4 trestam
verzió, 4 přicházím
ěrudió, 4 vzdělávám
ifzzstus,3 spravedlivý [jústus]
malta : akus. p_l.neutra od _multus,

3: mnoha, mnohé věci, mnoho
names, 3 nový
sció, 4 vím

ll.
-que (p_říklonka) a, i
lúceó, 2 svítím'

horlivý, snaživý studiósus, 3
rozhněvaný, hněvivý irátus, 3
výborný, výtečný ěgregius, 3
přísný sevěrus, 3
tvrdý dei/rus, 3“
jazyk lingua, ae, !. (vysl.: lingua,)
český Bohěmicus, 3
latinský Latinus, 3

12.

scribó, 3 píši

trhám 'carpó, 3
klamu falló, 3
říkám dicó, 3
věřím c'rědó, 3

žiji vivó, 3
století saečulum, i, n.
učím se discó, 3 (s akus.)
přemahám, vítězím vincó, 3

13;

múnió, 4 opevňuji
můrus, i, m. zeď

střežím, hlídám custódió, 4..
mrtvý mortuus, 3
spalují cremó, 1
bud' anebo aut — aut
pohřbíváni sepelió, 4
končím finió, 4
nic nihil

*) 3.: trojvýchodné: laetus, a. um.
**) 3: konjugace III.; 4: konjugace IV.
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14.

ita (est) tak (jest), ano
nón ita, minžmě nikoliv

ewátum, i, %.chyba
etža-mtaké, ještě (vys1.: eez'jam)
nónnúllus, 3 některý (núllus žad—
ný, nón núllus nikoliv žádný, ně- rád l_žbenter(adverb., nesklonné)

který) úkol pěnsum, %,n.

15.

annus, %,m. rok
nunc nyní
sum, esse býti
parum malo

marně frústrá
hledám quaeró, 3
vždy semper

victor, óris, m. vítěz
homó, ein/is,m. člověk
seržptor, óris, m. spisovatel
z'bž(ibž) tam (ubi? — žbi)
vita, ae, f. život
populas, 73,m. národ, lid
labor, ófržs,m. práce
'em-ius,3 různý, rozmanitý
color, 67723,m. barva

flós, ilófržs, m. květ
dux, ducis, m. (voje)vůdce
mžles, ms, m.-vojak
arátor, óris, m. oráč
aut nebo
rex, regis, m. kral

fortz'túdó,žnís, f. statečnost
nótus, 3 známý
animus, i, m. duch
imágó, fin/53,f. obraz
magnitúdó, inžs, f. velikost

vděčný, milý grátus, 3
jestliže ne, ne-li nisi
kupuji emó, 3
knihovna bibliothěea, ae, f.
zlatý aureus, 3
cesta m'a, ae, f;
střední medius, 3

16.

sed ale, avšak
pán/is, pánžs, m. chléb

bratr fráter iris, m.
starost cúra, ae, ].
rodiče parentěs, um, m.
otec pater, iris, 'm.
matka máter, tris, f.
lev leó, ónis, m.
slunce sól, 733,m.
sláva glória, ae, f.
řecký Graecus, 3
pocta, čest honor, óris, m.
mrav mós, móržs, m.

17.

pulchržtúdó, inis, f. krasa
patria, ae, ]. vlast
oržgó,inis, f. počátek, původ
_órátz'ó,ónis, ]. řeč (řečníkova)
órátor, óržs, m. řečník
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uátió, ónis, f. kmen, národ
Európa, ae, f. Evropa
a ud (předl. s akus.) u
áigió, ónis, f. náboženství
regió, ónis, f. krajina
condició, ónis, f. podmínka
órcló, inis, m. stav, pořádek
littera, ae, f. písmeno; órdó litte

rárum abeceda, abeced. pořádek

laus (pův. laud-s), dis, f. chvála
tempestás, tis, f. bouře
vástó, ] pustoším.
virtus, tis, f._mužnost, statečnost,

udatnost, ctnost*)
ifúdex, icis, m. soudce
civitás, tis, !. obec, stát
crěscó, 3 rostu
nam nebot
custós, dis, m. strážce, hlídač
lěx (pův.: lěgs), lěgis, f. zákon
post (předl. s akus.) po
páx, pácis, !. pokoj, mír
iústitia, ae, f. spravedlnost
vóx, vócis, !. hlas
cárus, 3 drahý, milý

altus, 3 vysoký
urbs, urbis, _f.město
Graecus, i, m. Řek
am, cis, i. hrad
hostis, is, m. nepřítel (vojenský)
avis, is, !. pták
voló, l létám
cívis, is, m. občan

*) cum vírtute: ctnost—ně

libellus, i, m. knížka, sešit

řeč (mluvená) sermó, ónis, m.
pravý věrus, 3
vesmír mundus, i, m.
neznám ignóró, l
čestný honestus, 3
hájím, bráním défendo',3

_množství multitůdó, inis, ].
Čechy Bohěmia, ae, j.

libertás, tis, f. svoboda
summus, 3 nejvyšší
věritás, tis, f. pravda

zachovávám servó, _1
noc uox, uoctis,f. ;gen. pl. :noctium;

v noci — nacte (na otázku kdy?
se klade u subst. s význ. času
abl. bez předl)

léto aestás, tis, f.
zima hiems, hiemis, f;
povinnost officium, ii., n.
světlo lux, lúcis, f.
chytrý callidus, 3
vůdkyně dux, ducis, f.
lest, podvod fraus, dis, f.

9676,3 nesu; bellum g. vedu válku
cláděs, is, f. porážka
causa, ae, fr.příčina
měnsis, is, m. měsíc (v kalendáři)
pars, tis, f. část, díl
certus, 3 jistý
nátum, ae, !. příroda
numerus, i, m. počet



ars, artis, ]. umění
návis, is, f. loď
autumnus, i, m. podzim
pómum, i, u, jablko; pl.: ovoce

laska amor, óris, m.
k, vůči ergá (s akus)
vážnost auctóritás, átis, _f.

20.

'nómeu', inis, %. jméno
tempus, oris, 'n. doba, čas
uuuc nyní
opus, eris, u. dílo
rivus, i, m. potok
flumen, inis, u. řeka
mare, is, u. moře
influó, 3 vtékam
animal, ális, u. živočich, zvíře
sěmen, inis, u. semeno
arbor, oris, f. strom
ius, iuris, u. pravo
Carmen, inis, u. píseň, baseň
vulrtus, eris, %.rana, zranění
pectus, oris, %. prsa, srdce

cónsul, is, m. konsul (2 konsulové
ročně volení byli představiteli
římské republiky)

quotannis každoročně
creó, l volím
amicitia, ae, f. přátelství
itaque a tak, proto
arma, órum, %.zbraň
contra (předl. s akus.) proti
páreó, 2 (s dat.-) posloucham (roz—

kazu).
neque a ne, ani (připojuje druhý

zábor-\

ll

stařec senem, senis, m.
délka lougitúdó, inis, f.
smrt mars, tis, f.
nejistý incertus, 3
loďstvo, třída classis, is, ].
ovce ovis, is, f.
mluvím pravdu uérum dicó, 3

caput, itis, n. hlava; hlavní město
humanus, 3 lidský
os, ossis, u. kost

tělo corpus, oris, rt.
hluboký altus, 3
druh, rod genus, eris, %.
cesta, výprava iter,'itiueris, %.
Praha Praga, ae, f.
jaro věr, is, u. ,
věčný aetermas, 3
převyšují superó, l
rozum ratió, ónis, f.
přísloví próverbium, ii, n.
mysl měns, merit-is, f.
zdravý sánus, 3

21.

audácia, ae, ]. odvaha, smělost
erró, 1 chybuji, bloudím
I ánuárius, ii, m. leden
Februárius, ii, m. únor
Mártius, ii, m. březen
Aprilis, is, m. duben
Maius, i, m. květen
I rů/nius,ii, m. červen
Iulius, ii, m. červenec
Augustus, i, m. srpen
September, bris, m. zaří

Octóber, bris, m. říjen
Norember. (mis. m. listopad
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December, bris, m. prosinec

císař imperátor, óris, m.
spím dormíó, 4
chrám templum, %,n.
Ianus Iánus, 77,m. (bůh počátku

a konce)

pauper, z'schudý
džves, žtz'sbohatý
vetus, eris starý
memor, is pamětlivý
fělžx, cis šťastný
infělžx, cis nešťastný
simplex, žcžsjednoduchý, prostý
audáx, cis odvážný
aetás, tis,'f. věk, doba
sine (předl. s abl.) bez
atque a, i
beátus, 3 blažený
ingěns, žngentis ohromný

dz'sputó,1 rozmlouvám, vykládám
ambuló, 1 procházím se
aqua, ae, !. voda
jluó, 3 téci; mórepo způsobu, jako

facilis, is, e snadný
fortz's, is, 6 statečný
pugna, ae, f.-bitva, boj
sentžó, 4 cítím
gravis, 733,e těžký, vážný
mortálžs, is, e smrtelný
immortálz's, fis, e nesmrtelný
omnis, fis, e všechen, každý

zřídka ráró
uzavírám claudó, 3
Germán Germánus, i, m.
ctím, obdělávám celé, 3
tmavý áter, átm, átrum
dělám, konám agó, 3

sapiens, entžs moudrý
pár, paris rovný, stejný
iungó, 3 spojují

někdy nónnumquam
vinný nocěns, entžs
"nevinný žmwcěns, entis
místo, pro, za pro (s abl.)
živím aló, 3
jsem zdráv valeó, 2
ušlechtilý, hezký ělegáns,antis
umělec artífex, fžcz's,m.
pokrm, jídlo cibus, i, m.

23.

zahrada hortus, i, m.
plný plénus, 3
učiti se básni discere carmen (akus. )
ustupují cědó, 3

vžcus, %,m. vesnice

brevis, is, e krátký, stručný
Similis, is, e podobný
duleis, is, e sladký
onus, eris, n. břemeno
levis, fis, e lehký
quálfós,is, e jaký
tálz's, .?Js,e takový



nesnadný difficžlis, 738,e'
dnes hodžě

smutný tržstz's, is, 6
popisuji děscržbó,3'
jedinečný singuláržs, is, e
společný communis, 733,e
mezník terminus, %,m.

73

oddělují séparó, l
narozený nátus, 3
radost gaudžum, ii, n.
bolest dolor, óris, m.
nepodobný dissimžlžs, is, 6
ostatní cěterž,ae, a
příjemný suám's, is, e [svávis]

25.

quondam kdysi
celeber, bris, bre hojně navštěvo

vaný, slavný
dcer, ácris, (žereostrý, prudký
alacer, cržs, cre čilý, bystrý
pugnam committó, 3 svadím bitvu
quá děeausá?lz které příčiny? proč ?
tam tak (předadjektivy)
sententia, ae, !. myšlenka, mínění
džlžgěná, entžs' pečlivý, svědomitý
MW)M,E.

forte náhodou

rychlý celer, 738,e
pomoc auxilžum, žž, n.
bojuji pugnó, l
v (měsíci) říjnu (mense) Oetóbrž

(abl.'časový; jména měsíců jsou
vlastně adjektiva k substantivu
měnsžs)

nemocný aeger, aegra, qegrum

26.

Caesar, is, m. Caesar (slavný voje
vůdce a spisovatel římský)

exerežtus, us, rn. vojsko
žmpetus, 118,m. útok
fugó, l zahaním
cursus, 423,m. běh
rnagistrátus, 128,m. úřad, úředník
fráctus, 128,m. plod, plodina;
senátus, 128,m. senát
tribuó, 3 uděluji, vzdávám
cásus, 128,m. pad, osud
quot? kolik?

27.

res, rei, f. Věc
rés publica obec, stat

passus, 12.9,m. (dvoj )krok (asi150 cm)
manus, 728,f. ruka
genu, us, %. koleno
gelu, 723,n. mráz

znamení Signum, i, %.
roh, křídlo (šiku) comu, us, n.
vůz currus, 128,m.
přístav portus, 123,m.
tvar fórma, ae, f.
jízda equitátus, us, m.
myji lavó, l

concordia, ae, f. svornost
dies, či, rn. den
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spěs, ei, ]. naděje
fall/ix, cis klamný
aciěs, či, f. šik
ržpa, ae, f. břeh
glaciěs, či, f. led
Spiritus, 723,m. dech, duch
quárě? proč?

sánctus, 3 svatý
amicitia, ae, f. přátelství
relžnquó, 3 opouštím
calždus, 3 teplý
mžgró, 1 stěhují se
Ciceró, ónžs, m. Cicero (slavný řeč

ník a spisovatel)
patríus, 3 otcovský

klidný, rovný aequus, 3
neštěstí rěs adversae; (protivný

adversus, 3)
štěstí rěs secundae
důvěra, věrnost fiděs, fiděž, j.
osud fortúna, ae, f.
přírodní nátúr'álžs, 2; přírodní vě

dy 'rěs nátúrálěs.

28.

sermó patržus řeč mateřská
dulcis, 2 sladký

širé moře mare altum
bezpečný tútus, 3
obchodník mercátor, o'ržs,m.
učený doctus, 3
Italie Italia, ae, ].

Pozn.: -v zimě = hieme (abl. časov'ý, bez předložky; .ablativus tem
poris);
jasnější než (nad) světlo — cláržor (quam lúx) l'úce; abl. srovná.
vací,ablatívus comparětívus;
nejslavnější 'z Řeků — clárissimus Graecórum; první z žáků — 1275
mus discžpulór-um;gen. celkový (gen. partitívus) při superlativu.

invenžó, 4 nalézam
ovis, is, !. ovce
óvum, i, n. vejce
celer, is, 6 rychlý
ventus, %,'m. Vítr
barbarus, %,m. barbar
asper, a, um drsný, krutý
humilfis, 2 nízký
útilis, 2 užitečný

29.

servió, 4 sloužím
avárus, %,m. lakomec

sestra soror, ó'rz's,f.
počátek initium; 7373,%.
proslulý nóbžlžs, 2
ozdoba órnám'cntum, n.

blížím se appropžnqu ]
i,
5,

Pozn.: amor patržae: láska k vlasti, gen. předmětný (gen. obiectívus).
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ělžgó,3 vybírám, volím
quamquam ač(kolív)
infidělis, 2 nevěrný
inimžcus, %,m. nepřítel (osobní)
pius, 3 zbožný
sál, salis, m. sůl
necessárius, 3 nutný, potřebný
permultus, 3 přemnohý
idóneus, 3 vhodný
summus, 3 nejvyšší
senectůs, ůtis, f. stáří
ad k, (až) do

valetúdó, inis, f. zdraví

Asie Asia, ae, f.
Evropa. Európa, ae, f.
většina (četnější) plúrěs, na
starší (nám) mažor
předkové mažórěs, um, m.
potomci mžnórěs, um, m.
rozumný průděns, entis
raději, spíše potžus
vzduch děr, áeris, m. .(vysl.: á-ěr)
nejistý, pochybný 'dubz'us,3

31.

tžmeó, 2 bojím se kdy quandó
žúdex, icis, m. soudce odstrašuji děterreó, 2
iúdžcó, l soudím jak ut
levó, 1 ulehčuji
adsum, essejsem přítomen, pomá

hám (mátrž: matce)
calamitás, tis, !. nehoda, neštěstí
děsum, deessechybím, nedostávám se

zítra crás
jsem nepřítomen, jsem vzdálen,

scházím absum, esse

32.

atque &, i
vestžó, 4 šatím
nunc nyní

básník pošta, ae, m. (skloň. jako
fěmžna)

Slza lacrima, ae, ].
obměkčuji mollió, 4
urážím offendó, 3
zanedbávám, nedbám neglegó, 3
ztrácím ámittó, 3

33.

malum, %,%. zlo, neštěstí
films, %, m. syn
cottždiě (každo)denně
maneó, 2 dlím, meškám, zůstávám
classis, is, f. třída

quinque annžs (abl.) maior: o 5 let starší,

ucho auris, is, f.
noha pes, pědis, m.
dveře parta, ae, f.
okno fenestm, ae, f.

multó (ab1.) mažor: mnohem větší
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kdysi, jednou ólim čtvrt (městská) vicus, i, m.
dcera filia, ae, f. je mi 10 let (jsem narozen 10 let)
hlavní město caput, itis, n. deqemannós nátus sum '
rozdělují dividó, 3 děd(eček) avus, i, m.

34.

ego já; tú ty; nás my; vós vy sólum jenom
respónsum, i, %.odpověď situs, 3 položený
diúdlouho ——
exspectó, 1 očekávám radost laetitia, ae, f.
erró, 1 chybuji získávám, připravuji paré, ]

35.

qui? quae? quod? který, -á, -é? quó— eó čím —tim
is, ea, id ten, ta, to (on, ona, ono)
nófndum dosud “ne

ignóscó, 3 odpouštím

způsob modus, i, m.
stopa, noha pěs, pědis, m.
nikdo němó

36.

hic, haec, hoc tento, tato, toto směji. se rideó, 2
ille, illa, illud onen, oná, ono kárám castigó, 1
crěber, -bra, -bmm hojný, častý zde hic; sem húc; tam illůc
tellůs, úris, f. země. pláči fleó, 2
móbil'isa 2 POhybliVý> vrtkavý Pozn.: ubi? -—ibí;
modo" ——modo" brzy — brzy quó? ——hůc, illůc.
faveó, 2 jsem přízniv, přeji

37.

aliquis někdo; aliquid něco liber, a, um prostý, zbavený ně
quidam, quaedam, quoddam který— čeho, svobodný

si,některý _—
omnis, is, 6 všechen, každý nevím nesció, 4
núllus, 3 žádný nic než nihil nisi
cógitó, 1 přemýšlím mám, jsem povinen děbeó, 2
aqua, ae, f. voda



captó, l chytám
cěteri, ae, a ostatní
vesper, 5, m. večer

carrumpó, 3 kazim
falsus: 3 falešný
dignus, 3 (laude) hodný (chvály)
numerus, i, m. počet
cáró, 1 pečují, starám se
inter ($akus.) mezi
fansite-s, 3 příznivý

roptó, 1 přeji si

památka memoria, ae, [.

cónsiat je známo

appo-rtó, l přináším

dobývání expugnó, l (s akus.)
spravují (úřad) administró, 1
kralují, vládnu régnó, 'l

putó; ] myslím
Ráma-, ae, f. Řím
appelló, 1 nazývám
dónec dokud
nabil-us, 3 zamračený, nepříznivý,

smutný
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38.

zasloužím sí mereó, 2 (s akus.)
zmenšují mžnuó, 3

39.

tum tehdy
fortúnátzw, 3 požehnaný

odpočívám requžěscó, 3
mír, pokoj páx, cis, f.
obviňují, žaluji accúsó, ]
Bůh Deus, i, m.

40.

prosím 676, 1
usilují ělabóró, ]

41 .

vlastní proprius, 3

42.

dosti satis
pověst fáma, ae, f.
vítězství vžctória, ae, f.
oznamuji núntió, 1

43.

Troja Tróz'a, ae, ]. (město v M.
Asii)“

obléhám oppugnó, l
mocný potěns, entžs
předtím anteá
ihned star/im

sólus, a, um (zájmeno ; skloň. jako
fan-us) jediný, sám
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ferě téměř, skoro
molestus, 3 obtížný
eiů'ventús,útis, f. mládí
error, ór'ls, m. omyl, chyba
vžtó, 1 (s akus.) vyhýbám se

4 .

Hannibal, is, rn. H„ velitel vojska
karthaginského (punského)

ědúeó, 3, ědúxž vyvádím '
proelinm, li, n. boj, bitva
geró, 3, gessž nesu; bellum geró ve

du Válku

trádó, 3, trádidž odevzdávám, vy
dávám

ánser, erls, m. husa _
Oapz'tóllnm, iž, n. K., hrad města

Říma
alá/mor,-óris, m. křik
negó, 1 popírání, tvrdím že ne
fertilis, 2 úrodný

philosophus, %,m. filosof
maneó, 2, mánsž zůstávám, se

trvávám

doma domí

cónslat je známo; cdnstat inter
omnes je všeobecně známo

aeguns, 3 rovný, slušný
repudfló, l odmítám

dlím 'maneó, 2, mánsl
vyhnanství exsžlium, ží, n.
filosofie philosoPhia, ae., f.
levý Sinister, tra, trnm
zápasím certó, 1
Karthago Carthágo, žnis, f.
před Kristem ante Ohrístum ná—

tum (a. Ghr. n.)

46.

poena, ae, f. trest (vysl.: pěna).
culpa, ae, !. vina
lewis,2 lehký, lehkomyslný
tlmeó, 2, Jul bojím se (otce: patrem)
drobná,-1 váhám
Alexander, drž, rn. Alexandr (král

makedonský, zakladatel velké
říše) '

Thébae, drum, f. Theby (město
v Řecku)

Pindarus, i, m. Pindaros (řecký
básník)

domus, 723,f. dům (abl. sg. domó!
akus. pl._domós!)

snažím se studeó, 2, Já??
škodím noceó, 2, -už_
výmluvnost éloquentža, ae, f.
nerozvážný imprúděns, entis
jsem vzdálen absum, abesse, á/uí
jsem přítomen, přispívám adsum,

adesse, adfnž
podezření suspz'ció, ónís, f.
síly vžrěs, lum, f.



vůle voluntás, tis, j.
Trojané Tróiáni, órum, m.
nevděčný ingrátus, 3

posted potom, později
rédúcó, 3, rěduxi, rěductum vedu

zpět
hiemó, 1 přezimují
theátrum, i, n. divadlo.
frequento', l docházím někam
spectó, l dívám se
littera, ae, f. písmeno
seribó, 3, seripsi, scriptum píší
salús, utis, ]. zachrana

aliěnus, 3 cizí
legó, 3, lěgi, lěctum čtu
autem však, avšak
condó, 3, -didi, -ditum zakládám
nauta, ae, m. lodník
dirigó, 3, -rěxi, -rěctum řídím
tempus datum (agó, 3, ěýi, áctum)

čas minulý, někdejší

49.

émendó, 1 opravuji, napravuji
fugo', 1 zahaním (na útěk)
móns, mantis, m. hora
occupó, l obsazují
dějendó, 3, —fendi,-fénsum hajím,

bráním
offendó, 3, -fendi, -fěnsum ura

žím

ně-quidem ani (o jednom členu:
ně m quidem; popírají—lise dva

Archímecles' Archimédés, is, m.
. kruh circulus, i, m.
ruším, kazím turbb', 1

47.

vincó, 3, vici, victum vítězim
spěró, 1 doufam
mittó, _3,misi, missum posilam

předstíram simuló, l
tábor castra, órum, n'.
obnovují réstituó, 3, -ui, utum
příležitost oecásió, ónis, ].
výrok, rčení dictum, i, u. (dicó,

3, dixi, _dictum)

48.

qučque (na 2. místě!) také
laudátor, óris, m. vychvalovač

kořením condió, 4
hlad fame's, is, ]; (abl. podle 5.

dekl.: lame)
vidím videá, 2, vidi, visum
krvavý cruentus, 3
děsím terreó, 2, -ui, -itum

členy, klade se neque— neque:
'neque ego neque tu)

velmí magnopere, valdé
předpísují praescribó, 3, -scripsi,

-scriptum
pronáším, říkám dicó, 3, dixi,

dictum
'unavují fatigó, 1
místo loeus, i, m.
zapas', zavod certámen, inis, n.
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50.

difficzclůs, átžs,.;f. nesnaz
'n-imius, 3 přílišný
timor, 67933,m. strach
Cannae, drum, f. Kanny (město

v Italii)
dónum, %,n. dar
Syrácúsae, drum, ]. Syrakusy

(město na Sicílii)
foedus, eris, %.smlouva
trioló, ] porušují

renovó, 1 obnovují, znovu začínám
fuga, ae, f. útěk
mandó, l svěřujíf fugae mě mandó

dávám se na útěk

.uvaruji se vítá, 1 (s ak.)
osvobozují, zbavují lžberó, ] (pa

triam peržculó)
milost venda, ae, f.
Gallové Gallž, órum, m.

51.

Mneme, árum, f. psaní, spis, pí
semnictví ; artěs et lžiteme vědy
a umění

accommodó, 1.přizpůsobují
gěns, gentis, f. kmen, národ
scientia, ae, f. znalost
mžlitáris, 2 vojenský; rěs militária“

vojenství
óráculum, i, %.věštírna
Apolló, žm's, m. Apollo (řím. bůh)
Scipió, ónis, m. Scipio (řím.velitel)

protivník adversá-rz'us,ží, m.
pozdě sěró
odsuzuji Condemnó. ]
úspěch ěventus, 123,m.
vyplňují expleó, 2
dějepisec rérum scriptor, óris, m.
oplakavám děfleó, 2
toga toga, ae, f.
plášť (vojenský) sagum, 73,11.
zabiti necó, 1

52.

moci: brzy

imperium, ii, vlada, panství, říše
Áfrz'ca, ae, ]. Afrika
návigó, 1 plavím se
socius, ii,-m. druh
comes, itis, m. průvodce
prómz'ttó, 3, misi, mžssum slibuji

oboedió,4 (s dat!) poslouchám

znalý gnárus, 3
konec Hnis, is, m.
Helvetiové Helvětiž, órum, m.
území fžnés, žum, m.
vesnice vžcus, &,m.

oheň žgmls, is, m. (abl. ignž!)

Pozn.: věz scžió (lat-ina někdy zdůrazňuje imperativ částicí 46:
vocátó! vocátóte! estó! estóte! suntó!).
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53.

pecúnia, ae, i. peníze- hojně navštěvuji celeb'ró,1
comparó, 1 získávám omlouvám excúsó, ]
02276,1 starám se, opatruji oceňuji aestžmó, l
bellum dúcó, 3, dúxž, duetu/m válku , Katilina Catilina, ae, m. (náčel—

prot-ahuji ník protistátního spiknutí r. 63
z-iotóržam repo-rtó, 1 získávám ví- př. Kr.)

tčzství

54.

bona, órum, %.majetek mendáx, cis lživý
(řictátor, ór'is, m. diktátor (úřed— adulěscéns, entis, m. mladík

ník jmenovaný na půl roku; ———————
náčelník státu s plnou mocí); Kato Cató, amis, m.
dictátórem džcere jmenova-ti dik- až do úsque ad (5 akus.)
tátora



DÍL II.

PŘEDMLUVA.

V prvním dílu učebnice jsme se seznámili se základy latinského
jazyka, takže jsme již mohli porozumět některým latinským“výrazům,
obratům a zkratkám i přečístiněkolik jednoduchých původních textů.
Naším úkolem bude nyní prohloubení a zdokonalení těchto znalosti.
Pokud jste něco zapomnělize staršího učiva, zopakujte a obnovte si to
v paměti! Jazykové studium vyžaduje pevných základů! _

V druhém dílu učebnice rozšíříme znalosti tvarosloví a skladby
na větách a článcích, které jsou většinou původními latinskými texty,
kdežto v prvním dílu knihy byly z větší části věty pro naše cvičení
uměle sestavené. Texty byly vybrány vedle zřetele k mluvnickému
výcviku tak, abychom _zjejich obsahu mohli poznati hlavní myšlenky
a jednání velkých antických mužů a uvědomit si, které to byly ctnosti,
jež vedly k založení tak slavného státu a k vytvoření vzdělanosti,
která se stala základem vzdělanosti evropské. Setkáme se proto místy
s vlastními jmény, jejichž stručný výklad je obsažen v souhrnném
latinsko-českém slovníku na konci knihy.

Protože naším úkolem je nyní důkladnější poznání latinské mluv
nice, nepostačí nám k studiu jen naše učebnice, jak tomu snad bylo
u dilu prvního, nýbrž budeme musiti častěji sáhnout po soustavné
mluvnici, v níž si najdeme na příslušném místě podrobný výklad.
Jeden z našich hlavních letošních úkolů je nacvičení tvarů latinských
sloves. Na konci slovníku k jednotlivým cvičením je vždy uvedeno
několik nových sloves. Naučte se jim, aby se vám v souhrnných
cvičeních, věnovaných slovcsům, nenakupilo nmoho nových výrazů
najednou!

FE LICITER!
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Opakovací cvičení.

Jaká. je latinská abeceda? Které jsou rozdíly ve výslovnosti některých
znaků (písmen) v latině a v češtině? Jaká pravidla platí pro latinský přízvuk?
(Uvedte příklady!)

Kolik druhů slov je V latině (a v češtině)? Které jsou latinské deklinace?
(Vyskloňujte jednotlivé vzory!) Ke kterým deklinacím náleži adjektiva? Kolik
druhů adjektiv je v III. deklinaci? Jak se tu liší od skloňování substantiv?
(Všechna?). — Skloňujte v sg. i v pl.: puer labórz'ósus,pošta,noster, verbum audáx,
homó pauper, currus cárus, džěsbrevis!

Jak stupňujeme adjektiva? (Uveďte příklady!) Jak se tvoří adverbia od
adjektiv a jak se stupňují? (Na přiklad?)

Která latinská. zájmena znáte? Umíte je dobře skloňovat? Přesvědčete se
o' tom! Vyjmenujte řadové číslovky od 1 do 100! (Jak se skloňují?) Vyjmenuj te
číslovky základní od 1 do 100!Které z nich se skloňují a jak?

Přeložte nasledující věty! (Dovedete je rozebírat?)

]. Amíci amícís gratí sunt. ——2. Amate, puerí puellaeque, sermó
nem patrium! — 3. Nómina féminarum, terrarum, urbium, parvarum
Tnsularum, arborum in lingua Latina generis féminíní sunt. (Nechybí
zde et? Proč?) —-4. In rébus secundís hominem plůrěs amícós haběre
quam in rěbus adversís cónstat. (Jaká je zde vazba větná? Proč?) ——
5. Discipulí optimě patriae servíre discunt, sí bene parěre discunt. —
6. Věrí amíci amícós et in rěbus maximě dubiís nón relinquunt. —
7. Hominěs tantum sui memorěs miserrimí sunt; němó iís crědit,
&nůlló amantur. -—8. Stultí modo hoc, modo illud crědunt; modo haec,
modo illa laudant. -—9. Deum órate, ut parentěs vestrí bene valeant
et vóbis diů serventur. (Proč je vevedlejší větěkonjunktiv? ——Pravidlo? )
— 10. Aud'ímus tě &'magistró sacpe moněrí. Parumne discis? (Jak se
tvoří v latine" otázky žjžšťovací?)

1. Knihy jsou.mými nejlepšími přáteli. —-2. Velká je krása naší
země, našich řek, hora lesů. — 3. Rok má (_numeráre ) 12měsíců, měsíc 30
nebo 31 dní, den 24hodin. — 4. Za nejstarších časů vládli v městě Římě
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králové. -—5. Nevěrní přátelé bývaji horší než největší (nejprudší ne
přátelé. ——6. Často vás učitelé napominají, abyste čtli mnoho, zapa
matovali si (to) nejlepší. * 7. Lakomci nejsou nikoho pamětlivi, ni
komu nevěří, nikoho lnemají rádi (nemiluji ), nikým nejsou ctěni. —
8. Ničím nejsme lépe poučováni než příklady. —-—9. Vaši rodiče vždy
pečovali, abyste byli dobře vychováváni a vzdělávání. — 10. Je známo,
že někteří (kteřísi) živočichové v zimě spí.

Zopakujte si tvary, v nichž jste snad byli na pochybách při jejich tvoření!
Procvičte si na. samostatně tvořených větách pravidla, jež Vám vybledla v pa
měti! Sestavte věty z výrazů:

1. Bonus — magister — puer — salutare. — 2. De ——víctor clarus — saepe »—
legere — fin —-schola. _„ 3. Autumn/us et aestas -—longitudo ——nox —-van'us —
esse. ——4. Amicitia —-semper ——.se-mare; amicus — diligere. — 5. Puella —-caput
-— omare ——mloLa jlorens ——video.

Tvořte si podobná cvičení!

Repetit'áoest mater stadionem.

Opakování. slovesných tvarů.

Kolik kmenů má latinské sloveso? Které to jsou? Jak se tvoří v latině
passivum? Utvořte všechny indikativy i konjunktívy (v akt. i v pas.) od tvarů:
vocámus, mldětis, 'petzmt, půnžs !
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Kolik je V latině infinitivů &jak se tvoří? (Uvedte příklady!) .Které znáte
slovesné tvary jmenné? Utvořte je od .vzorů všech konjugací!

Překládejte:

]. Graeci Tróiam, quam novem annós oppugnaverant, decimó
annó expugnavěrunt et dělěvěrunt. — 2. P. Cornelius Scipió appellatus
est Áfricanus, quod Carthaginem dělěverat. — 3. Němó sapiens půnit,
quod peccatum est, sed ně pečcětur. ——4. Qui aequam mentem in
calamitate servaverint (Je to koni. perf. nebo fut. II ? Proč?), levius
calamitatem tolerabunt. — 5. Cum hostěs appropinquarent (proč
koní.?), mílitěs quam celerrimě castra můniěbant. — 6. Cum mílitěs
castra můnivissent, impetum hostium sine metů exspectavěrunt. ———
7. Multi nisi poenam timuissent, lěgibusnón páruissent. — 8. Virtůtem
ex viró appellatam esse (Jak by znělinf. prace.?) cónstat. — 9. Romani
dívitěs autumnó in Urbem (in urbem Rómaml habitatum (Jaký je to
tvar a proč je zde?) migrabant. ——10. A verbís lěgis nón est
recědendum.

Určeteipřeložte tvary &jmenujte příslušnoujejich řadu (na př. laudó, lau
dáre, laudc'wž, laudátum ) : džligerz's — jžnžverint — excerceámus — vecem —
ěducó!

Tvořte podobná cvičeni!

Určete, jaký bude v latině tvar a přeložte: nesl jsi — přinesl jsi ——nesli
bychom — proč bys nazpíval? ——spí -—opustíme — kéž neopustíte _; byli by
soudili, atd.

Překládejte :

l. Scipio oplakal osud Kartaga, které sám zničil. — 2. Pochvá—
líme vás, uslyšíme—li,že jste chvály hodni. — 3. Mnohým by ses líbil,
kdyby ses nebyl snažil líbiti se všem. —-4. C. Iulius Caesar byl zabit
těmi, kteří mu děkovali za (děběres aku-si.bezpředl.) největší dobrodiní.
——'5.Kéž bychom byli bývali znalí času budoucího! — 6. Kéž'jste si
získali pravého přítele! -—-7. Pamatujte si, že nejlepší občané vždycky
uposlechli zákonů vlasti! — 8. Hannibal věřil, že snadno zničí římskou
říši. (Zájmeno!) — 9. Již staří věřili, že život duše nebude ukon
čen smrti. — 10. Je známo, že ve štěstí je nutno (se musí; jaký tvar
r lat.?) přemýšleti o neštěstí.

Ut desžnt vires, tamen est laudamla voluntas. 

Naučte se s]ovesům obsaženým v seznamu slov k cvič. 2!
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3.

Slovesa I. konjugace.

1. Cónstat iůstós numquam iniůriam iůvisse. — 2. Audacés
fortůna iuvat, timidós repellit. — 3. Nísi &tě adiůtí essěmus,
labor noster vánus fuisset. ---—4. Romani cottidié nón semel, sed saepius
lavabantur, němó nisi lautus ad cěnam veniěbat. — 5. Fortuna
multís dat nimis, satis něminí. —- 6. Nihil sine labóre magnó vít-a
dedit mortalibus (hominibus). — 7. AncUs Marcius, quartus rěx
Romanórum, cum Latínós domuisset, urbem moenibus circum
dedit. ——-8. Multas gentěs &Rómanís gravibus pugnis domitas esse
legimus. ——9. Cicerč omnibus Rómanís ěloquentia praestitit —
10.Numquam agěmus,quae vetita sunt.

]. Dobře vím, že jsi vždycky svým přátelům pomohl. — 2. Matka.
si přeje, aby sis umyl ruce (abys-umyl své ruce). — 3. Jest staré pří
sloví: Ruka ruku myje. — 4. Hannibal nikdy neporušil přísahu,kterou
dal otci, že bude vždycky nepřítelem naroda římského. — 5. Proti
(věcem)zakázaným jsme se vždy postavili, stavíme a budeme stavět.
— 6. Čteme, že Caesar podrobil Gallií v(z'n) devíti letech.— 7. Je zná
mo, že Punové (Poem) byli pokoření Římany. — 8. Stoji hory tam,
kde před mnoha staletími stály. ——9. Chybují, kdo si přejí (věcí)
zakázané (ak. pl. neutra ). — 10. Mnozí dali slovo (fiděs), ale v slovu
nedostali.

Fortes fortuna. .

4.

Slovesa III. konjugace — ió.

Některá slovesa III. třídy tvoří část tvarů od kmene praesentního
koncovkami sloves tř. IV. Jsou to tvary: ]. os. sg. a 3. os. pl. ind.
praes.; konj. praes., ind. fut. I. a ind. imperf .:

ind. praes.: capžó, cap/is, capit, capimus, capitis, carpiunt
' (cap'ior, caperžs, ..)

konj . praes.: capz'am,capitis, .._. (capiar, capiáržs, ...)
ind. futuri: capiam, capžěs, . .. (capiar, capz'ěris, ...)
ind. imperf.: capžěbam, capžěbas, (capiěbafr,capiěbáržs, ...).
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Pozn.: Imperativ 2. os. sg. od slovesa facz'ózní: jaa! (Podobněz
dicó —'—dic! důcó -— dúc! )

]. Beneficia,qui dare nescit, iniůstě fa cit. —2.Félix, quemfa ciu n t
aliěna pericula cautum! ——3. Multós ingrátós invenimus, plůrěs
facimus. — 4. Saepe qui fugit, nón effugit. — 5. Qui dedit bene
ficium, taceat, nšrret, qui accěpit! — 6. Paris Helenam rapuit et
in urbem Tróiam ávěxit. ——7. Saepe hominěs in vetita, currunt cu
piuntque negáta. — 8. Věrum dic, mala fuge, bona fac! ——

9. Quidquid agis, průdenter agás et res pice finem! —

IO. Discere si quaeris, doceás, sic ipse 'docěris;
nam studió táli tibi próficis atque sodáli.

1. Lépe je křivdu trpěti (přijímati) než činiti. _ 2. Nepříjímáme
život krátký, ale krátkým jej děláme. ——3. Udělej, co ti rodiče naka—
zují (předpisujz') !——4. V boji nešetří smrt ani utíkajiciho muže (dat.! ).
—-—5. Bude-li oznámeno, že se nepřítel blíží, všichni dobří občané se
chopí zbraně. ——6. Často jsi klamán & budeš klamán, věříš-Ii nečest—
nému člověku. —-7. Nebylo zvykem národa, římského přijímatí pod—
mínky od ozbrojeného nepřítele. — 8. Poražené vojsko prchalo, nikam
se nerozhlížejic ani (aut) neohlížejíc. — 9. Kdo odhazuje zbraň,
nezvítězí. — IO. Vděčnost vděčnost rodí.

(Pamatujte na. rozdíl: parió )( páreó!)

Fac simile!

5 .

Slovesofíó.

Sloveso fžó, fierž, factus sum (stávám se) má tyto tvary:

_ind. praes.: fžó, fis, fit, fžunt*)
ind. imperf.: fžěbam, jžěbás,
ind. fut.: Ížam, fžěs,
coni. praes.: fžam, fžás,
inf. praes.: jierž
coni. imperf .: fžerem, fžerěs,

*) 1. a. 2. os. pl. se nahrazuje tvary sloves exsistó, 3, _neboěvádó, 3.
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part.. perf. pas.: factus
inf. perf.: factum esse.
part. fut. act.: jutúms
inf. fut.: jutúrum esse (fore)

(Slovesa fíerž se užívá jako passiva k slovesu face'r e.)

1. Leve fit, quod bene portatur, OIIIIS.—-2. Qui noxium'adiůverit,
fíet socius eulpae. — 3. Fiat voluntas tua! — 4. Nihil sine causa
factum est _n__e_quefit aut fíet. — 5. Deus díxit: „Fiat lůx“ et lůx
iacta est. ——6. Imprůdentia iam multa mala facta esse nótum est.
7. —Romani Cincinnatum ab aratró arcessivěrunt, ut dictatorfie r e t. ——
8. Repente díves němó bonus factus est. — 9. Hostěs cum dě adventu
Caesaris certiórěs fa ctí essen t, lěgatós ad eum mísěrunt. -—IO. Dum
Civitas erit, fíent iůdicia.

1. I nejmenší chyba (zlo) se nedbalosti stává velmi velikou;—
2. Když se stal Hannibal velitelem, vedl vojsko do Italie. _—3. Demo-_
sthenes se od mládí snažil (studeó,3inf. ) , aby se stal dobrým řečníkem.
——4. J"e známo, že se často stávají z nepřátel přátelé. — 5. Pamatujte
si, že se bez práce nikdo nestal moudrým! ——6. Stane-li se, co očeká
váte, všichni dobříobčané budou šťastni,—7. Kdybys měl špatné přa
tele, sam by ses brzy stal špatným. ——'—8. Učitelé i rodiče pečují, abyste
se všichni stali dobrými občany. — 9. U Římanů senikdo nestal úřed
níkem, kdo nebyl římským občanem. — 10.Až.o té věci dostanu zpravu,
pošlu ti (ad tě) dopis.

Fiat iustitia!

6.

Deponentia [. konjugace.

Názvem slovesa deponentní označujeme slovesa, která mají tva-ry
passivní, ale význam aktivní (příp. zvratný):

hortor ——povzbuzuji laetor —--radují se

Koncovkami tvarů aktivních tvoří jen part. praes. (hortáns _ po
vzbuzující, povzbuzuje), part. fut. act. (hortátúms — hodlaje po
vzbudit) a inf . fut. act. (patrem hortátúfrumesseputó — myslím, že otec
povzbudí).
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Gerundivum deponentních sloves má však“Význam passivní!
(hortandus -—ten, který musí být povzbuzován).

ImperatiV:
horiáre! — povzbuzuj ! hortámžnž! ——povzbuzujte!

Nezapomínejte rozlišovat inf. praes. od imperativu 2. os. sg.!
(horiárž ><hortáre! )

l. Laetor, quod laudor á Virólaudató. — 2. Viděte, ut cůnctan
těs hortěminil—3. Glóriamsaepeinvidia comitatur. — 4. Diůtius
(kom-p.absol.: příliš dlouho) cum soció maló versatus es. Utinam ně
malós mórěs eius imitatus sis! —-5. Imprimis venerare Deum,
venerare parentěs! _——6. Alexander cum triginta quinque milibus
militum imperium Persarum expugnare cónatus est. — 7. Arbi
trámur vós imitatůrós (esse) agrósfertilěs, qui multó plůs reddunt
quam accěpěrunt. — 8. Cató dixit: „Miranda canunt, nón c-rědenda
poětae“. ——9. Fabius Maximus eůnctandó _rempůblicam restituit. —
10. Lěgati ad Caesarem gratulátum convěněrunt.

1. Mnohé Věci jsou horší, než se lidé domnívají. ——2. Naděje a
strach stále provázejí život lidský. — 3. Vždycky jsem tě nabádal, aby
ses nechlubil bohatstvím. — 4. Povzbud' svým činem váhajícího pří
tele! — 5. Bohu se klaňme, rodiče ctěme a milujme! ——6. Co často
vidíme, tomu (aims.) se nedivíme. — 7. Když Velitelpovzbudil vojáky,
dal znamení k boji (boje). (Zkraťte větu vedlejší vazbou partie.! )
8. Co utěšuje lidi více (magis) než naděje? — 9. Povzbuzováním
často více (plúm) dokážeme (způsobíme) než káráním. — 10/Dobří
mají být nejen chválení, nýbrž i napodobování.

7.

Deponentia II. a IV. konjugace.

Vzory: polliceor, pollicéri, pollicitus sum (slibuji)
largior, largiri, largžtus sum (uštědřuji)

1. Semper tuěbor, quae mihi tuenda sunt. ——2. Illós, in quibus
\'írtůtěs esse rěmur, a natura ipsa diligimus. — 3. Nihil est melius—
quam dě patria bene mer ěri. — 4. Ignósce _fatenti, dá, veniam
_cónfessó! — 5. Verrěs in Sicilia & civibus Rómanis multa polli—
cen dó, plůra minandó expressit.



6. Hostěs castrís potití praedam inter sě partítí sunt-. —
7. Mentirí turpe est; cavěte, ně mentiáminí, nam mentientí
nemo iterum crědit. — 8. Beneficia nón pollicentěs, sed Iargient ěs
pauperěs iuvábimus. ——9. Cicero Catilinam cívium bonórum caedem
mólientem Romain relinquere coěgit. — 10. Quotiěns aliquid có—
naberis, tě simul et ea, quae paras, metíre!

Nezapomeňte na rozdíl: mentiur )( metior!

1. Čas, jenž vše hojí, zhojí i vaše bolesti. — 2. Budou-li děti dobře
vychovány, budou rodiče vždycky ctít (vereor) a milovat. (Zkrat'te
vedl. větu přechodníkem!) — 3. Pohled (na) nebe & obdivuj se kráse
hvězd! — 4. Slibuj jen to, co splníš (vykonáš). — 5. Lidé se často ostý
chají přiznati to, co se neosigýchaliudělat.

6. Tomu, kdo lže (partie! ), nikdo po druhé nebude věřiti. -—
7. Nelichotili jsme ti, ale řekli jsme ti pravdu. -—8. Vyzkoušej mnohé,
vyber nejlepší! — 9. Není pravým přítelem, kdo (na) vše přisvědčuje.
—-10. Když byl Alexander pohřben, jeho přátelé mezi sebe rozdělili
jeho velkou říši.

8.

Deponentia III. konjugace.

Jako v ostatních konjugacích i v III. konjugaci vyskytují se de
ponentia, jež se časují obdobně jako deponentní slovesa v tř. I., II.
a IV. V této konjugaci jsou deponentia dvojího druhu:



a) jungor, fungi, filmi/us sum (zastaváim časov. jako legor),
b) morior, mori, mortuus sum (umírání, časuje se jako capior).

Zapamatujte si dobře tvar inf. praes., který zní: fungi, mori (srv.: legž,
capž), &nezaměňujte jej s imperat. 2. os. sg. (fungerc! morcre!)!

1. Qui tacěre nescit, nescit loquí. — 2. Qui iůre suó ůtitur,
němíní facit iniůriam. ——3. Gladiatórěs in arěnam ingressí clama
bant: „Ave, Caesar, moritůrí tě salutant. -— 4. I—Iomóextra est
corpus suum, cum írascitur. —-5. Concordia parvae res crěscunt,
discordia maximae dílabuntur. — 6. Cum sól exortus esset,
exploratórěs in castra véněrunt atque nůntiavěrunt hostem ad flůmen
profectum esse. —-7. Omne malum nascěns facile opprimitur. —
8. Maxima de nihiló nascitur historia. ——9. Nítimur in vetitum
semper cupimusque negata. — 10. Rem teně, verba sequentur!

]. Slyš mnoho (multus, 3) ,mluv málo (paucus, 3) !——2. Pravě slávy
bys byl dosáhl, kdybys byl planou pohrdl. -—3. Je známo, že se ne

VI VIV
svornosti i největší rise rozpadly. ——4. Rodíme se rovni a rovni
všichni umíráme. — 5. Aristides, který zastával nejvyšší (summus, 3)
úřady, zemřel v největší (nejvyšší chudobě. — 6. Když Hannibal r.
218 př. Kr. překročilAlpy, dvakrát se utkal s Římany. (Jak lzezkrátit
větuvedl.?) — 7. Když se Caesar zmocnil Říma, táhl s vojskem k městu
Brundisiu, aby dostihl Pompeja. — 8. Ať se hoši učí snášet tvrdou chu
dobu! — 9. Tyto krásné verše nikdy nezapomeneme. ——10. Kdokoli
nad nepřítelem bude truchliti, ať zemře!
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Inscriptio sepulcralis.1)
Positus esta) hic Liburna, magister mimáriorumý)
qui vixit annos plus minus centum.
Aliquotiens4) mortuus sum, sed sic—5)numquam.

1) žnscržptžó sepulcrális : náhrobní nápis — 2)pocitu-sest : byl položen, leží
——3) magister mžmáriórum: nejlepší z herců — 4) aliquotiěns: několikrát ——
5)síc: takto.

9.

Bod substantiv I. a II. deklinace.

1. Homěrum clárissimum poětám Graecórum fuisse cónstat. —
2. Avum tuum optimum a gricolam fuisse saepe audívimus. ——
3. Perítí nautae Graecórum et Rómánórum saepe in longinquás
regióněs návigábant. ——4. Quamquam Persae multó maiórěs cópiás
haběbant, tamen á Graecis victí-sunt.

5. Dělus, ubi Apolló et Diána nátí'erant, saepe á poětíslaudáta
est. ——6. Corinthum cláram, Rh odum pulchram fuisse legimus. ——
7. In Italiá proficiscent-ěs multňs et pulchrňs p 6p ul 6s la u r 6squc
vident. ——8.Horatius, qui inter clárissimós p o čt 5s Rómánórum nume
rátur, dícit: „Arboruln, quás cůrás, nůlla tě sequětur praeter cupres—
s 11m fůnestam.

9. Humus Aegyptí, Nili áquís inundáta, fertilissima est. ——
lO. Vulgus móbile sequitur virum fělícem, fugit miserum.

a) Jména mužů a národů jsou vždycky maskulina.
b) Jména zemí, městamalých ostrovů zakoně.na -usajména stro

mů jsou feminina.
c) Pamatujte: humus, í, f.; alvus, i, i.; vulgus, i, n.

l. Zkušení plavci se nebojí žádného nebezpečí. — 2. Již v nejstar
ších dobách se mnozí obyvatelé Italie vypravovali do vzdálených
krajin, aby poznali nové země. — 3. (Z) básníků, kteří žili za. doby
Augustovy, byli nejslavnější Horatius a Vergilius. — 4. Čtěte, hoši,
často básně našich básníků! ——5. Velká je sláva starých národů, Řeků
a Římanů.

6. Je známo, že Egypt byl vždy velmi úrodný. — 7. Čteme, že
Korint byl Římany rozbořen r. 146 př. Kr. — 8. Viděli jste již dva
krásné topoly na naší louce?



9. Některé rostliny mají rady vlhkou půdu. — 10. Když se osud
(formna) změní, nevěrný lid tě opustí.

Arbor mala mala mala.*)

10.

Odchylky v skloňování substantiv I.' a II. deklinace.

1. Atticum nón minus bonum patrem familišs fuisse legimus
quam cívem. — 2. Romani, cum victóriam dě hoste reportavissent, dis
deábusque immolabant. — 3. Bene sit fíliís fíliábusque, qui parentěs
colunt. — 4. Caesar cum inter coniůrátós Brůtum quoque conspěxisset,
exclamavit: Et tů, mi fíli?“ — 5. Gai Iůli Caesaris praenómen erat
Gaius, nómen (vel nomen gentile) Iulius; cógnómen Caesar; item Marci
Tullí Cicerónis praenómen erat Marcus, nomen Tullius, cógnómen
Cicero. — 6. Dux viděbat hostěs esse infěstós, auxilí spem nůllam. —
7. Di melióra (tibi dent)! ——8. Tibi, omnipotěns Deus, beneficia dě
běmus maxima. — 9. In oppidó captó duo milia modium frůmenti
inventa sunt. ——10. In sepulcró quódam inscríptum erat:

Mí fill, bene quiěscas, mater tua rogat tě, ut sě ad tě recipias.

Obr. 4.

a) U subst. familía (domácnost, rodina) se zachovala v úslovích
máter familiás, pater familiás V gen. sg. původní koncovka -ás.

b) Subst. dea a filia mají v dat. a v abl. pl. konc. -ábus (na rozlišení
od tvarů děs a filižs, jež označují maskulina).

*) málum, 5, n.: jablko.
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c) Substantiva —z'us,-aius, -eius a -zum tvoří častěji gen. sg. kon
covkou -ž.Také vokativ sg. bývá zpravidla u těchto jmen zakončen Je
(mi fžlž!)

d) Substantivum deus má ve vokat. sg. (pokud se sg. užívá; proč?)
tvar deus/, v nom. pl. dž, v dat. a abl. pl. dis.

G)U jmen-značících peníze, míryavahy se zachovala Vgen. pl.
původní koncovka -um (m'a,milic talentum).

Týž gen. pl. mají substativa triumvžr, decemvžra pod. (tedy: tri

l. Šetrnost je ozdobou dobrých hospodyň.' ——2. Římané stavěli
chrámy také bohům a bohyním přemožených národů. — 3. Když
Augustus dostal zprávu, že římské vojsko bylo Germány přemoženo,
zvolal: „ Quintilie Vare ( Várus) ,vrat mi mé legie!' '— 4.Poslouchej , synu
můj, těch, kteří jsou moudřejší než ty! -— 5. Smiluj se nade mnou
(gen.bezpředl.) ,můj Bože !— G.Vergiliovy básně se čtou ještě dnes (etz'am
nunc) na našich školách. — 7.Z úrodného Egypta sedováželo každoroč
nědo Italie mnoho tisíc měřicobilí. — 8. Velitel odvezl z dobytého města
mnoho tisíc talentů stříbra. ——9. Tys nevěděl, že bratr prodal zahrady
a“ pole za (abl. bez předl) 200.000 sesterciů? ——10. Moc římských
t-riumvirů nepotrvala (maneó) dlouho.

Nezapomeňte se naučit novým slovesům!

Opakování I.

1. Improbe Neptunum accusat, qui iterum nauíragium facit. ——
2. Obsequium amicos, veritas odium parit. — 3. Puras Deus, non ple—
nas aspicit manus. ——4. Poeta nascitur, orator fit. ——5. Malum nascens
facile opprimitur, inveteratum fit robustius. + 6. Dormit aliquando
ius, moritur numquam. -—7. Victores Romani dis deabusque, qui in
Capitolio colebantur, semper pro victoria gratias agebant. ——8. Apud
Romanos pater familias potestatem vitae necisque habebat. _
9. Gratias tibi agimus, omnipotens Deus! — 10. Augustus carmina
Vergili a_dversustestamentum eius cremari vetuit.

1. Dělejte, co máte dělati! —-.2.Ošklivější je klamat než býtklamán.
— 3. Velitel udělal útok na nepřátele a zmocnil se jejich tábOra. ——
4. Štasten jest, koho cizí nebezpečí činí opatrným. ——5. Pravdu mluv,
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špatnému (aims. pl. neutra) se vyhýbej a dobro čiň! — 6. Caesar vy
pravuje, že se Helvetiové pokusili táhnouti přes římskou provincii. ——
7. Kde vládne hněv, rozum nic nezmůžene—8. Velmi tě nabádám, můj
synu, abys bedlivě přečetl knihy, které jsem ti poslal. ——9. Kdo se
o Vlast zasloužili, .ty nejenom ctěme, ale také se (jim) obdivujme! ——
10. Když se velitel zmocnil města, poděkoval bohům a bohyním a roz
dělil vojsku mnoho měřic pšenice.

[ 1 .

Věty účelové.

Co jsou to věty účelové? Jaké pro ně platí pravidlo v latině?

Pamatujte spojky: aby — ut, aby ne ——ně, a aby ne ——něve.

Věty účelové se uvozují také takto: aby tím (snáze) „—quó (faci
lius ) , aby nikdo — ně quis, aby nic ——ně qužd, aby nikdy —3ně umquam,
aby nikde ——ně usquam, aby žádný muž -—ně qui vir, aby žádná žena
——ně'qua fémina, aby žadné slovo —' ně quod verbum.

Pater optat, ut ad 85 veniás. Vztahuje-li se zájmeno ve větě účelové přímo
k podmětu věty hlavní, který je v 3. osobě,užívá. se zájmena zvratného.

l. Ea condicióne natí sumus, ut agendi aliquid semper causam
habeamus. ——2. Memoria cottídiě exercenda est, ně minuatur. ——
3. Dělě'cti cum Leonida missí sunt, ut Thermopylas occuparent něve.
barbarós longius prógredí paterentur. ——4. Lěgěs brevěs esse děbent,
quó facilius memoria teneantur. — 5. Cautum est lěge apud Ró
manós, ně quis magistrátum caperet (natů) minor annórum tríginta.
-—6.In summó perículó senatus děcerněbat, ut cčnsulěs viděrent, ně
qu id dětrímenti rěs půblica caperet. — 7. N6 mortem umquam
timeas, cottídiě tibi mox esse moriendum cógita. — 8. Iůstitiae prímum
můnus est, ně quis cui noceat.

9. Caesar lěgatís imperavit, ut ad 86 venírent. -— 10. Iugurtha
mílitěs moněbat, ně sě suumque exercitum Rómánís próderent.

1. U Římanů byl zákon, aby těla mrtvých nebyla v městě spalo
vána ani pohřbívána. '— 2. Mnozí ze spiklenců utekli z města, aby ne—
byli chyceni a usmrcení. ——3. Cicero bedlivě pečoval, aby stát nebyl
Katilinou podvrácen a potlačen. — 4. Hoši musí být často napomínáni,
aby něco nerozvážně neudělali. — 5.Nemluvíš o své slávě, aby ti nikdo
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nezáviděl? —-6. Málo(pauca ) se má psát, aby se něconenapsalo špatně.
_ 7. Přeji si, abyste mluvili pravdu, aby nikdo Vámi nebyl klamán.

8. Poraženi nepřátelé prosili Caesara, aby jich ušetřil. — 9. Občané
dobytého města prosili vítěze, aby jejich město nezboříl a aby nepro
dával jejich ženy a děti do otroctví (sub coróná vendem). — 10.Nepřá
telé zapálili svě domy, aby nic z jejich majetku (věcí) nepřišlo clo mo
ci vítězovy.

12.

Věty ohavné a zabraňovací.

!. Post pugnam ad Cannás commissam Romani tim ěbant, ně
Hannibal Rómam aggrederětur. ——2. Mílitěs, ně circumvenírentur
verití, fugae sě mandávěrunt. — 3. Saepe timěbam, ně ěvenírent
.ea, quae acciděrunt. — 4. Omněs labórěs tě suscipere viděmus; "ti
měmus, ně nón (ut) sustineás. — 5. Viri cónstantěs et probí nůllá ré
&vírtůte děterrent-urnec,metuunt, ně quandó sua facta sibi no
ceant.

6. Nón děterret sapientem mors, quóminus (ně) in omne tempus
rei půblicae suísque cónsulat. ——7. Aetás nón impedit, quóminus (ně)
litterárum studia ůsque ad ultimum tempus vitae teneámus. — 8_.Han
nibal nůllá ré děterritus est, quóminus (ně) exercitum in Italiam
trádůceret. -—9. Atticus recůsávit, quóminus (ně) statua sibi póne
rětur. -——10. Alexandró nihil obstitit, quómínus (ně) ad Oceanuln
penetráret.

a) Po slovesech znamenajícich obavu (verba,timendž: timeó; metuó,
vereor) a po výrazech souznačných (metus est, pcrículum est) se klade
ve vedlejší větě konjunktiv podle pravidla o větách účelových.

Spojky: ně — že, ně nón (ut) — že ne.

b) Po slovesech znamenajících zabraňování [verba,žmpedz'endž:
impedžóúě), obstó(tžbž), děter'reó,recúsó] se klade často místo spojky
ně spojka quómžnus (s konj. vět účelových).

Pozn.: Prohz'beó'má zpravidla vazbu s inf. (tě loquž).

]. Nebál jsi se, že se budou rodiče na tebe (dat.) hněvat? ——
2. Bojím se, že tvou práci zvětším. — 3. Nikdy jsem se nebál, že se
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stanete mými nepřáteli. — 4. Už jsme se báli, že nepřijdeš včas. —
5. Tohoto člov'ěkabych se ostýchal chváliti (inf.! ).

6. Hněv vadí duši, aby poznala pravdu. ——7. Nic mě neodstraší,
abych nehájil vaše právo.—8. Krátkost časumi brání (vazboupas.),
abych vám všechno vyložil. —9. Co ti překáží, abys mluvil pravdu?
—-10.„Bolest mi brání, abych ti o tom (o té věci) více napsal.

13.

Odchylkyvskloňování substantiv III. deklinace.

Zopakujte si skloňování substantiv III. deklinace i odchylky, které už
znate!

1'. Gubernator in puppi alta sedčns gube'rnaculum teněbat. ——
2. Campání, qui rebellaverant, secůrí percussi sunt. — 3. Athěniěnsřas
saepe optimis viris aqua et igni interdíxěrunt. ——4. Gutta cavat lapi
dem nón ví, sed saepe cadendó. — 5. Romani dis deábusque magnam
multitůdinem boum, suum oviumque i_mmolabant. — 6. Pueri Lace—
daemoniórum tantummodo ad septimum annum sub cůrá' mátrum
erant. ——7. Militěs Hannibalis magnitůdine nivium itinere nón pro—
hibiti sunt. — 8. Romulus Ioví Optimó Máximó fanum vóvit, quod
posteá templum Iovis Statóris appellatum est. ——9. Quod licet loví,
nón licet boví. ——-10. Mel in óre, verba lactis, fel in corde, fraus in
factis.

&) Substantiva febm's, puppis, secúris, sitžs, turri-s, mís (Neápolz's,
Tiberis) mají v akus. sg. konc. -žma v abl. sg. _-ž.Ignis má obyč. v abl.
sg. —ž.

b) Substantiva rovnoslabična (podle vzoru amis) mají v gen. pl.
-z'um, ale cam's a žal-venismají -um.

c) Substantiva (podle vzoru trabs), jejichž kmen je zakončen
aspoň dvěma souhláskami, mají vgen. pl. átma.

d) Substantiva pater, jráter, máter, parentěs mají v gen. pl. konc.
“um.

e) Nepravidelné tvary mají:
bós, bovžs; g. pl. boum, dat. a abl. pl. búbus
éter: v ostatních tvarech kmen žtin—(flite/r,itineris )
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I uppz'ter, louis, Iovž, Iovem, Iuppiter! Iove
nix, m'm's,g. pl. nioium
senex, senis, g. pl. senum
sús, suis, dat. &abl. pl. súbus
Pamatujte: caput, capitis; car, cordžs; lac, lactis; mel, mellžs.
1. Nemocní lidé bývají často trápení (oónfició) horečkou a žízní. ——

2. Nepřátelé vrhali na římskévojákysvysoké věže střely a kamení. —
3. Liktoři, kteří nosili svazky prutů se sekyrou, byli služebníky a prů
vodci římských konsulů. _ 4. Neužíváme ani vody ani ohně, jak praví
přísloví, častěji než přátelství. ——-5. Nepřátelé nevydrželi sílu útoku
našeho vojska a dali se rychle na útěk. — 6. Mysl (pl.) mladíků musí
být řízena rozumnosti starců. —.7. Nesmírná jest láska rodičů k (ergá
s ak. ) dětem. —_8. Můj dědeček nám často vypravuje o věrnosti psů. —
9. Některé staré národy se živily mlékem, masem a sýrem. _ 10.Dlouhá
je cesta naučeními (per s akus.) , krátká a působivá příklady..

14.

Odchylky v skloňování adjektiv III. deklinace.
Substantiva deklinace IV. a V.

l. Vir sapiěns cum &divíte turn ab humilí et paupere colitur. —
2. Hominěs crědulí facíle &mendáče (ab homine mendácí)děcipiuntur.
— 3. In sepulcró vetere haec scripta leguntur: C. Vettió Capitólínó
fílió mater ínfělícissima fěcit. Víxit-annós XIII, nátálí suo, hůra qua
nátus est, est mortuus. ——4. Měnse Mártió est initium Věris, Iůnió
aestátis, Septembrí autumní, Decembrí hiemis. — 5. Cicerólitterarum
studia árdentí anímó complexus est._

6. Amplae domůs rěgum altís porticibus órnábantur. — 7. Henna,
oppidum Siciliae, lacubus lůcisque ph'u'imís continěbátur. — 8. Ex
propinquís arcibus militěs arcubus armátí convěněrunt. — 9. Populus
Rómánus in XXXV tribůs dividěbátur, quárum IV erant urbánae,
cěterae růsticae.

10. Diěs dicta est accůsátó, ut criminibus responděret.
Zopakujte si známá vám již pravidla o skloňování adjektiv III. deklinace!
a) Adjektiva ve významu substantivním se skloňují jako stejně

zakončená substantiva (od lháře ——á mendáce; od lživého člověka ——ab
homine mendácž; jak přeložíme á sapiente?).
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b) Substantivum nátális (původně adjektivum: dz'ěsnálális) má
však V abl. sg. -ž.

Podobně jména měsíců —e7',která byla původně adjektivy (měnsz's
September) .

c) Participium praes. má v abl. sg. -e, ale je-li ho užito ve významu
adjektiva, má konc. -ž (žn praesentž peržculó).

d) Substantiva IV. deklinace -us jsou masculina, ale: domus, ma
'nus, particus, tribus jsou feminina.

e) Subst. domus má v abl. sg. -6, v akus. pl. -ós.

f) Některá substantiva IV. deklinace mají v dat. a abl. pl. původní
koncovku -ubus : laeus — lacubus, arcus -—arcubus, artus — artubus,
quereus ——quereubus, tribus — tribe/„bus.

g) Substantiva V. deklinace jsou vesměs feminina, jen dies jest
masculinum. (Ale ve významu určitého, smluveného dne nebo lhůty je
dies femininum.)

1. Kéž je duch (pl.) bohatých vždy dojat prosbami prosebníků! —
2. Děd mého přítele zemřel o svých narozeninách. ——3. V prosinci jsou
dny nejkratší, v červnu nejdelší. — 4. Je známo, že Římané často
malou hrstkou vojáků zahnali mnohem větší sbory nepřátelské. -—
5. Muži zachránili z hořícího domu jen (to) nejnutnější. ——-6. Zajatec
přivedený našimi vojaky se třásl na všech údech. ——7. Nevěděli jsme,
že tolik domů bylo zničeno požárem. — 8. Velká bouře.vyvrací i staré
duby (pas.). ——9. Nehledáme spásu v silných údech, nýbrž ve vědách
a v uměních. ——10. Sešli jste se všichni v smluvený den?

15.

Slovesa II. konjugace.

(I. část.)

ZOpakujte si slovesa II. třídy, jimž jste se zatím postupně naučili!

]. In antiquis domibus saepe ínscríptum legěbatur:
CAVE CANEM! ——2. Ducis óratióne commótí mílitěs fortit'er proc

lium commísěrunt et hostem superavěrunt. ——-3. Němó apud Rómanós
antiquís temporibus maiórěsdívitias possědit quam Crassus.—4.Cónscia
měns rěctí famae mendacia ridet. ——5. Cum loquerěris, omněs ex 'ó—re
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tuó pependěrunt. —_ 6. Dux mílitibus fortibus honórěs et praemia
spopondit. —- 7. Orátor cívibus suásit, ut classem augerent. —
8. Littera scripta manet. ——9. Němó sine vitiis náscitur, Optimus ille

est, qui minimis urgětur. _
10. Boni civěs semper ea,
quae lěgěsiussěrunt, faciunt-,
vítant ea, quae vetuěrunt.

l. Vyzvědači oznámili,
že nepřátelé hnuli táborem.
— 2. Mnoho jsme se nasmáli,
když jsme ětli tuto knihu
(partie.! ). ——3. Dobří vojáci
vždy rychle provedou, co ve
litel rozkáže. ——4. Zvětšiii

jste chyby svých přátel tím,
že jste je omlouva-li (Zkrat'te
gerund . nebo partie.! ). —-
5. Cicero vypravuje, že jeho
dům na Palatinu vyhořel. ——
6.Víme,žepřátelství bez lásky
nepotrvá. — 7. Čteme, žeřím—
ští vojevůdci často v boji za

Obr. 5. světili nové chrámy bohůma
bohyním. — 8. Dobře Víme,

že památka slavných činů Vždy potrvá. ——9. Je Všeobecně známo, že
Augustus velmi mnoho přál vědám a uměním. ——10. Jest všeobecně
platný zákon (lěx mta ác firma), který rozkazuje rodit se &umírat.

16.

Inděclínňbilia. — Singulňria et plůrňlia tantum.

a) Některá jména jsou nesklonná, jako na př.: fás, nefás, iussů,
iniussú, nám, sponte.

b) Některá substantiva se vyskytují jen v singuláru: peoúnia, aes
aliě—num.

c) Jiná opět mají jen plurál: mažórěs, posterž (minórěs), arma,
moenia, džvitía'e,precěs, minae, castra, žnsždiae;rěs (adversae, secundae).



1. Plěríque hominěs sciunt, quod fas est-, sed paucí faciunt. —
"2.3Nef as nocěre vel maló fratri puta! — 3. Qui aere ali ěnó premitur,
magnó onere premitur. ——4. T. Manlius Torquatus secůri percussus est-,
quod iniussů imperatóris proelium commiserat. —-5. Is civis bonus
nóminandus est, qui sua sponte, nón vi coactus lěgibus paret.

6. Maiórěs nostri hospitem violare nefas putabant. — 7. Pe—
cůnia apud antiquós Rómánós nómcn ex (podle) pecore důxi-t. —
8. Hostěs arma cěpěruntet ex insidiís in nostrós impetum fěcěrunt.
— 9. Saepe quem precěs nón móvěrunt, movent minae. ——10. Sa
picntcr cógitant, qui in rébus secundis (rěs)adversas timent.

Obr. 6.

1. Jest dovoleno i od nepřítele se učiti (býti poučován). .—
2. Všichni dobře víte, že je hříchem porušiti přísahu. ——3. 1 staří
pokládali za hřích poškoditi chrámy bohů. — 4. Na rozkaz velitelův
byl v krátké době postaven (facžó) most přes (in 8 abl.) řeku. —
5. Udělali jste to dobrovolně? — 6. Kéž slava předků potomky povzbu
zuje k slavným činům (pas.!). — 7. Je jisto, že velké bohatství nečiní
člověka šťastným (a v pas.?). — 8. Na rozkaz legatův učinili vojaci
útok na hradby nepřátel a brzy se zmocnili měst-a.— 9. Kdo je v naší
třídě nejmladší? — 10. Musíte poslechnout, protože jsem starší.

17.

Substantiva s jiným významem v singuláru a s jiným v plurálu.

(ops) opis : opěs pomoc, moc: bohatství
cópz'a,: cópz'ae zásoba: sbory
ímpedžmentum: impedžmenta překážka: zavazadla
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lžttera: litterae písmeno: písmena; dopis,
literatura

aeděs (sg.) : aeděs (pl. ) chrám: příbytek
jžnz's: fžněs konec: hranice, území
aqua : aquae voda: lázně
auxilium: auxilia, pomoc: pomocné sbory

Pozn.: Substantivum locus je různosklonné, tvoři plurál bud' loca (místa
v krajině) nebo loci (jednotlivá místa, zvl. v knihách-).

l. Rěs hůmánae multó magis Dei ope quam ratióne hominum
gubernantur. -——2. Non opibus virtůs, sed opěs virtůte parantur. —
3. Consul 'magni's itineribus ad collěgam cópias důxit. — 4. Cató
dícěbat: „Rem teně, verba sequentur; rěrum enim cópia verbórum
cópiam gignit“. — 5. Impedímenta exercituí in itinere magnó
impedímentó (dat. účelový;Ic,na) erant. — 6. Illis, qui iůdicaban
tur, Alittera salůtaris,Clittera trístis erat; illaenimabsolvěbantur,
hac condemnábantur. — 7. In aede Sáturní, quae in Capitólió aedi
ficšta erat, erat aerárium. — 8. In aede Vestae ignem perpetuum
a virginibus servatum esse legimus. ——9. In libris Cicerónis pracclárí
loci antiquórum poětárum saepe leguntur. ——lO. Hannibal exercitum
in Italiam per loca avia důxit.

]. Všichni dobře víte, že se bez pomoci Boží nikdy'nic nestalo. —
2. Nepřátelé připravili velmi velkou zásobu obilí. — 3. Když naši
umístili v městě kořist, zavazadla a zajatce, očekávali pomocné sbory.
——4. První z 24 písmen latinských je písmeno A. — 5. Milý je dopis
milého přítele. —-6. Dům (příbytek) Ciceronův, postavený na Pala
tinu, byl od jeho nepřátel zbořen. -—-7. Protože se Helvetiové domní—
vali, že mají těsné území, rozhodli se vyjíti (profžcžscor) z vlasti. —
8. Lázně, které Karel IV. nalezl, již mnohým vrátily (obnovily,re/žcz'ó)
zdraví. ——9. Naučili jsme se zpaměti mnohým místům Horatiovým
a Vergiliovým. ——10. Je známo, že Vergilius napodobil mnoho míst
Homérových .

18.

Jména místní.

]. Iugurtha, rěx Numidarum, captus Rómam abductus est. —
2. M. Tullius Ciceró XXVII annós natus Rómň Athénšs iter fěcit.-—
3. Hannibal Carthagine fůgit, ně a Rómánís caperětur. — 4. Ovidius
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poěta Rómá Tomidem in exsilium profectus est. ——5. Corpus Alexandrí
Magni, qui Babylóne mortuus est, Alexandriam-Babylóne transpor
tátum est. ——6. Rómae cónsulěs, 'Athěnís archontěs, Carthagine iůdicěs
creábantur. ——7. Athéniěnsěs quotannís navem in insulam Dělum
mittébant. — 8. Cum Hannibal Rómánós ad Cannás oppidum vícisset,
in urbe Rómá vócěs audiěbantur: Hannibal ad portás.

9. Cum Ciceró domó profůgisset, T. Pomponius Atticus ei ducenta
milia sěstertium 'dedit. ——10. Parví sunt forís arma, nisi est consi—
lium domí.

Jména měst (a malých ostrovů) se kladou při určení na otázky
kam? odkud? a kde? bez předložky:

a) kam?: Rómam, Corinthum, Athénás, Oarthágí'nem — akus.
b) odkud?: Rófmá, Corinthó, Athén-is, Carthágžne — ablativ
c) kde?: 1. Rómae, Oorinthž — 11jmen I. a II. dekl.,

jsou—liv sg., genitiv
2. Athěnžs, Oarthágžne — u ostatních ablativ.

Pozn.: J e-li vlastní jméno blíže určeno jménem obecným (urbs, oppidum,
insula ), klade se tu předložka: in urbe Rómá, ex urbe Rómá, žn urbem Rómmn.

Podobnou vazbu mají substantiva: domus, mís:

kam?: domum, mís
odkud?: domó, rare
kde?: domě, mimi (staré lokativy).

Pozn.: humi: na zemi, domí bellžque.:V míru i ve válce, terrá maržque: na.
zemi 1 na II_101'1.

1. Vyslanci byli posláni nepřáteli do Říma, aby prosili o mír.
(Lze zkrátit větuvedlejší?)— 2. Dionysius byv vyhnán ze Syrakus trávil
život v Korintě. — 3. Alexander Veliký zemřelvBabyloněa pochován
byl v Alexandrii. —--4. Je známo, že v městě Praze se narodilo mnoho
slavných mužů (mnozí a slavní m.). ——5. Přítel odjelz města Syrakus na
Maltu. ——6. Po smrti Caesarově Cicero pospíšil z venkova do Říma. ——
7. Římané vykonali mnoho slavných'činů na zemi i na moři, v míru
i ve válce. -— & Dlouhou cestou unavení i na zemi dobře spí. ——
9. Mnozí obyvatelé městští tráví v létě život na venkově. _ 10. Kdy
dnes přijdeš domů?

Umíte již nová slovesa?
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De Scipione Nasica et Ennio.

Nasíca cum ad poetam Ennium venisset eíque ab ostiol) quaerenti
Ennium ancillaz) dixisset eum domí non esse, sensít illam domini
iussu dixisse et illum intus3) esse. Non multo post cum ad Nasicam
venisset Ennius et eum ab ostio quaereret, exclamavit Nasica sedomí
non esse. Tum Ennius díxít: „ Quid? Ego non cognosco vocem tuam?“
Hic-4)Nasica: „Homo es ímpudensls) Ego cum te quaererem, ancillae
tuae credidí te domí non esse, tu mihi non credis ipsí?“

1) ostium : dveře — 2)ancilla : služka ——3)intus : uvnitř — 4)hic : tu, na to —
5) impudens: nestoudný, drzý.

Opakování II.
1. Vereor, ne foedus nostrum satis firmum non sít. — 2. Vis Vím

vi expellit. — 3. Dum Vires anímíque sinunt, tolerate labores! —
4. Socrates dicebat síbi condimentum cibi esse famem, potíonis sítím.
—-5. Augustus navalis proelíi spectaculum populo dedit trans Tiberim.
— 6. Apud Neapolím situs est Vesuvius, cuius ignibus oppida Pompei
et Hereulaneum deleta sunt. — 7. Est modus in rebus, sunt certí de
níque fínes. — 8. L. Mummius plurima ornamenta Corintho Romam
asportavit. “—9. Caesaris Virtus domí militiaeque semper magna fuít.
-—10. Alexandrum Magnum saepe in bello humi dormivisseantiqui
script-ores narrant.
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l. Všichni jsme se báli, že se otec neuzdraví. — 2. Nic mi nemohlo
zabranit, abych k tobě nepřišel. — 3. T. Manlius Torquatus dal stíti
( stal) svého syna, protože neposlechl (jeho) rozkazu. —-4. Helvetiové
hodlajíce opustiti svou vlast, zapálili všechny své domy a zničili velkou
zásobu obilí. ——5. Je jisto, že peníze bývají velmi často příčinou vel—
kých sporů. —--6. Vyslanci přišli z Říma do Athén, aby (si) opsali slavné
zakony Solonovy. — 7. Vergilius se odebral churav z Athén do Brun
disia. — 8. Proč jsi bez rozkazu rodičů zůstal na venkově a nepřišel jsi
do Prahy? — 9. Kdy se tvoji rodiče vypraví na venkov, aby se zotavili
(vžfrěsrefícere)? — 10. V kolik hodin (0 kolikáte' hodině) bývaš (dlíš)
vždycky doma?

Slovesa!

19.

Věty tázací.

Jak se dělí otazky? (Srv. cvič. 14. v [. dílu učebnicel) —-—Utvořteněkolik
latinských otázek a odpovězte na ně!

Utrum legz's an dormžs?

Otázka rozlučovací přímá; tazanému se dává na vybranou, aby
přisvědčil k jedné ze dvou (nebo několika) naznačených možností.
Je—liotázka kladná, býva první člen uveden v latině částicí futrum

Obr. 8.
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nebo -ne (mohou se také vynechat), druhý a každý další člen částicí
an. Je-li Záporná, první člen bývá uveden částicí -ne (může se také
vynechat), druhý an nón.

Utmm legz'san dormžs? — Legžsne an dormís? — Legžs an dormžs?

utrum ——an -ne — an -0- — an.

]. Utrum dívitiae an virtůs hominem beatum faciunt? ——2. Egona
nón satis intellěxí am tů můtávistí sententiam? —-—3. Věrum hoc est an
falsum? — 4. Estne anima hůmána mortális an ozón?

5. Quid agis? -—Interrogó tě, quid agás. (A. 1)

6. Ubi fuisti beri? — Díc nóbís, ubí herí fueris. (A. 2)
7. Estne frater tuus domí? — Interrogábam, essetne fráter tuus

domí. (B. 1)

8. Scrípsistine' hás litterás? — Nesciěbam, num hás l_itt-erás
scrípsissěs. (B. 2)

9. Nónne hoc carmen laudábis? —' Omněs exspectant, num hoc
carmen laudátůrus sis. (A. 3)

10. Veniěsne cršs an nón? ——Máter scíre cupiěbat, ntmm crás ven 
tůrus essěs necnc. (B. 3)

Je-li otázka závislá na jiné větě, říkámejí otázka nepřímá.Taková
otázka má v latině vždycky kon j unktiv podle pravidla zv. cón 
secůtió temporum (souslednostčasů):

Záleží tu na tom: a) je-li v řídící větě čas hlavní či vedlejší.
b) je-li děj věty vedlejši ]. současný

2. předčasný
3. následný

vzhledem k ději Věty řídící.

v řídící větě A. čas-hlavní B. čas vedlejší

l. současnost konj. p_raes. konj. imperf .

2. předčasnost konj. perf. konj. plusquamperf.

3. následnost konj. ——úrus sim konj. — ůms casem
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Tázací částice:

a) v otázkách zjišťovacích -ne nebo num (zdá),

b) v otázkách rozlučovacích tytéž jako u přímých otázek rozlučova
cích; výraz či ne (nebo ne, čili nic) se překládá v otázkách přímých am
nón, v otázkách nepřímých-neque.

1. Je slunce větší nebo menší než země? —-2. Je duše lidská smr
telná nebo nesmrtelná? — 3. Zůstaneš VPraze či se vyprávíš na ven
kov? ——4. Psal jsi tento dopis nebo ne?

5. Rozumějí všichni dobře? — Nevím, zda všichni dobře rozumějí.
(A. 1) — 6. Proč jsi neodpověděl? ——Otec se ptá, proč jsi neodpověděl.
(A. 2) ——7. Co říkáš? _ Všichni se “ptali, co říkáš. (B. 1) ——81 Kdo
otevřel dveře? — Nikdo nevěděl, kdo otevřel dveře. (B. 2) — 9. Budeš
psát úkol? —-Ptám se tě, zdali budeš psát úkol. (A. 3) —- 10. Přijde
učitel nebo ne? — Nikdo nevěděl, zdá učitel přijde nebo ne. (B. 3)

* *
*

Thálěs, unus o septem sapientibus, interrogátus, quid esset diffi—
cillimum: „Se ipsum, inquit,1) noscere.“2) Idem interrogátus, quid
fácillimum esset, „Alterum, inquit, monere.“

1) řekl, pravil —- '2) znáti.

20.

Nepřímé otázky.

(Pokračování. )

Naučte se dobře pravidlu o souslednosti časů & dobře si je procvičte na
různých větách. Jo to základní kámen latinské skladby. Později uvidíte, že platí
i pro jiné věty vedlejši. (Vjakém poměru je pravidlo o cum historicum k pravidlu
o konsekuci?)

1. Cottídiě nós nátůrá ádmonet, quám _páucís rěbus egeát. ——
2. Rátió docet, quid agendum sit, quid cavendum. ——3. Dělíberándum
est, non quám diů, sed quám bene vívás. -—4. Quis sis, nón unde nátus
sis, reputá! -—5. Virtůs quó tendát, nón quid pássůrá sit, cógitát. —
6. Hic homó numquám oblivřscětur, quántám iniůriám sibi fěceris. -—
7. Hominěs Sáepe scíre cupiunt, quáe futůrá sint; sed nescíre eá saepe
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melius est quam scíre. ——8. Dux explórátórěs mísit, ut sibi nůntiarent,
num hostis appropinquáret. — 9. Augustus djů děliberabat, utrum
imperium retiněret necne. — 10. Sapientia sóla per sě hominěs beatós
efficeret necne, antiquí philosophí saepe quaerěbant. ,

1. Řekni, kdo jsi, odkud přicházíš a kde bydlíš. — 2. Táži se vás,
zda je vám něco (num quid) dražší(ho) než vlast a rodiče. 3. Nikdo
znás nevěděl,proč jste plakali. 4. Dosud (adhůc) něvlm, zůstanu-li do
ma či ne. ——5. Již staří filosofové pátrali, zda je duše nesmrtelná čiumírá
společně (současně) s tělem. — 6. Velitel se zeptal vyslanců, proč k ně
mu přicházejí. ——7. Bratr mi již vyprávěl, co budeš dělat a co řekneš.
——8. Občané čekali, zda nepřítel z města vytahne či ne. '— 9. Když
se jaro blížilo (appetó, 3), Hannibal hnul táborem (castm moveó,2).
—-10. Když Římané vyhnali krale, volili každoročně konsuly.

Slovesa!

Solon cum aliquando inter conviviuml) sileretř) interrogatus est
a quodam, cur taceret. „Utrum taces, inquit3) hic homo, quod verba
tibi desunt, an stultitiam tuam silentio occultare4) studes?“ Tum
Solon: „Si stultus essem, num tacerem?“

1) convivium: hostina 2) ringu.-ít: řekl, pravil — 3) sileó, 2: mlčím ——
4) occulto', 1 : zakrývám.

21.

Slovesa II. konjugace.

(II. část.)

1. Homó doctus in sě semper dívitias habet. ——2. Caret perículó,
qui etiam tůtus cavet. — 3. Ělige eum, cuius tibi placuit et vita ct
óratió. — 4. Ille věré dolet, qui sine teste dolet. —-—5. Mílitěs vulneratós
humí iacuisse légimus. —-6. Non tacuistis, quod tacendum erat. —
7. Quam saepe summaingenia in occult-ó iacent! — 8. Necesse est, (ut)
multós timeat, quem multi timent. — 9. Deus omnibus bonís mundum
explěvit, nihil malí admiscuit. — 10. Nótum est illud Catónisz.„Cěte
rum autem cěnseó Carthaginem esse dělendamf“
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1. Ti budou vždy zdrávi, kdo ve všech věcech-budou dbáti míry. ——
2. Marně se namáhá (labóro'), kdo se snaží líbiti všem. — 3. Kdybys
byl mlčel, byl bys zůstal filosofem. — 4. Snadno všichni, když jsme
zdrávi, dáváme správné rady nemocným. ——-5. Sokrates uposlechl
zákonů a zůstal ve vězení. ——6. Bude chválen, kdo k příjemnému
(dat. bez předložky) připojí (admiscěre) “užitečné. — 7. Chudoba na
učila lidi mnohým uměním. — 8. Je známo, že Sokrates učil žáky
umění dobrého života (gerund. ). ——9. Vybraní. (muži) s Leonidou
v Thermopylách neodolali síle nepřátelské. (sustžněre) — 10. Je
známo, že staří Řekové a Římané pili víno jen (nón nisi) smíšené
s vodou.

S. V. B. E. E. V. (Si valěs, bene est, ego valeó.)

TETER OROMAMANUNUDADATETE LALATETE .*)

22.

Quín. —-Doplnění zájmen ukazovacích.

idem, iste, ipse.

1. Quis dubitat, quín Dei můnus sit vita? — 2. Nón dubitó,
quin órátió semper magnam vim habuerit; ——3. Němó dubitat, quín
hic labor diffioilis futůrus sit. »—4. Cum Helvětii superátí essent, nón
erat dubium, quín Romani cěterós Gallós subáctůrí essent.

a) Podobně jako v nepřímých otázkách klade se konjunktiv podle
souslednosti časů po výrazu nón dubžtó, qužn (nón est dubium, Quin;
qui-sdubitat, qužn).

b) Která již znáte ukazovací zájmena? Náleží k ním také:
idem (is-dem: ten-týž), iste (ten—hle),ipse (sám).

5. Nótum est illud (dictum) Catónis melius dě quibusdam acerbós
inimícósquam amíc'ósmerěri: illós věrum saepe dicere, h ós numquam.
— 6. Si duo faciunt idem, nón est idem. —-—7. Tři in istá epistulá
nihil mihi dě tuís rěbus scrípsisti. ——8. Stultus nisi quod ip se facit,
nihil r'ěctum putat. —-9. Num est dubium, quin veritas sě .ipsam
děfendat? ——10. Němó nostrum dubitábat, quin istud cónsilium tibi
perniciósum esset.

*) terč, 3: tru, potirám — tělum: střela, zbraň —-núdus, 3: obnažený, holý.
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1. Kdo pochybuje, že v ctnosti je veliké bohatství? — 2. Nepo
chybovali jsme, že tvoje rada je dobrá. —-3. Nikdo nepochybuje, že
před Homérem žili (byli) básníci. —-4. Není pochyby, že Řekové vzdě—
láním (doctfržna) vynikali nad Římany.

5. Řádní muži neříkají brzy to, brzy ono, ale vždycky totéž. ——
6. Týmž způsobem budeš milovati přítele jako (kterým) sebe samého!
-—7. Korint byl rozbořen téhož roku, kterého Scipio zničil KartagO.
——8. Nedivíme se všichni týmž (věcem). — 9. Nic nám není dražší než
naše vlast, která je nám dražší než my sobě samým. ——10. Nikdo ne—
pochybuje, že největši vítězství je přemáhati sám sebe (sebe samého).

23.

Zájmena neurčitá.

a) quis, qužd ——(ně)kdo, (ně)co
Těchto zájmen se užívá po spojkách si, misi, ně,po tázacím slovci

uum a po vztažných zájmenech a adverbiích z nich vzniklých, jako
quó, quautó a j. (Srv. cvič. 11 a IQ!)

b) alžquz's, aliquid ——někdo, něco; aliquž (aliquis ) , alžqua, alžquod
——některý;

c) quisquam, quidquam — někdo, něco (ve větách záporného
smyslu: neque quisquam _ a nikdo; neque quidquam — a nic);

d) qužsque, quidque ; quisque, quaeque, quodque ——každý (přiklání
se k jiným přízvučným slovům. (Suum cuique. — Optimus qužsque.)

]. Quod quis metů coáctus prómisit, id praestáre nón děbet. —
2. Quo quis plůra habet, có plůra petit. ——3. Ubi quid agere opus erit,
dux strěnuus praeficiátur! ——4. Num quid patria dulcius, num quod
scelus turpius quam patriam pródere? — 5. Si qua venit sěró, magna
ruina venit. _,_6. Avárus neque quemquam díligit neque ab ůlló
díligitur. — 7. Imperat aut servit collěcta pecůnia cuique. — 8. Quis—
que suae fortůnae faber est. ——9. Quam quisque cógnóverit artem,
in ea sě exerceat! -——10. Festínáre nocet, nocet et cůnctátió saepe,
tempore quae que suó qui facit, ille s'apit.

l. Jestli někdo tě nerad urazí, odpust mu! — 2. Čím je kdo uče
nější, tím je skromnější. — 3. Kam kdo z nepřátel utíkal, tam ho naši
pronásledovali. — 4. Jestliže někdo zahubil římského občana bez soudu
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(neso'uzeného) , byl z vlasti vyobcován (ei aquá et žgnžatd.). — 5. Jestli
že někomu něco slíbíš, postarej se, abys v slovu dostál (fíglempraestáre) .
—--6. Je nějakou část-í moudrost-i zakrývat hloupost mlčením. ——7.
Jestliže nějaký čin není spravedlivý, jistě není dobrý. —-—8. Nic ni—
komu nebylo nikdy dražší než (jeho) bratr. — 9. Každý pokládá svůj
život (za) nejhorší. (Alcus. doplňkový. ) ——-10. Ti nebudou nikdy dobře
rozkazovat, kteří ani nikoho neposlouchají ani se ničemu neučí.

24.

Zájmenná adjektiva.

alius, alia, aliud jiný (skloň. jako únas; gen. sg.: alteržus!)
alter, a, um druhý (ve význ. subst.: bližní)
alter — alter jeden — druhý
uter, uma, utrum který z obou
neuter, a, um ani jeden ani druhý (žádný z obou)
millus, a, um žádný
sólus, a, um sám, jediný
tótus, a, um ' celý
uterque, utraque, utrumque jeden i druhý, oba

Pozn.: quális -—tális: jaký -—takový.

]. Aliěnanobis, nostra plus aliís' placent. — 2. Numquam aliud
natura, aliud sapientia dícit. ——3. In magna cópia rerum aliud alií
nátůra iter ostendit. -—-4. Alii divit-iáspraepónunt, bonam alií valč
tůdinem. -—5. Ab alič exspectěs, alterí quod fěceris. ——6. Omněs
hominěs candem originem habent, němó alteró nóbilior est-. 7. N ůl
la est haec amicitia, cum alter věritátis amans, alt-er ad mentiendum
parátus. ——S. Cónsulěs inter sě cógitábant, uter ad utrum bellum
esset magis idóneus. -—9. Neutrum faciendum est, utrumque enim
vitium, et omnibus crědere et nůlli. -— IO. Qualis _dux, tálěs militěs..

1. Odpouštěj jiným mnoho, sobě nic! _ 2. Co je jinému dovoleno,
není Vždycky dovoleno tobě. — 3. Od sebe samých očekávejte spásu,
nikolivod jiných! — 4. Jest vždycky nutno pečovati, aby byla slyšena
i druhá strana. — 5. Řekněte, kdo z vás nepotřebuje bližního! —
8.Kterého z obou máš více rád, otce či matku? Žádného z obou více
iemiluji, oba jsou mi velmi drazí (jeden i druhý jest...). ——7. Oba
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chybuji, i komu se líbí Všechno i komu se nelíbí nic. —-8. Nikým není
milován, kdo sám nikoho nemá rád. — 9. Římané se v krátké době
stali pany celého světa. — 10. Lakomec myslí, že se narodil sobě
jedinému.

Stratonícus Atheniensis cum aliquando citharistam audivisset:
„Alterum, inquit, Iuppiter ei dedit, alterum negavit.1)“ Interrogatus
autem, quidnam Iuppiter illi dedisset, quid negavisset: „Male sonareř)
inquit, ei datum est, bene cantare negatum.“

1) negó',1: odpírám — 2)sonó, 1: hráti (na hudební nástroj).

25.

Zájmena vztažná. a neurčitě vztažná.

Číslovky základní &řadové.

&) qui, quae, quod — který (quócum: předložka cum se tu klade
obyčejně za ablativ vztažneho zájmena) ;

b) quisquis, quždqužd — kdokoli, cokoli; qužcumgue, quaecmnque,
quodcumque -—kterýkoli-, jakýkoli.

!. Ii nóbís cárí sunt, quibuscum similitůdine mórum coniungimur.
_ 2. Male Vivit, quis-quis nón vívit honestě. ——3. Placeat tibi,
quidquíd Deóplacuit. ,_ 4. Leviusfit patientiá, quidquid corrigere
est nefás. .

5. Legió Romana initio IV milia ducentós peditčs, posteá V milia
peditum continěbat. — 6. Romani annós numerabant ab annó Urbis
conditae, quí fuit a. Chr. n. septingentěsimus quinquagěsimus tertius.
— 7. In pugna ad Issum commissa caesa sunt Persárum“ peditum
centum mília, decem equitum, et &parte Alexandrí quattuor mília
quíngentí saucií fuěrunt, ex peditibus trecenti et duo omnínó děsíde—
ratí (sunt), ex equitibus cent-um quinquáginta interfeetí sunt. —-—8. Ale
xander Magnus annó a. Chr. n. trecentěsimó vícěsimó tertió animam
efflavit. — 9. Annó a. Chr. n. quadringentěsimó sexagěsimó tertió
Rómae centum quattuor milia septingenti quattuordecim incolae
cěnsí sunt. ——10. Romani ab Hannibale Victí sunt prímum ad. Ticinum',
iterum ad Trebiam,tertium ad lacum Trasuměnum, quai—turnad Cannas.
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a) Číslovky zakladní: ducentž, trecentž, quadržngentž, qužngentž,
sescentž,septingenti, actingentž, nóngentž; (skloň. jako boni, bome, bona;
přípona: -centž, předchází-lin: -gentž); mille, duo muža, m'a mžiia,

b) Číslovky řadové se tvoří od základních příp. -ěsžmus, a, um
(ducentěsžmus, trecentěsžmus, ..., mžllěsžmus).

Pozn.: po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté: pržmum, iterum, tertium,
quártum.

]. Co dělá tvůj přítel, s nímž jsi přišel do Prahy? ——2. Škodí
dobrým, kdokoli šetří špatných. ——3. Kdokoliv jsi, jednou prach a
popel (stín) budeš. — 4. Cokoli konáš, konej rozumně a ohlížej se na
konec!

5. Dílo Liviovo obsahovalo 142knih. — 6. Císař Titus panoval od
r. 79 do r. 81 po Kr. — 7. Druhá. valka punská byla vedena od r. 218 do
r. 201 př. Kr. -—-8. Kartago bylo rozbořeno r. 146 př. Kr.; trvalo
667 let. --—9. Když Hannibal překročil Alpy, měl v Italii 50 000 pěšáků,
9000 jezdců a 37 slonů. — 10. Válka třicetiletá (třiceti let) byla vedena
od r. 1618 do r. 1648.

* * *

Roma condita est anno a. Chr. n. septingentesimo quinquagesimo
tertio, id est post Troiae exitium anno quadringentesimo tricesimo
altero. Sub regibus civitas fuit usque ad annum quingentesimum de
cimum; ab eo anno usque ad annum tricesimum duo consules quotannis
creabantur, ut civitatem regerent. His rei publicae temporibus acriter
pugnatum est "et cum Italiae gentibus de imperio et inter patricios ac
plebeios de pari in civitate iure. Anno demuml) ducentesimo sexage—
simosexto tota fere Italia in potestate Romanorum erat. Romani cum
Carthaginem et Corinthum anno centesimo quadragesimo sexto et
Numantiam in Hispania anno centesimo tricesimo tertio djruissent,
totius iam maris domini facti sunt. Sed ab eo anno usque ad annum
tricesimum a. Chr. n. in ipsa re publica omnia bellis civilibus per
miscebantur.2) Anno sexagesimo tertio Catilina calamitatem rei publi
cae parabat, sed Ciceronisvigilantia coniuratio eius oppressa est. Anno
tricesimo Augustus rem publicam bellis civilibus fessam3) suscepit
imperiumque Romanum stabilivitf)

1) děmum: teprve — ?) permžsceó': zmítam ——3) fessus: unavený — 4) stabi
lžó: upevňují.
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26.

Číslovky podílné. ——Příslovoo násobná.

&)Číslovek podílných se užívá na otázku po kolika? (po jednom,
po dvou atd.):
singulž, bžnž, temi, quaternž, qužnž, sěnž, septě'nž, óctóní, natě/ni, dění,
unděnž, duoděnž, temi dění, ..., eržcěnž,iricěnž, . . ., osamění,—Simmamílía,
bžna mžlia, ..., ccntěna mžlia).

b) Příslovce násobná se tvoří příponou -73ěs(kromě prvnícl'1 čtyř
číslovek: semel, bis, te?-,quater ) :

quinquz'és, sexiěs, ..., deciěs, ..., centiěs, mžlz'ěs).
Pozn.: deciěs centěna milic: : 1 000 000.

1. Ut Rómae cónsulěs, sic Cart-hágine bíni rěgěs cí.-cabantur. ——
2. Mílitěs in pugná trínís castrís Potítí sunt-.— 3. Alií měnsěs trícěnós
diěs, alií tricěnós singulós numerant, Februárius měnsisduodětrígíntá.

4. Dělíberandum est diů, quod statuendum est semel. — 5. Bis dat,
qui cito dat. ——6. N émó bis půnítur pró eódem dělictó. -—-7_.Septiěs
quína et vícěna sunt cent-umseptuágintá quinque. -—8.Praga-cÍI (deciěs
centěna mília) incolárum numerantur. ——9. Augustus populó et
plěbí quadringentiěs tríciěs quínquiěs (centěna mília) sestertium dedit.
—- 10. Caesar At-t-icócent-íěs sěstertium ]ěgávit..

-T;.F;'-- JJ;.€J '
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U subst. pomnožných se užívá číslovek podílných: bínae litterae.
Místo singulž se tu dává únž: ana castra, misto temi ——tržní,: tržnae It“-Imac.
Při násobení se užívá číslovek podílných: Ter bin a sunt sean

]. Dostal jsem od tebe dva dopisy, z nichž v druhém jsi mi blaho
přál. ——2. Od r. 682 př. Kr. bylovAthénách každoročně voleno po
9 archontech. ——3. Caesar diktoval čtyři dopisy (po čtyřech) najednou
(úná), nebo když nic jiného nedělal, sedm. ——4. Římští konsulové mělipo
dvanácti liktorech, diktátor čtyřiadvacet. ——5. Vídám svého přítele
sotva čtyřikrát nebo pětkrát za rok (v roce). — 6. Čteme, že Augustus
byl třináctkrát konsulem. ——7. Tiberius dal každému ze svých dětí
(po) 200 000 sesterciů. ——8. Čtyřikrát tři je dvanáct. -—9. Dům řečníka
Krassa byl ceněn na (abl. ceny bez předl.) 5 000 000 sesterciů. —
lO. Dvakrát vítězí, kdo se přemáhá ve vítězství.

zi:

Quid manel) quattuor, meridie2) duos, vesperea)tres pedes habet?
1) ráno — 2) v poledne —.3) večer. ('oon)

27 .

Věty důvodové.

l. Helvětií cěteris Gallis Virtůte praestabant, quod ferě cottí
diánis proeliís cum Germánis contenděbant. _— 2. Fidem habětis,
qu ia rem satis superque experti estis. —-3. Sapiěns lěgibus nón propter
metum páret, sed quia id salůtáre putat. —-4. Boni Viri permulta
faciunt ob eam ůnam causam, quoniam honestum est. — 5. Prae
sentifortúnae crěderenón decet, quo d futura incerta sunt. —-6. Iůdex
ab omnibus laudábátur, quod appárěbat _eummagna cum sapientiá
iůdicávisse. — 7. Omněs laudant, quod virís fortibus honor tribuitur.

8. Cum sis mortalis, quae sunt mortália, cůra! ——9. Falsó queritur
děnatura genuslrůmánum,quod forte potiusquam virtůte regatur.
„_ 10. Siculí Ciceróní grátiás ěgěrunt, quod dě sč optimě meritus
asset.

Spojky: quod, quia, quom'am (poněvadž, protože, že) se pojí 5 in
rlikativem; cum (causále) s konjunktivem podle souslednosti čaSů.

Konjunktiv po spojce quod označuje důvod, který není myšlen
kou mluvící osoby (t. zv. konjunktiv cizího mínění: že prý).
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1. Protože radíš, abych dále nechodil (discěderc), myslím, že tak
učiním. ——2. Dlouho připravuj válku, abys rychleji zvítězil, nebot
dlouhá příprava války způsobuje (facíó) rychlé vítězství. — 3. Protože
život bez přátel je pln nástrah, rezum sám nás napo'míná, abychom si
zjednávali přátelství. — 4. Poněvadž jsme byli nevinní, nebáli jsme se
ani soudce anižalobce. ——5.Většina lidí si stěžuje, že prý je člověku dán
krátký čas k životu (gen. geru'nd.) — 6. Protože vojáci byli se všech
stran tísněni, opustili své stanoviště. — 7. Protože nebe je pokryto
(obscúráre) mraky, zůstaneme doma. —-8. Sokrates byl obžalován,
protože prý kazí mládež. — 9. Desátá legie poděkovala Caesarovi,
protože (prý) o ní (jaké zájmeno?) učinil velmi pěkný úsudek. —
]O. Dobře děláš, že těmto ubohým lidem pomáháš.

28.

Slovesa III. konjugace.

(1. část.)

1. „Scipio órnámenta, quae Cartháginiěnsěs ex urbibus Siciliae
collěgerant, civitátibus eiusdem ínsulae reddidit, cum opěs Cart-hagi—
niěnsium frěgisset eórumque urbem dělěvisset. — 2. Caesar hostium
cópiás fůdit atque fugávit, in ňněs eórum irrůpit, et cum in nónnůllís
oppidís praesidia relíqu'isset, tráns Rhěnum profectus est. ——3. Hostěs
adversis proeliis calamitátibusque frácti condicióněs pacis accipere
coáctí sunt. ——4. Potestátem vírtůte sólá emí inter omněs const-at. -—
5. Nón est dubium, quin colloquia práva mórěs bonós corrumpant. -—
6. lussů imperátóris militěs návěs cónscenděrunt et stat-im ancorás
solvěrunt. ——7. Rómáni expugnávěrunt Syrácůsás, quás diů máchinís
Archimédés děfenderat. — 8. Antiquós Graecós et Rómánós honórěs
magnós virís dě patria meritis tribuisse saepe rěrum scriptórěs nárrant.
—-9. Nihil ěripit fortl'ma, nisi quod et dedit. — 10.Nóscitur ex soció, qui
nón cógnóscitur ex sč.

1. Když Římané r. 9 po Kr. vtrhli do Germanic, byli zaskočeni
(dčcžpžó) , rozehnánia do (ad) jednoho všichni pobiti. ——-2. Romulus vy
bral sto senátorů, (s)jejichž pomocí vše prováděl (konal). — 3. Musíme
hájiti těch (ti musí námi býtihájení), od nichž sami jsme byli obhájení.
——4. Římané rozhodli, že Kartágo musí být rozbořeno. -—-5. Je zná
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mo, že neštěstí odnímá člověku rozvahu. 6. Vykonané práce jsou
vždycky příjemné. ——7. Největšího nepřítele přemohl, kdo přemohl
svůj hněv. — 18.Řekněte nám, která díla našich spisovatelů jste
přečtli! ——9. Krátký život nám byl dán, ale památka na dobře strá
vený život (gen. bezpředl.) je věčná. —-10. Caesarvkrátké době pod
robil Gallií &uvedl (ji) pod moc národa římského.

*

Caesar iuvcnis cum res ab Alexandre gestas legeret, flevit et
amicis, cum interrogarent, quae esset cau—saeius rei, respondit: „Qua
aetate Alexander Darenm vicit, ea ego adhuc. nihil egi.“

Opakování III.

1._Caesar cum aliquamdiu exspectavisset, num hostes impetum
facturi essent, Signumproelii dedit. — 2. Vani homines, cum desperant
'de proposíto, idem saepe adhibent solacium ac vulpes illa, quae clama—
vit: „Acerbae sunt istae uvael“ — 3. Nos idcirco 'leges magistratusque
a maioribus habemus, ut suum cuique tribuatur neve quis sui doloris
vindex sit. —-4. Quisquis minimo contentus fuit, is fortunatam vitam
duxit maxime. ——5. Aetate aurea neque quisquam serviebat neque
quidquam privatae rei habuit, sed omnia omnibus communia erant. ——
6. Caeca invidia est nec quicquam aliud scit quam detrectare virtutem.
-—7. Difficile est dicere, quid sit, difficilius, quid fuerit, difficillimuín,
quid futurum sit. —-8. Nihil est bonum, quidquid- non est iustum, sed
quidquid iustum est, bonum est. —-—9. Effugit mortem, quisquis con
tempserit,'timidissimum quemque mors persequitur. — 10. Gratum
est nobis, quod valetis.

]. Když se ptali přátelé umírajícího Alexandra, komu zanechává
vládu, odpověděl: „Tomu, kdo je nejlepší.“ —-2. Nikdo z nás nepo
chybuje, že i v tomto zápase naše třída zvítězí. -- 3. Scipio Starší pře
mohl Hannibala, největšího vojevůdce Kartagiňanů; Scipio Mladší
zničil město samo. ——4. Žádné zlo není bez nějakého dobra, nebot co
někomu škodí, často druhé poučuje. — 5. Kam kdo oči obrátí, (ind.
per/.) ,vidí všude nejvyššímoudrost Boží.—6.Není zlato, cokolivsetřpytí
(splendeó,2). 7. Xerxes se vypravil do Řecka s tak velkými sbory,
jaké (jak veliké) nikdo ani předtím ani potom neměl. — 8. Je známo,
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že censoři byli V Římě voleni každého pátého roku. — 9. R. 1948 bylo
mému bratrovi 19let. — 10, Senát vzdal díky Ciceronovi, že osvobodil
stát od (abl. séparátšvus bezpředl.) spiknutí Katilinova.

29.

Složeniny slovesa sum.

Zopakujte &procvičte si tvary slovesa. jednoduchého'
1. Tam deest aváró quod habet, quam quod. nón habet. -——2. Né

quid tibi děsit, quaesítís ůtere parcě! — 3. Ut děsint V'írěs,tamen est
laudanda voluntás. _ 4. Malí amícós praesentěs sólum colunt, boni
etiam illós, qui longě absunt, dih'gunt. ——5. Rěx facile vícisset, si copiís
ipse praefuisset et pugnae interíuisset. ——6. Út pauc'í superfuerint,
victórěs superfuěrunt. — 7. Homó homini plůrimum et obest et pródest.
——8. Caesar cóňsiderábat, utrum sibi pródesset bellum suscipere necne.
-—9. Si tů aliís prófuissěs, etiam alií tibi pródessent in isto tuó perículó.
——10. Multi cum obesse cónárentur, prófuěrunt, et“cum p'ródesse stu
děrent, obfuěrunt.

Předpony': (le-, prac-, ab-, inter-, super-, ad-, ob-; mezi pro- a sloveso-essese
vkládá -d-, začíná-li tvar slovesa esse samohláskou e-.

l. Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno. — 2. Proč jsi nám nic
neřekl? Byli bychom ti rádi přispěli. ——3. Caesar dostal od vyzvě
dačů zprávu, že nepřátelské sbory jsou vzdáleny od římského tábora
24 mil. ——4. Je známo, že římskému státu stáli V čele dva konsulové. ——
5. Sokrates se v mládí (iuvcnfós) také účastnil několika bitev. — 6. Po
prudké bitvě málokteří (z) nepřátel, kteří ji přežili (kteří zbyli), byli
našimi zajati. ——7. Není pochyby, že nečinnost vždycky duši uškodila,
přičinlivost prospěla. ——8. Co prospělo tobě, neprospěje vždy jiným. —
9. Často se ptáme, co prospívá lakomci jeho ohromné bohatství. -—
10. Jest si přáti, aby si lidé vždy prospívali.

30.

Slovesopossum, posse.

Sloveso possum je také složeninou slovesa esse. (Staré adj. potis ——
mocný a sloveso mm.) Před tvarem slovesa esse začínajícím samohlás—
kou je předpona pot—,před souhláskou pos-:

pot-es, pot-est; pos-sum, pos-sumus.
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Inf . praes.: posse.

Ind. perf.: potní (vlastně perf. od starého slovesa poteó, 2; srv.
partie. potěns, potentz's:mocný; potentz'a, potestás: moc).

]. Nón omnia possuinus omněs. — 2. Nón potest rěs pública bene
gel-í multórum imperiís. ——3._Stultum est timěre, quod vítare nón
potes. — 4. Opus est t-ěvalěre animó, ut poss'ís corpore. _ 5. Nihil
sine causá factum est neque quidquam fit, quod fierí nón potest. —
6. Ibipotest populus valěre, ubi lěgěs populi valent. —-7. Dubitarí
nón potest, quín amíoum věrum auró parare nón possímus. 8. Ne
sció, quómodo quis haee dícere potuerit. — 9. Labiěnus lěgátus verit-us
est, něhostium impetum sustiněre nón posset. —--lO. Per risum multum
poteris cógnóscere stultum.

]. Bez vlády žádná domáCnost (dům), žádný stát býti nemůže. ——
2. Buďte aspoň dobří, nemůžete-li být nejlepší. — 3. Mnohým již jsi
prospěl. Kéž bys mohl i nám prospěti! ——4. Přišel jsem domů a nikdo
(neque qužsquam) měnemohl poznati. 5. Kdyby lidé mohli předvída—
ti věci budoucí, jistě by byli prozíravější (rozumnější) .—6. Nelze pochy—
bovati, že bez ctnosti nikdo nemohl býtišťasten. — 7.Je známo, že před
smrtí nikdo nemůže být nazván blaženým. ——8. Obávám se, že se nedá
nalézti žádná pravá útěcha v tomto neštěstí. — 9. Nehodlám slibovati,
co nemohu splniti (praestó, l). — 10.Jak trapné je být od toho uráželi
(laedó, 3), na jehož křivdu (dě caiu-Isinžúfriá) si nemůžeš stěžovat-!

* *
*

Homo quidam, qui diu in uno pede stare poterat, Lacedaemonium
quendam interrogavit: „ Quisvestrum idem potest ?“ Ille: „Nos, inquit,
non possumus, at anseres.“

Pyrrhus cum &Tarentinis in Italiam arcessitus esset, ut cum R0
manis bellum gereret, Apollinem Delphicum de eventul) belli consu—
luit. Cui (= et ei) deus respondit eum Romanos Vincere posse. Non
intellegebat rex illud non minus in se quam in Romanos valere. Itaque
belli fortunam tentavitz) et &Romanis superatus est.

1) ěventus, ús, m.: výsledek ——2) tentó, 1-:pokouším se o něco, zkouším.
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Věty podmínkové.

&) l. Vincěris dolóre, si cesseris; Vincěs, si tě contra dolórem inten
deris. ——2. Si fóns erit ipse turbidus, quod inde flůxerit, nón poterit
esse půrum. —-3. (_)ráculumCroesó rěgi respondit: „Si Halym flůmen
tránsgressus eris, magnum imperium dělěbis.“ Quod factum est.

b) 4. Rěs gestae, nisi eás litterís mandšrěmus, memoriá nón te—
něrentur. — 5. Cui Hector nótus esset, sí Tróia falx fuisset?

c) 6. Si grammaticus barbarě loquátur, rídiculus Videštur. — 7. Si
virtůtem habeás, nůllá rě amplius ad beátě Vivendum egeás. -—8. Quod
aliás bonum et iůstum est, si per vim aut fraudem petštur, malum et
iniůstum sit. — .9. Si quaesíveris, invěneris Věritátem sólam hominěs
Deó próximós facere. — 10. Áctus nón facit reum, nisi měns sit rea.

Věty podmínkové mají v latině tři formy:
a) Formu skutečnosti, je-li podmínka vyslovena jako skutečná:

si — jestliže, nisi ——jestliže ne; klade se tu indikativ Všech časů.

l)) Formu neskutečnosti, je-li podmínka vyslovena jako nesku
tečná: si — kdyby,.nžsž -—kdyby ne; konj. imperf. pro přítomnost,
konj . plusquamperf. pro minulost.

c) Formu možnosti, je—lipodmínka vyslovena jako možná,: si ——
jestliže by, nisi — jestliže by ne; konj. praes. nebo perf.

a) 1. Jestliže sis zachoval dobrou pověst-, byl jsi dosti bohat. -——
2. Jestliže jsi proti nám něco podnikl, jsi člověk velmi špatný. ——
3. Učiníš-li, co slibuješ, budeme ti velmi vděčni; pak]i*) ne, odpus
tímc ti.

b) 4. Moudrost by nebyla vyhledávána, kdyby nic nedokázala
(effició,3). — 5. Kdyby někdo podporoval Vinnika, stal by se spolu
vinníkem (druhem viny) .

c) 6. Jestliže by nás někdo jednou oklamal, po druhé bychom mu
věřit nemohli (nevěřilibychommu). — 7. Jestliže bys popřel, že duch
přemáha hmotu, chybil bys. — 8. Jestliže bys zde s nami byl, jinak bys
smýšlel. -—9. Jestliže byste byli napodobili pyšné, sami byste se byli
mohli stát (byli byste .sestali ) pyšnými. ——10. Jestliže by to byl někdo
řekl, byl bys ho mohl nazvati (byl bys ho nazval) lhářem (akus. dopl.).

*) pakli —-sin (si &část-icene); pakli ne — sin minus.
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32.

Slovesofero, ferre.

Sloveso ferm se časuje podle vzoru pro III. konjugaci, ale některé
tvary tvoří odchylně; jsou to:

ind. praes. act.: jeró,fers, fert, fem'mus,fertis, ferunt;
ind. praes. pas.: feror,ferris, fertur, jerimur, fer-imžnž,feruntur;
imperativ: jen?) forte;
inf. praes.: ferre, je?-Ti; _
coni. imperf.: ferrem, jerrěs, jerrer, ferrěm's, ...;
ind. perf.: tulž, tulistž, ...;
supinum: látum.

]. Leve fit., quod bene fertur, onus. 2. Quantó quisque sibi
plůra negaverit, & dis plůra feret. —_3. Quidquid erit, superanda
omnis fortůna ferend ó est. — 4..Ovidius poěta díxit in exsilió: „Haec
quoque fer és, etenim peióra tul.istí.“ ——5. Illa vóx „Civis Rómanus
sum“ sacpe multís inter barbarós opem tulit. — 6. Bene est, cui Deus
obtulit parca, quod satis est, manů. — 7. Fortůna opěs auferre,'nón
animum potest. — 8. Consul ad patrěs (senatčrěshettulit, quid fieri
placěret. —-9. Praesentí crědere fortůnae nón decet, cum, quid vesper
latůrus sit, incertum sit. — 10. 11163ego versiculós fěcí, tulit alter
honórem.

Jaký je rozdíl mezi tvary: ferěs ——jerrěs, feró — fe-rró, ferě ——ferre?

1. Kdo poskytuje pomoc špatným, po čase (pro to) má bolest. —
2. Co osud přinese, poneseme (s) klidnou myslí. ——3. Je nejisto, co
zítřejší den přinese. —-4. Rodiče by rádi všechno s dětmi snášeli, kdyby
mohli. --- 5. T. Manlius Torquatus, který dal přednost staré kázni před
láskou otcovskou, dal stíti (stal) syna, protože proti jeho zakazu (bez
jehorozkazu) svedl bojs nepřítelem. -—6. Protože Řekové urazili římské
vyslance, vypověděli jim Římané válku. _ 7. Jak Caesar vypravuje,
Gerl'ňáni se mnoho lišili od způsobu života (cónsuět'ůdó) Gallů. — 8.
Sňes to a vytrvej, tato práce ti jednou (ólim) prospěje. ——10.Lykur
gus odstranil užívání peněz,'f*) protože prý jsou příčinou všech zločinů.

* *. 
nc

*) Srv. dic-, dúc, lac!
**) Cf. (cónfer, srovnej) cvič, 16!



Aristippus philosophus servo pecuniam ferenti, cum onere pre
meretur, hoc dabat consilium: „Abice,1) quod nimiumž) est, et fer:
quod ferre potes“

1) abícíó, 3: odhaz'uji — 2) nimžus, 3: přílišný; příliš.

33.

Věty účinkově.

a) Vlastní (příslovečné),

1. Tania vis probitatis est, ut eam ctiam in hoste diligamus. _
2. Atticus ita, Graecě loquěbátur, ut hominěs crěderent eum natum
esse Ath'ěnís.— 3. Ita Orestěs Pyladem amabat, ut pro eó mori paratus
e_sset. ——4. Epamínóndas Thěbaiíus ita věritatis amans erat, ut né
iocó quidem mentirětur. — 5. ldem tam disertus erat, ut němó
Thébanus ei par esset ěloquentia. — 6. Virtůtis tantal„est vís, ut num—
quam possit vir bonus esseÍnfělix. — 7. Tantum Catónis studium erat,
ut senex linguam Graecam didicerit. — 8. Aristíděs tam pauper mor—
tuus est, ut nón relíquerit, unde efferrětur (sepelírětur). — 9. Tania,
tempcstas coorta est, ut návěs cursum teněre nón possent.-——'10. Nihil
est tam difficile, ut investigarí nón possit.

Věty účinkové vyjadřují účinek toho, co jest obsahem věty řídicí.
Dělíme je na: a) vlastní (příslovečné)a b) nevlastní (podstatně).

a)Příslovečné věty účinkové bývajínaznačoványvhlavní větěně
jakým příslovcem nebo příslovečným výrazem: ita, tam, adeó, sic, tálz's,
tantus. Klade se v nich konjunktiv samostatně, t. _j.bez ohledu na čas
slovesa věty řídicí.

Spojky: ut — že; ut nón ——že ne (že nikdo — ut němé, že nic ——
ut nihil, že nikdy — ut numguam).

Srovnejte se spojkami vět účelových!

1. Ctnost sama činí život tak šťastným (beátus), že šťastnějšim
býti nemůže. ——2. Na nebi je tolik hvězd, že je nikdo nemůže spočí
tati. — 3. Mnozí tak žili, že všichni říkali, že nežili nadarmo. — 4. Ně
které národy za starých časů měly tak těsné území, že se stěhovaly
z domova a hledaly si nová sídla. — 5. Mnozí z vás se tak dobře učili, že
si plným pravem zaslouží nejvyšší chvály. — 6. Krajina byla bouří tak
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zpustošena, že město nemůže být obnoveno (restituó, 3). —- 7. Tak
vynikal Aristides spravedlností, že byl nazván příjmením Spravedlivý.
— 8. Spravedlivý muž žije tak, že se nedá ničím odstrašiti (není od
strašován ) od povinnosti. ——9. Děti tak plakaly, že všichni lidé byli
dojati. ——10. Tak jste své povinnosti zanedbali, že vás"nemůžeme ani
pochváliti ani povzbuditi.

34.

Věty účinkové.

b) Nevlastní (podstatné),

Nevlastní věty účinkové stávají po výrazech: fit, ěifenit,accidit,
contiugit; fació, e/fició; mós est, cónsuětudó est; sunt, qui; est, qui &pod.

Klade se v nich konjunktiv jako ve větách účelových.
(Jak zní pravidlo o konj. ve větách účelových?)

Po výrazech fieri uón potest, němé (nihil) est bývá míst-o ut nón
spojka quin.

]. Est mós hominum, ut amissa oupiant. _... 2. Ciceró órátióne
sua assecutus est, ut Pompeius belló cum pírátís praeficerět-ur. ——
3. Saepe ěuenit (ěvěuit), ut honestum cum ůtilí certet (certáret). —
4. “Sólísapientí coutiugit, ut nihil faciat invítus. — 5. Fieri potest, ut
rěctě quis sentiat et sententiam clárě ěloquí nón possit.

6. Divieiácus, dux Haeduórum, díxit fore, u t omněs Gallí ě fínibus
suis &Rómánís expellerentur. (Jak by zněla vazba akus. s inf. ?)*)

7. Est ferě němó, quin acůtius vitia in alteró quam rěeta videat. ——
S. Nihil est, quín male nárrandó děpravárí possit. — 9. Quis est, quín
videat, quanta vis in sěnsibus sit? — 10. Némó fuit militum, quín
nón vulnerárětur.

9

*) Vazba fore, ut (s větou účinkovou nevlastní) nahrazuje často vazbu
akus. s inf., hlavně tam, kde není možno utvořit inf. fut. od příslušného slovesa
(studeó, discó; proč?). Poněvadž fore (jutúmom esse) je tvar jmenný, řídí se
konjunktiv pro výraz fore, ut v této účinkové větě podle slovesa věty řídící.

Sestavte několik vět s vazbou altus. s inf. fut. a nahraďte pak infinitiv
vazbou fore, ut!



1. Slunce způsobuje, že všechno kvete. — 2. Často se přihází, že
sobě samým lidé nejvíce škodí. — 3. Obyčejně se stává, že své chyby
nevidíme. — 4.Cicero svou řeči způsobil, že Katilina opustil Řím. ——

5. Možná (může se státi),
že se mýlím. — 6. Han
nibal dosáhl (toho), že byl
poslán (jako) velitel do
Hispanie. —7.VAthénách
sečasto stávalo, ženejlepší
občané byli posíláni (pel
ló) do vyhnanství.

..\(\

8. Rodiče i učitelé
doufali, žese budete dobře
učiti. —-(Rodiče ani učite—
lénepochybovali, že se bu
dete dobře učit-i. ——J ak

zde přeložíme?)

9. Není nikdo, kdo by
nevěděl, jak velká dobro
diní rodiče prokazují dě
tem. — 10.Není člověka,
který (není nikdo, lado)
by předvídal budoucnost.
(Bude zde qužn? A proč

Obr. 10. ne?)

35.

Slovesa III. konjugace.

(2. část.)

]. Commůní periculó cóncordiam parí constat. — 2. Ciceró dicit
se eč animó semper fuisse, ut invidiam virtůte partam nón invidiam,
sed glóriam putaret. — 3. Quidquid Mídas, rex Lýdiae in Asia, manů
tetigerat, in aurum vertěbatur. — 4. Cató scríbit antiquós Rómánós
in epulís cecinissead tibiam clarórum virórum lauděs atque Virtůtěs. —
5. Barbarí putabant Victórem, cum aliis urbibus pepercisset, etiam



127

suae urbi temperatůrum esse; quae spěs eós fefel'lit. — 6. Caesar dě
Helvětiórum cónsiliis certior factus in Galliam proficisci contendit. —
7. Caesar narrat sě ab hostibus victis obsiděs, servós, arma poposoisse.
— 8. Raró hominěs discunt in senectůte, quae in iuventůte nón didi—
cěrunt. — 9. Qua'mdiů Hannibal in Italia fuit, němó ei in campó
restitit. — 10.Darěus cum in fuga aquam turbidam bibisset, negavit sě
umquam bibisse suavius; numquam enim sitiěns biberat.

1. Vlada nejsnáze se udržuje těmi prostředky (artěs), _jimiž (na)
počátku byla zjednána (paržó). ——2. V jediném roce byly na Kapitoliu
zasaženy bleskem dva chrámy a mnohé jiné budovy. ——3. Dobrým
škodí, kdokoliv ušetřil špatných. — 4. Kdyby nebyl lhář jiné oklamal,
sám by nebyl býval oklaman. ——5. Když se barbaři. zmocnili města,
neušetřili ani starců ani žen ani dětí (fémina-e pueržque). ——6. V doby
tém městě ženy vzpínaly ruce k vítězi, aby jiclť'ušetřil.— 7. V Řecku
zápasily o náčelnictví dvě velmi mocné obce, Sparta (Lacedaemón) a
Athény. — 8. Ten den jsi ztratil, kterého jsi se ničemu novému nena—
učil. — 9. Je známo, že z největšího (nejtrpčz'ho) nepřátelství vzniklo
často věrné přátelství. ——10.Helvetiové se pokusili překročiti řeku, ale
“brzyod (tohoto) pokusu upustili.

36.

Slovesa III. konjugace.

(3. část.)

1. Fortis cadere, cěderenón potest. — 2. Silva vetus cecidit, quam
fenó němó cecidit — 3. Re_mspectavimus, VBIba non pependimus. ——
4 Natůram expellas furca, tamen ůsque recurret. — 5. Anserum cla
móre custóděs ex somnó excitati cum conculrissent, hostěs reppulě
runt. ——6. Romani cum in aridč cónstitissent, in hostěs impetum fěcě
runt; qui in fugam coniecti š ]itore discessěrunt ac sě in loca superióra
abdiděrunt. — 7. Dum Vitant stulti Vit-ia,in contrária currunt. —
8. Út rěrum scriptórěs pródiděrunt, rěx Gallórum, cum Rómani aurum
pependjssent, gladium addidit dicěns: „Vae Victisl“ ——9. Imperator
Titus, cum tótó diě nihiLguiquam pragstitisset, dicěbat; „Amici, hodiě
diem perdidil“ — 10. Melior nón erit is, qui malós sustulerit, sed is,
qui corrěxerit.



1. Velká je slava těch, _kdopadlistatečně bojujíce za (pró) vlast.
'2_.Vbitvě u jezera Trasumenského (daplň : svedené) bylo pobito patnáct
tisíc Římanů. ——3. Po první válce punské zaplatili Kartagiňané
Římanům tři tisíce—talentů.— 4. Spisovatelé vypravují, že u Athéňanů
velmi často nejlepší mužové byli vyhnáni z vlasti. — 5. Vyzvědači
oznámili, že nepřátelé běželi neuvěřitelnou rychlostí k řece. —-—6. Ro
mulus založil město a založené (město) bylo nazváno jménem zaklada
telovým. —-7. Kdo snadno uvěří, snadno bude oklaman. ——8. Byl bys
unikl velkému nebezpečí,kdybys byl věřilnašim radám (praeceptum) .—
9. Co by se bylo stalo, kdybychom vám nebyli přispělia kdybychom se
nebyli postavili na odpor těm, kteří vás zradili? — 10. Když byl
z Říma vyhnán Tarquinius, posledni král římský, byla v Říměodstra—
něna královská vlada (království).

* *
*

Oleum et operam perdidiF)

Augusto aliquando occurrit2) homo quidam corvum3)tenens, queni
haec dicere docuerat: „Ave, Caesar, Victor imperatorl“ Augustus avem
viginti milibus sestertium emit. Hoc exemplo sutor4) quidam pauper
ilnpulsus5)est, ut corvum suum eadem dicere doceret. In hac autem re,
quod corvum indocilemfi) esse putabat, saepissime exclamabat:
„Oleum et operam perdidil“ Tandem7) cum corvo ad Augustum venit.
Qui (= et is)cumaudivisset corvi salutationemf) „Satis, inquit, habeo
talium salutatorum.“ Tum corvusaddidit: „Oleumet opcramperdidi“
Risit Augustus magnoque pretio9) corvum emit.

1) Oleum: olej, opera: námaha; o. et. o. per-(lidi: marně jsem se dřel —.
2) occur-ra: přicházím do cesty ——3) comus : havran — 4) sútor : švec — 5) im-pelló:
pohaním, povzbuzují _ 6) indocilžs: neučelivý ——") tandem-: konečně —
3) salútát'áó : pozdrav — 9) pretium : cena.

37.

Slovesa voló, 11516,málo.

Slovesa vqló (chci), nóló (nechci) a máló (raději chci) tvoří nepravi
delně některé tvary od kmene praesentniho:

ind. praes.: volá, vis, vult, volumus, vultis, volant;
nóló, nón vis, nón vult, nólumus, nón vultis, nól'wnt;
máló, mávžs, mámolt, málumus, mávultis, málunt.



coni. praes.: valím, velžs, ...; fnólim,'nólžs, ...; málim, málžs, ..,
imperativ: nólž! nólíte!
infinitiv: vella, nólle, málle;
coni. imperf.: vellem, 'nóllem, mállem ;
ind. fut.: volam, vole's,...; nólam, nólés, ...; málam, málěs,
ind. imperf .: volěbam, nólěbam, málěbam,

Tvary kmene perfektního jsou pravidelné: volní, nóluž, máluž.

l. Idem velle atque idem nólle ea děmum firma amicitia est. —
2. Si vis pacem, para bellum! — 3. Nónnůlli hominěs facere nón pos
sunt, quod volunt; alii nólunt, quae possunt. —-4. Nůlla est haec
amicitia, cum alter Věrum audire nón vult, alter ad mentiendum
parátus est. — 5. In pugna ad Mundam commissa Caesar initió adeó
victus est, ut ipse sě interficere vellet, ně post tantam belli glóriam in
manůs filiórum Pompei veniret. '— 6. Mós est hominum, ut nólint
eundem plůribus rébus excellere. — 7. Quidam, quia in concordia
ordinum (stavů, polit. stran ) nůllós sě esse Vident, malae rei sě quam
nůllius ducěs esse malun t. — 8. Quod tibi nón vis fieri, alteri facere
nóli (alteri ně fěceris)!*) ———9.Cum milě'sin domum Archimědis intra
Visset,hic dixit: „Nóli turbare circulós meósl“ — 10. Nóli dubitáre,
quin in Virtůte firmissimum animi praesidium sit, fuerit semperque
futůrum sit!

Jaký je rozdíl mezi výrazy: male —"málle, maló — análů?
Může mít tvar mís i jiný význam (subst.)?

1. Kdo chce uškoditi, snadno (si) příležitost najde. ——2. Co chce
nie, _(tomu)i rádi Věříme, co cítíme sami, myslíme, že cítí ostatní. —
3. Kdo říka, co chce, často slyší, co nechce. ——4. Jest známo, že mnozí
chtěli mnoho provésti, ale nemohli. — 5. Je všeobecně známo, že
Sokrates chtěl. raději zemříti než neuposlechnouti zákonů Vlasti. —
(i. Chceš-li (ně)co věděti,uč se!—7. Šlechetný muž chce raději z'emříti
než nečestně žíti.'-— 8. Raději jsem vždycky chtěl bližnímu prospěti
než uškoditi. ——9. Neodkládejte nikdy Věci příliš důležité (kompar.
absol.) na zítřejší den! (Přeložte oběma možnými způsoby!) — 10. Ne
dělej nikdy to, o čem (alma.) nevíš, je-li (to) správné či ne!

* *
*

*) Záporný imperativ se obyčejně nevyjadřuje v latině kladným impe
rativem se zaporkou nón. Vyjadřuje se imperativem slovesa mille a infinitivem
příslušnéhoslovesa (nebo také konjunktivem perfekta se záporkou ně).
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Cum Alexander se &Graecis ut deum coli vellet, Damis, Lacedae
moniorum rex, „Age,1) inquit, quoniam Alexander deus 'esse vult-,
estol2)

1)age: nuže — 2) a.stó: imper. 3. os. sg. od slovesa esse: budiž; ať (si) je!

38.

Slovesa.III. konjugace.

(4. část.)

1. Populus cum_audívisset in theátró Vergilí versůs, surrěxit
ůniversus et forte praesentem spectantemque počtem venerátus est
quasi Augustum. ——2. Cum Hannibal prímum ad Ticínum, deinde ad
Trebiam, tum ad lacum Trasuměnum cum Rómánís cónflíxisset.
eósque próflígavisset, němó Rómae dubitabat, quín Hannibal hrcví
tempore Rómam obsessůrus esset. — 3. Thalěs Milěsius díxit deum
omnia ex aqua finxisse. —-—4. Verrěs in Siciliá tabulás pictás et sigma
colligěbat. ——5. Němó dubitat, quin amícitiae ůtilitátis causá iůnc-tae



nihil valeant. — 6. Návem idem děstruit facillimě, qui cónstrůxit. ——
7. Spěrat adulěscěns sědiů vict ůrum esse, quod spěráre senex nón pot
est. —- 8. Herculěs leóní pellem dětráxit dětractamque induit. —
9. Nón est dubium, quin in quaerendís divitiis hominěs saepe plůrimum
temporis frůstra cónsůmpserint. —-lO. Můsculus aliquandó, ut est in
fabulís, á leóne contemptus posteá leónem líberávit.

]. Když se nepřátelé blížili, vyvedl velitel vojsko z tábora a na
příhodném místě sestavil (sestrojil) šik. — 2. Římské přísloví hlásalo
(říkalo): „Koho žbraně neochrání, toho neochrání přítel. — 3. Když
byl sestaven šik, učinili vojáci útok na nepřítele (s) tasenými meči. ——
4. Aby nemohlo být vojsko obklíčeno, velitel obklopil zadni voj silnou
četou (manus). —- 5. Staří spisovatelé Vypravují, že triumfujícího
vítěze vezli (pas.! ) bílí koně na Kapitolium. — 6. Když římští vyslanci
s ozbrojenci obklíčili dům, požil Hannibal jedu, který stále s sebou
nosil v prstenu. -—7. Když byl Demosthenes otázán, jak (jakým způ
sobem) se stal řečníkem, odpověděl: „Spotřeboval jsem více oleje než
vína.“ — 8. Římané pohrdli mírem, který jim po svém vítězství nabídl
král Pyrrhus. _—9. Nad druhou válku punskou nevedli Římané žádnou
ani větší ani nebezpečnější. — 10. Když se Řekové zmocnili Troje,
město vyplenili a vypálili.

*
!

Cum Philippus, Macedonum rex, Lacedaemoniis scripsisset: Si in
Laconicam venero, finibus vos expellam, illi responderunt: Si.

Opakování IV.

1. Te quidem, cum isto animo sis, laudare non possum'. — 2. Hae
dui cum (když? protože?) se suaque a finitimis defendere non possent,
ad Caesarem legatos miserunt petitum__a_1__1_x_i_liu_m_.-— 3. Si sustuleris
benevolentianí _IĚmTŠnamicitiae aboleveris. — 4. Dies deficiat, si
enumerare velim, quibus bonis male evenerit, nec minus, si comme
morem, quibus improbis optime. — 5. Aurum, aes, argentum, ferrum
frustra natura genuisset, nisi eadem docuisset, quemadmodum ad
eorum v'enas perveniretur. -— 6. Quod differtur, non aufertur. ——
7. Cum mihi de amici morte allatum esset, opinione omnium maiorem
animo cepi dolorem. — 8. Numquam tam male erat Siculis, quin ali
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quid facete dicerent. ——9. Dux cum in hostium terrain invadere vellet,
exploratores praemisit. — 10. Incidit in Scyllam, qui vult vitare
Charybdim.

l. Konsul slíbil, že nebude v nebezpečí chyběti statu římskému. —
2. Náš přítel by byl mohl Vzápase zvítěziti, kdyby byl býval svědomi—
tější. — 3. Když se Solona otázali, (zkraťte partie. perf. pass.), zda je
Kroesus šťasten (blažen), odpověděl: „O nikom říci nemohu, zda je
šťasten, kdo (ještě) žije.“ -——-4. Nebylo pochyby, že (z) celé Gallie
nejvíce zmohou (posse) Helvetiové. — 5. Xerxes vypověděl valku celé
Evropě na zemi i na moři. — 6. Římané říkali, že Afrika vždy posky
tuje (offeró) něco nového. ——7. Jestliže bys vše kupoval, mohlo by se
stati (stalo by se), že bys později všechno prodal. ——8. Někdy se stává,
že lidé chtějí raději zemříti než žíti. ——9. Když spatřil Alexander Dio
gena, řekl: „Kdybych nebyl Alexandrem, chtěl bych býti ,Diogenen1.“
-—10. Marně jsme se ptali, proč k nam nechce přítel přijít.

39.

Užití participia.

Participia se užívá v latině mnohem častěji než v češtině, protože
často se jím zkracuje věta vedlejší (vztažná, časová, podmínkova,
důvodova, připouštěcí), at stojí ve větě v platnosti přívlastku nebo
doplňku.

Při tom part. praes. označuje děj současný, part. perf. děj před
časný, part. fut. děj následný.

Participium přívlastkové překládáme často do češtiny podstat—
ným jménem slovesným: ante Christum nátum — před narozením
Krista, ab urbe condžiá —-—od založení města.

1. Magister iůstě půniěns multós discipulós corrigit. — 2. Viró
iůstó fidem haběmus nón iůra-ntí. — 3. Omne malum náscěns
facile opprimitur. — 4. Parentěs saepe sui ipsórum oblítí ]íberís cón—
sulunt. — 5. Has litteras ad tě dedi, ut těcum loquerer absěns. —
6. Romani annčs ab urbe condita numerábant, nós numeramus eós
a Christó natě. — 7. Occásiónem semel amissam frůstrá iterum
quaeras. — 8. Virís dě patria bene meritís magní honórěs semper
tribuěbantur, tribuuntur, tribuentur. — 9. Quid nóbís longa vít-a
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pródesset in inertiá perácta? -—lO. Scipió cum lítus Áiricae ascen
děns cecidisset, exclámávit: „Teneó tě, Áfrical“

Užijte, pokud možno, participií ve větách:

]. Zákon je nařízení, přikazující (věci) čestné, zakazující opačné.
——2. Lháři bychom nevěřili, i kdyby pravdu mluvil. — 3. Velitel po
vzbudjv vojáky, dal znamení k boji (boje). ——4. Když získáváš nové
přátele, nezapomínej starých! — 5. Zatím co se hloupí vyhýbají chy
bám, do opačných upadají (běží). — 6. Kartago bylo založeno 130let
před založením Říma a 300 let po vyvrácení Troje. —-7. Poněvadž jste
všem věřili,často jste byli klamáni. — 8. Když byl Kamillus jmenován
diktátorem, vytáhl do boje a porazil Gally. ——9. Když Scipio vytáhl
s vojskem do Afriky, podařilo se mu (jaká vazba?) tuto zemi pokořiti.
——10. Velitel poručil (imperó) vojákům, aby zmocníce se města, u
šetřili žen a dětí.

40.

Ablativ absolutní.

Ablativ absolutní je vazba substantiva s participiem doplňkovým
(nebo někdy i s jiným jménem), které se užívá v latině velmi často ke
krácení vedlejších vět časových, podmínkových, připouštěcích a důvo—
dových, jsou-li podměty v obou větách (ve větě řídícía ve větě vedlejší)
různé. (Kdy se může užívat přechodníku v češtině?)

Sí crěscit perículum, crěscunt ví- Crěscente peržculó crěscunt virěs.
res.

Cum bellum cónfectum esset, om- Belló cónfectóomněs laetábantur.
něs laetábantur.

Quod němó resistěbat, facile ví- Núlló resistcnte facile vicisti.
cistl.

Quamquam omněs děspěrant, ego Omnibus děspěmntžbus ego men
mentem aequam servábó. tem aequam servábó.

Spojka se nepřeloží, podmět se vyjádří ablativem a sloveso se na
hradí tvarem participia shodným s ablativem substantiva.

Při ději současném se klade participium praesentis (urč. sloveso
věty vedlejší je v rodě činném).
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Při ději předčasném se klade participium perfecti (urč. sloveso věty
vedlejšíje v rodě trpném).

l. Militěs montem occupávěrunt hostžbusnihil scientibus. -—2, Ego
quidem omnibus děspěmntžbus animum nón děmittam. — 3. Aetate
aurea terra omnia per sě núlló cógente dabat. — 4. Aliquis Vir bonus
nóbis ěligendus est ac semper ante oculós habendus, ut sic tamquam
z'llóspectante vivámus et omnia tamquam có vidente faciámus.

5. Omnia .summa cónsecůtus es virtúte'duce, cómžte fortůná. ———
6. Ciceró in libris suis saepissimě 'commemorat coniůratiónem Cati
linae sěcónsnle oppressam esse. — 7. Christus Augustó imperátóre ná—
tus est, Tiberió imperátóre est mortuus. ——8. Titó Lžvz'óteste bellum
Půnicum secundum máximě omnium memorábile fuit. — 9. Seněssaepe
dicunt: „Nóbis pueris omnia melióra erant.“ * 10.Áctus měin'vžtó
factus nón est meus actus.

Místo participia může být někdy v abl. absol. položeno substan—
tivum nebo adjektivum ve větách, v nichž je přísudek vyjádřen doplň
kovým jménem: Ciceró cónsul (est, fait, erit) : Ciceróne cónsule. Po
dobně: Hannibala duce, Livio teste, nóbžs pueris ; patre žnvžtó,avó cit-ó.

1. Jestliže roste nebezpečí, rostou síly. — 2. Když se Peršané blí
žili, obsadili Řekové Thermopyly. — 3. Za panování Romulova vedli
Římané neustále války se sousedy. ——4. Sokrates neuprchl z vězení , ač
ho přátelé (0 to) prosili. ——5. Hannibal nemohl Římany přemoci, pro
tože ho Kartagiňané nepodporovali'.

6. Za vedení přírody nemůžeme chybiti. ——-7. Za konsulátu Cice
ronova' připravil Katilina úklady římskému státu. — 8. Copřed Bohem
(za. svědectví B. ) slíbíš, to je nutno dodržeti ( teneó, 2):——9. Augus—
tus se narodil za konsulátu Ciceronova. ——10. Proti 'vůli rodičů se
nesmí nic činiti.

* * *

Bias, unus e septem sapientibus, hostžbuspatriam cxpugnantibus
et civibus omnibus fugžentžbus,onustisl) bonis2) suis, nihil a-sportabat.3)
Interrogatus a ,quodam, cur nihil e bonis suis servaret: „Bona mea,
inquit, mecum porto omnia“

1) onusr/us: obtížený — 2) bona, órum, n.. majetek — 3)asportó: odnáším.
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41 .

Ablatívus absolůtus.

ást)()((2.

1. Régibus expulsžs Rómae cónsulěs quotannis creabantur. —
2. Quaedam, quae licent, tempem et locó commútátó nón licent. —
3. Causá morbí inventá cůratió fit facilior. — 4. Xerxés Thermopylžs
expugnátžs ad Athénas accessit cásque núllžs děfendentibus interfectžs
sacerdon'bus, quós in arce invěnerat, incendió dělěvit. — 5. Němó dubi
tabat, quí'n Caesar Helvětižsoppressžs tóta Gallia potitůrus esset. —
6. Marcellus Syrácúsžs expugnátžs impedíre voluit, ně quis Archimědem
Violaret. — 7. Mílitěssignó dató impetum in hostem fěcěrunt et trínis
castrís potití sunt. ——8. Ciceró interfectus est annó XXXXIII a. Chr.
n. XIIII órátiónibus in Antónium habitžs. — 9. Pietáte adversus deós
sublátá societas generis hůmaní tollitur. — 10. Ancó Márožó mortuó
Romani Tarquinium rěgem creavěrunt.

l. Po dobytí města utekli Trojané k mořia hledali (petere) spásu na
lodích. — 2. Dav tuto odpověď (pas.) ,Caesar rozpustil shromáždění. —
3. L. Mummius, dobyv Korinta (po dobytí K.), odvezl do Říma veliké
množství soch a obrazů. — 4. Po skončení druhé války punské Ří
mané sipodrobili celou Sicílii.— 5. Katilina zůstal VŘímě, ač jeho spik
nutí bylo odhaleno. —-6. Zjednáš-li si nové přátele, nezapomeň starých!
— 7. Kartagiňané požádali (za) mír, protože země byla dlouhou Vál
kou vyčerpána. — 8. Peršané dosahnuvše Vítězství v bitvě u Thermo—
pyl, věřili, že snadno porazí i ostatní sbory řecké. — 9. Po skončení
války s Helvetii sešli se vyslanci skoro celé Gallie, aby Caesarovi
blahopřáli. (Kolika způsoby možno přeložit větu vedlejší?) _ 10. Byt
i všechno nám bylo odňato, láska k rodičům, k vlasti a k přátelům
nám odňata býti nemůže.

42.

Slovesa III. konjugace.

(5. část.)

]. Multós in pericula mísit ventůrí timor ipse mali. ——2. Nóli
omnibus rěbus amissís animum děmittere! — 3. Darěus Graecis propter
legatós laesós bellum intulit. — 4. Tardě, quae crědita laedunt, credi—
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mus. -—5. Labyrinthus, in quó Mínótaurus inelůsus erat, iussů Mínóis
regis & Daedaló, artifice perítissimó, exstrůetum esse Ovidius poěta
narrat. -—6. Histriónibus, qui partěs bene sustinuerant, omněs plau
sěrunt. ——7. Multi et praeelarí virí in summa paupertate dě vítá dě
cessěrunt. ——8. Ciceró scríbit deós immortalěs animós in corpora hů
mana sparsísse. — 9. Magister nóbís legit fabulam, qua nárratur, quó
modó Thěseus Ariadnae auxilió ě Mínóis labyrinthó ěvaserit. —
10. Eódem tempore, quó Apellěs clarissimás tabulas anxit, Lýsippus
ex aere fínxit simulacra.

[)*—ŘÍM“Thx)
+'„f-H_p\í\l'l'f“T

Obr. 12.

1. Císař Vespasianus zemřel (exstinguž), když mu bylo 79 let
(když trávil 79. rok; partie. ). — 2. Nepřátelé, spatřivše římské vojaky,
odhodili zbraně a dali se na útěk. — 3. Když se Orfeus,vycházeje z pod
světí (dz'scédereab inferžs), ohlédl na manželku, navždy ji ztratil.—
4.Špatnou vládou (gerundJ ) senejvyšší vlada ztracíva. — 5. Doufáme,
že přítel z těžké nemoci vyvázne. ——6. Je známo, že za míru Římané
zavírali chrám Ianův v Římě. ——7. Když bylo r. 63 př. Kr. potlačeno
spiknutí Katilinovo, byl Řím zbaven velkého nebezpečí (abl. sěpaa'á—
tžvus,bez předl.). — 8. Kdyby nebyli voj aci včas zavřeli městské brány,
nepřítel by byl vtrhl do města. — 9. Řekové Troje, sevřené deset let
obležením, lstí dobyli a požárem (ji) zničili. —-10. Nero, byv prohlášen
(iúdfócó,1) za nepřítele (nom. doplňkový, bez předl) vlasti, sám se
mečem probodl.
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Diogeněs íntransl) in urbem quandam, quae admodumz) exiguaa)
erat, sed magnas portas habebat: „Portas, inquit, claudjte, cives,ne
urbs vestra evadat!“

1)intra, 1: vstupuji — 2)admodum: velice — 3)exiguus: nepatrný, maličký.

43.

Vazba nominativu s infinitivem.

Co je to vazba akusativu s infim'tivem? Kdy se jí užívá.? J aká, pravidla tu
platí o užívání zájmen, která vyjadřují podmět v akusativě? (Srv. I. díl učebnice,
cvič. 53, lat. v. 9 & lO!)

Některá slovesa džeendžet sentžendžmívajív passivu vazbu infini
tivu s nominativem:

Romam a Romula candáta-messe Vypravují, že Řím byl založen Ro
tradunt : mulem. (inf..s akus.)

Ráma á Rómuló candáta esse trá— Vypravuje se, že Řím byl založen
džtur: Romulem. Rím prý byl založen

Romulem. (inf. s nom.)

l. Litterae á.Phoenícibus inventae esse traduntur. — 2. Hannibal
ad CL milia hominum in armís habuisse fertur. —-3. Amicus certus in
rě incerta cernitur; secundís enim rěbus amíci pa-rari, adversís probarí
dícuntur. ——4. In Sicilia frůgěs inventae esse dícěbantur. —-5. Cum
Galii ad Rómam appropinquare dícerentur et nůlla spěs esset—urbem
posse děťendí, multi Rómanórum per agrós dílapsí sunt.

6. Saepe iaetí esse viděmur, cum trístěs sumus. — 7. Rómulus
&dis in caelum receptus esse orěděbatur. —-8. Mílitěs fortiter pugna
tůrí esse viděbantur. ——9. Initió Hannibal a Rómánís vinci nón posse
viděbatur. — 10.Hominěs plěrumque iís invident, qui cěteris praest-are
Videntur.

V češtině býva vazba neosobní (říká se,.zda se, prý), v latině však
se určité sloveso trpné musí vždy shodovat s podmětem!
Na rozdíl od vazby akus. s inf. se podmět zájmenem nevyjadřuje:

Vžděmus tě bene džseere. >< Bene džscere —0——viděn's. )

l. Homer prý byl slepý. -—2. Hannibal prý první s vojskem pře
kročil Alpy. — 3. Město Řím prý založili Romulus a Remus. ——4. Aris—
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tides prý byl nazván nejspravedlivějším z Athéňanů. ——5. Nepřátelé
prý žádného města neušetří.

6. Tomu, kdo nic nedělá (partie.! ), zda se, že den je dlouhý. —
7. Mnohým se zdá, že Cicero statečněji mluvil než jednal. — 8. Věřilo
se, že nejstarší králové byli syny bohů. — 9. Zdálo se, že mluvíte prav
du. — IO. Attikus tak mluvil řecky, že se zdálo, že se narodil V Athé
nách. (Jak bychom přeložili: A. tak mluvil řecky, že lidé Věřili,že se
narodil VAthénách.?)

Alexander Magnus cum aliquando Corinthi esset, ad Diogenem
venit eumque' interrogavit, num quid vellet. „Faciam, inquit, quid
quid volueris.“ ——Tum ille: „Nuno quidem paululuml) a sole.“ Pariter
responsum atque hominem admiratus rex dixisse fertur: „Sane,2)
nisi essem Alexander, Diogenes esse vellemf“

1) paululum : trochu — 2) sáně: opravdu.

44.

Vazba sloves iubeč, vetó.

1. Caesar mílitěs pontem in flůmine facere žussžt.(Caesar žussžt
-——O—pontem in flumine fierí.) — 2. Lex hominěs iůsta facere
žubet, vetat contraria. — 3. T. Manlius fílium secůrí —0—-percutí
žussit, quod imperió nón paruerat. — 4. Horatius poěta interrogat:
„Ridentem dicere Věrum quid vetat? — 5. Pater moriěns liberís
imperávžt, ut in amóre et conc'ordia víverent.

Slovesa iubeó a vetó, jsou-li aktivní, mají vazbu akusativu s infi
nitivem. Tento infinitiv je aktivní, je-li vyjádřena osoba, již podmět
rozkazuje nebo zakazuje. Není-li tato osoba vyjádřena, klade se infi
nitiv passivní .

6. Quamquam omnes mílitěs castra relinquere Vetití erant,
T. Manlius cum hoste cónflíxit et Victoriam reportavit. — 7. Scísne,
cůr malós librós legere vet'aris? ——8. Cum pcrículum imminěret,
cónsulěscum exercitů ex urbe contra hostem proficíscí iussí sunt. —
9. Socií tríginta návěs longas Rómanís auxilió (dat. účelový).mittere
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estis, ea potissimum facere viděmini.

Passivní slovesa iubeó a vetómají vazbu nominativusinfinitivem.
(Pozor na shodu slovesa.s příslušným substantivem!)

1. Vítěz poručil přemoženým obcím, aby zbořily hradby. -—
2. Nero dal (rozkázal) zapáliti Rím, aby měl pohled na hořící Troju
( obraz hořící T.). —-3. Učitelé zakazují, aby nikdo (quisquam ; proč?)
z vás nečetl špatné knihy. —-4. Velitel zakázal, aby se ubližovalo za
jatcům. ——5. Caesar rozkázal legiím, aby se ihned daly na cestu a
přišly k němu. (Jaké zájmeno?)

6. Bude nám zakázáno mluviti pravdu? ——7. Ačkoliv ti otec roz
kázal, abys zůstal doma, neposlechl jsi. — 8. Nakazuje se nám, aby
chom milovali bližního jako sebe samého. ——9. Po skončení války bylo
Helvetiům rozkázáno, aby svá města obnovili. — 10. Caesarovi vojáci
vždy rychle provedli vše, co jim bylo rozkázáno.

Opakování V
1. Hannibal anno CCXVIII a. Chr. n. Alpes transgressus bis eodem

anno cum Romanis conflixit. —-2. Regibus in exsilium eiectis Romani
Brutum consulem creaverunt. — 3. Qui statuit aliquid parte altera
inaudita. haud aequus est. — 4. 'Infidusamicus rebus laetis praesto est;

Obr. 13.
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commutata fortuna amicum deserit. -—5. Medici causa morbi inventa
curationem inventam (esse) putant. — 6. Non sunt omnes beati, qui
beati esse videntur. — 7. Thebis expugnatis Alexander milites domui
Pindari poetae parcere iussisse fertur. -—8. Qua re nuntiata Caesar
intermissa profectione atque omnibus rebus postpositis magnam
partem equitatus contra hostes mísit. — 9. Magis auctoribus Xerxes
templa Graeciae incendi iussisse traditur. ——10. Dignum laude virum
Musa vetat mori.

]. Scipio prý oplakal Kartágo, když bylo zničeno. (Zkraťte
partie.! ) ——2. Za vedení Miltiadova porazili Řekové desateronásobný
počet nepřátel. — 3. Caesar nemohl dobýti Novioduna pro šířku pří
kopu a výšku hradeb, ač (je) jen několik málo vojáků hájilo (abl.
absolJ) — 4. Odstraněním pověry se neodstraňuje náboženství. —
5.Když kvetly fialky, zdálo se, že již nastává (adsum) jaro. — 6. Zdálo
se, že jsi pečlivý, ale nebyl Jsi. — 7. Sokrates, který prý byl nejlnoud
řejší ze všech Řeků, byl odsouzen k smrti, protože prý kazil mládež.
(Jak zde přeložímeprý? ) — 8. Nediv se, že jsi byl potrestán; zdálo se,
že lžeš. ——9. U Římanů zákon zakazoval, aby byli mrtví pohřbívá-ni
v městě. ——IO. Otec tě dává pozdravovat.

45.

Slovesa III. konjugace.

(6. část.)

1. Appia via, quae Roma Brundisium ferěbat, ab Appió Claudio
stráta erat. — 2. Concordiá rěs parvae crěscunt, discordiá et máximae
dilábuntur. — 3. Et quiěscenti agendum est et agenti quiěscendum. ——
4. Iniůriam qui facere děcrěvit, iam facit. —--5. Arborěs serit bonus
agricola, quárum frůctůs ipse numquam aspiciet; alii enim arborum,
quas sěvit, frůctůs carpent. ——6. Primum bellum civile inter Rómanós
ambitióne Sullae et Marii mótum est, qui summós in civitáte honórěs
simul petivěrunt. ——7. Cato Maior ně senex quidem děsisse semper rem
aliquam summó cum studio agere fertur. ——8. Calamitás quem quae
sivit, invěm't. — 9.Dum virěs annique sinunt, tolerate labórěs! —-lO.Si
mórěs amici cógnóveris, spěró tě eius innocentiam cógnitůrum esse
eique ignóscere posse. (Proč nemůže být inf. fut. od slovesa ignóscó?)
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l. Helvetiové řekli Caesarovi, že byli od předků tak vychován;
(instituci, 3), že si zvykli rukojmí přijímati, nikoliv dávati. ——2. ch
planou slávou pohrdne, pravou bude mít. — 3. Senát přiřklAugustov:
pocty až do té doby neslýchané. — 4. Minerva prý první zasadila olivu
v Attice. — 5. Za zlatého věku země všechno sama rodila; nyní však
rodí jen to, co lidé zasili. — 6. Je známo, že básníci nikdy neustali osla
vovat-ijméno Achillovo. — 7. Římané se nepřestali obava-ti Hannibala:
dokud byl živ (živého). — 8. Mnozí později pohrdli tím, po čemdych
tivě (předtím) toužili. — 9. 'Velmi zřídka lidem prospělo to, čeho nej
více žádali. ——10. Ceres prý hledala (svou) dceru Proserpinu po (per)
celém světě.

46.

Slovesa Ill. konjugace.

(7. část.)

1. Ěloquentiam Athěnís natam et altam esse cónstat. —-—2. Athé
níěnsěs adventů Persarum nůntiató Apollinem cónsuluisse lěgimus. —
3. Cónsul senatum cónsuluit, dě summa ré půblicá quid fierí placěret. ——
4. Ut agrí nón omněs fertilě's sunt, quí coluntur, síc animí nón omněs
cultí frůctum ferunt. —-5. Cum ingenium tuum artibus et litterís
excultum erit, et tibi et aliís próderis. ——6. Legimus Cicerónem, cum
pro Milóne dícere inciperet, omnibus artubus tremuisse. — 7. Ipse
Hector tremuit, cum Áiax appropinquaret, ut cum eó cónflígeret. —
8. Apud Athéniěnsěs půblicě alěbantur líberí eórum, qui pró patria
mortem occubuerant. — 9. Němó dubitat, quín sine magnís causís
natura nihil genuerit. — 10. Hannibalem secundó belló Půnicó ad
tertium lapidem ab Urbe castra posuisserěrum scriptórěs nárrant.

I. Komu není milé to místo, kde byl živen &vychován? ——2. Veli
tel zatajil (skryl) své zranění, aby vojáci neklesli na mysli (am'mó
défžc-ió,3). ——3. Q. Fabius byl poslán do Delf tázat se na radu, jakými
(kterými) prosbami mohou býti bozi usmíření. — 4. Je známo, že
Řekové pěstovali vědy a umění, Římané práva a zákony. ——5. Je vše
obecně známo, že staří Římané ctili ze všech bohů nejvíce Jova. —
6. Plato vypravuje, že v poslední den života Sokrates mnoho hovořil
o nesmrtelnosti duše. ——7. Když byla loď zahnána k opuštěnému
břehu, lodníci vystoupili na zemi, aby si odpočinuli. ——8. Kdyby nebyli
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Kartagiňané opustili Hannibala, nebyl by býval silami Římanů
přemožen. ——9. Je známo, že hněv často přinesl (zrodil ) krutá. nepřá
telství a války. — 10.Nepochybuji, že tě tvůj přítel v.neštěstí neopustí.

* *
*

APPIUS CLAUDIUS C. F. CAECUS, 'CENSOR, 008.1) BIS,

DICTATOR, COMPLURAz) OPPIDA DE SAMNITIBUS C-EPIT;

SABINORUM ET TUSCORUM3) EXERCITUM FUDIT; PACEM

FIERI CUMPYRRHO REGE PROHIBUIT, IN CENSURA VIAM

APPIAM STRAVIT ET AQUAM IN URBEM ADDUXIT.

1) cos.: consul (zkrat-ka) ——2) complúrěs : čet-ní -— 3) Samnírěs, Sabinž., Tuscí:
národy italské.

47 .

Verba incohňtíva.

Jako slovesa počínava označujeme ta slovesa III. konjugace,
která označují počátek děje (a potom jeho průběh) a jsou vyznačena
v tvarech praesentního kmene před koncovkou skupinou -sc-.

(Většina sloves počínavých nemá tvary supinové.)

1. Quae male sunt incohata in principió, vix bene peraguntur in
cxitů. -—2. Sócratěs cum in iůdició interrogatus esset, quam poenam sě
meruisse cónfitěrětur, respondit sě meruisse, ut amplissimís honóribus
et praemiís decorarětur. Cuius (et'ežus) respónsó iůdicěs síc exársěrunt,
ut capitis hominem innocentissimum condemnarent. -— 3. Omnem
crěde diem tibi dílůxisse supremum! — 4. Cum órětor praeclarus in
róstra ascendisset, omněs conticuěrunt. ——5. Príncipiís obsta, sěró
medicína paratur, cum mala per longas convaluěrunt moras! — 6. Věrí—
tas vísů et mora, falsa festínátíóne et incertís Tůmóribusvalěscunt. —
7. Endymion, sí fabulís crědere volumus, antiquís temporibus obdor
mívit et nčndum experrěctus est. — 8. Quod plěbs scíverat, plěbis
scítum vocábátur. — 9. Ciceró dícit Catilinae scelera suí cónsulatůs
tempore matůruisse. — 10. Laus nisi nova accěderet, etiam virtůs
ěváněsceret.



l. Každé zlo v počátcích (rodící se) může být snadno potlačeno ; za
koření-lise (partie. !) ,vzroste. — 2.Často vzplanula válka pro (pró?,pro
pter? ) zcela nepatrnou (elatžv) příčinu .——3.Všichni vlastenci (dobříobča
ne') pocítili bolest, když byl Cicero nucen jíti do vyhnanství. ——4. I kdo
do nejtěžších nemocí upadli, často se uzdravili. — 5. Je známo, že nikdo
moudrý nikdy nezatoužil po bohatství. — 6. Když obilí na polích do
zravalo, rozhodl se Caesar vytáhnouti proti nepříteli. — 7. Solon říkal,
že každodenně něčemu se přiučujíce stárneme. ——8. Pamatuj, že bo
hatství a krása mizejí, jediná ctnost však trva! —-9. Památka těch,
kteří položili život (morior, 3) za vlast, nikdy nevymizela a nikdy ne
vymizí. ——10. Staré zakony bud' svým stářím zastaraly nebo byly od
straněny novými.

48.

Slovesa IV. konjugace.

l. Aristides Atheniěnsis, quamquam summís magistrátibus fůnctus
erat, tam pauper dě vita děcessit, ut půblicě sepelirětur. — 2. Ale
xander Magnus oppidum condidit eó locó, ubi Bůcephalás, equus cius,
sepultus erat. — 3. Philosophus quidam cum
mortem filí comperisset, acquó animó inquit:
„Nihil noví audió, sciěbamenimillum esse mor
tálemf' ——4. Polycratěs ánulum, quem in mare
děiěcerat, posteró diě in alvó piscis repperit. —
5. Lěgimus Alexandrum Sůsís magnam vim aurí
argentíque repperisse.—-6. Gallí undique circum
ventí děspěrátís omnibus rěbus fuga salůtem
petívěrunt. — 7. Sacrósanctum nihil apud Ró
manós esse potuit, nisi quod populus plěběsve
sánxit. — 8. Iugurtha, rex Numidárum, cum
vínctus in carcerem důcerětur, rísisse et excla
mavisse fertur: „ Quam frígidum balneum habě—
tis.“ ——9. Ante nůptias Athěniěnsium puellae ad
iontem quendain sacrum accěděbant aquam haus
bum, qua (ut eá) lavarentur. — 10. Regis
:uiusdam in sepulcró haec verba leguntur:
PROBE VIXIT INPR OBOSVINXIT HOSTES VICIT. Obr. 14.
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1. Dareus dal otevříti (otevřel) hrob, V němž byla pochována
Semiramis, doufaje, že tam najde velké množství zlata. — 2. Caesar
našel v Brundisiu tolik lodí, že mohl snadno přepraviti patnáct tisíc
vojáků. ——3. Když se Caesar dověděl, že nepřátelé přicházejí, vyvedl
vojsko z tábora a sestavil šik. — 4. Mnozí se domnívají, že první oby
vatelé Evropy přišli z Asie. — 5. Nikdo nepochybuje, že zákony byly
vynalezeny k prospěchu (Ic blahu; dat. účel., bezpředl.) občanů. -—
6. Gallové stanovili (slavnostně) mezi sebou přísahou, aby nikdo jejich
úmysly nevyzradil. — 7. Zachovávejte všichni bedlivě, co bylo stano
veno zakony! ——8. Za druhé války punské byly Všechny síly Karta
giňanů vyčerpány. — 9. Když Dionysius opustil Sicilii, otevřel prý (si)
školu v Korintě. ——10. Je hanebné něco jiného (jiné ) mluvit, něco ji
ného mysliti; čím hanebnějši je jiné psati, jiné mysliti (cítžtž)!

49.

Sěmiděpónentia.

Semideponentia (sěmis: polovina) jsou slovesa, která jsou jen na
polovinu deponentní. Mají bud':

a) deponentní tvary u kmene perfektního (audeó, gaudeó, soleó,
fždó, cónfždó, diffždó) nebo

b) deponentní tvary u kmene praesentního (revertor).

l. Ducis ingenium rěs adversae nůdare solent, cělare secundae. —
2. Hoc maiórěs nostri queri solěbant, hoc etiam nós querimur rěs hů
manas in omne nefas' labi. — 3. Prima lěx historiac est, ně quid falsi
dicere audeat. ——4. Alexander cum parva manů militum tótum orbem
terrarum invadere ausus est..— -5.Duóbus litigantibus tertius gaudet.
— 6. Ciceró nůntió necis Caesaris nón gavisus est. — 6. Pompeius
ubi equitatum suum pulsum vidit atque cam partem, cui maximě
cónfisus erat, perterritam animadvertit, aliis quoque diffísus aciě
excessit. ——8. Fide, sed cui fídas, vidě! ——-9. Nescit vóx. missa semel
reverti. — 10.Alexander in Indiam profectus & militibus revert-í coac
tus est; eó locó, unde revertit, duodecim aras cónstituit.

l. Kartagiňané obyčejně užíval-i (byli zvyklí užívati ) Vboji slonů.
—-2. Plato obyčejně vykládal ( měl ve zvyku vykládatž) v Akademii
nebo ve svých zahradách. —-3. Hannibal nahnal Římanům tak veliký
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strach, že se nikdo neodvažoval vyjití před (mimo) násep. — 4. Mno
hých věcí.se neodvažujeme (okus.), protože jsou nesnadné, ale jsou
nesnadné, protože se jich neodvažujeme. — 5. Kdo se odváží obelhati
otce, tím spíše (více) se odváží klamati ostatní. — 6.Za nepřítomnosti
velitelovy (abl. absol.) legie se ňeodvážily vyjít z tábora. — 7. Diony
sius i svým dcerám nedůvěřoval, když dospěly. ——8. Nikdo moudrý
nedůvěřuje stálosti štěstí. 9. Je známo, že Caesar důvěřoval nejvíce
své desáté legii. ——10. Přítel hodlaje se vrátiti do vlasti, upadl do ne
moci, z níž se neuzdravil.

* *
*

Hic Rhodus, hic salta!

Cum quidam in patriam revertisset, unde aliquot annos afuerat;
iactabatl) praeclara sua iacta. Inter alia narrabat se in insula Rhodo
saliendo2)vicisse optimos in hac re artifices. Ostendebat etiam saltus3)
longitudinem dicebatque se. testes habere universos Rhodios. Tum
unus de multitudine: „Heusč tu, inquit, si vera narras, etiam nobis
potes ostendere. Hic Rhodus, his saltal“

1)žactó: vychloubám se — 2)salió : skáčí — 3)saltus, 128,m. skok — 4)hcus '!
(citoslovce) no-tak! víš co?

50.

Slovesoeó (queó, nequeč).

Sloveso eójest nepravidelné. V tvarech od kmene praesentniho se
před -a, -o, -u objevuje -e, jinak je tu Ji. V tvarech kmene perf. jsou
pravidlem kratší tvary bez -v—(ii; toto ii se před -s stahuje v i).

ind. praes.: 66, is, it, žmus, žtis, euni
ind. impf.: žbam, žbás,
ind. fut.: žbó, žbžs,
part. praes.: žěns, cuntžs
coni. praes.: cam, eás, eat, eámus, eátis, cant
inf. praes. act.: žre
inf. praes. pas.: írž (of.: lautátum Eri!)
coni. impf.: 77mm,ifrěs,
ind. perf.: ží, žstž, žit. tímu-s, žstis, žěmnt



coni. perf.: ierim, vier-is.,
ind. plqpf.: žemm, ierás,
fut. II.: ieró, ie'ržs, ..., ierinl
inf. perf.: žsse
coni. plqpf.: žssem, issěs,
supinum: itum.

1. Discite, pueri, eunt anní móre fluentis aquae! — 2. Cum regis
Tarquinií fílius equum incitávisset, sénsit Brůtus in se írí. —-3. Omněs
cívěs obviam iěrunt Ciceróní in patriam redeuntí. ——4. Sócratěs nón
recůsávit, quóminus poenam legis subíret. — 5. Xerxés annó &.Chr. n.
CCCCLXXX septem diěbus totidemque noctibus Hellěspontum tráns—
iit. -—-6. Cěde repugnantí, cědendó Victor abibis. _ 7. AIÍOVÍSĚUSdíxit
sě Rhěnum tránsísse nón suá sponte, sed ě, Gallís rogátum. — 8. Cůr
nón redistí neque mihi librum reddidistí? —-9. Antiquís tempo: ibus qui
in belló captí erant, sub coróná Věníbant. ——10. Semper erunt morbí
gravissimí, quós ně perítissimí quidem medicí sšnáre quíbunt.

J aký je rozdíl mezi tvary: věneó — venió, věn—ž——věmšž,věneunt — veniam,
věněrunt — věniěrunt?

Obr. 15.
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1-.Pojďme, přátelé, je čas (k) odchodu (gerund.). — 2. Lakomec se
stále bojí, že zahyne hladem. ——3. Caesar vypravuje, že se Helvetiové
pokusili vyjití ze svého území. -—4. Věrnost jako duše, odkud odešla,
tam se nikdy nevrátí. — 5. Nesmí se pochybovat, že duše nezahyne
společně s tělem. — 6. Stateční muži podstupují nebezpečí, aniž je
někdo nutí (abl. abs.). ——7. Když Gallové odcházeli (abl. abs.), byl
v Římě velký strach, že se nepřítel znovu vrátí do města. — 8. Cicero
zdržev se dva roky v Řecku a v (Malé) Asii, vrátil se do Říma. —
9. Římané často přicházeli na tržiště, kde byli prodávání otroci. —
10.Ani vojska ani poklady nejsou oporou království, ale přátelé, které
ani zbraněmi ani za peníze (zlatem) nemůžeš (koní. games.potentiální)
získati.

* *
*

Agěsiláus, rex Lacedaemoniorum, cum Thraciam' transire vellet,
ad Macedonum regem mísit legatos, qui rOgarent, utrum per hostium
an amicorum terram íret. Cum hic respondisset se consultaturuml)
esse, „Fiat, igitur, inquit, consultatio; nos interim íter faciemus;
quo tendimus, ibimus.“

1) cónsultó: radím se; cónsultátió: porada.

Opakování VI.
1. Graeci vírtute ín bellis, quae cum Persis gesserant, tantum

assecuti sunt, quantum numquam ausi sunt sperare. ——2. Hannibalem
primum in proelium ire, ultimum excedere solitum esse rerum scrip
tores narrant. — 3. Ciceronon dubitabat, quín res publica interitura
esset, sed nihil eum impedire pot'uit, quominus eam ad supremam ho
ram defenderet. —.4. Omnia transibunt, nos ibimus, íbitis, ibunt, cari
et non cari condicione pari. — 5. In summo discrimine centuriones
prodíerunt íuraveruntque se ducem non desertur0s eundemque casum
cum eo subituros (esse). — 6. Fiat iustitia, pereat mundus. — 7.
Imperator Nero, cum moreretur, dixissefertur: „ Qualisartífex pereo!“
— 8. Demosthenes cum rho enuntiare nequiret, naturae vitium exer
citatione sustulit. — 9. Fortuna tribuit Caesarí omnia, quae nemo ad
id tempus civis Romanus quivit assequi. ——10. Notum est responsum
illud Delphicum:

IBIS REDIBIS NON MORIERIS IN BELLO.
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l. Vojáci slíbili, že se nevrátí do tábora leč (jako) vítězi. — 2. Kdy
bys takto jednal, byla by ti dána rada na odchodnou (gen. gemnd.). -—
3. Mnozí si marně přáli, aby se vrátily doby minulé. — 4. Čteme, že
Sokrates zemřel (mortem obeó), když mu bylo 70 let. — 5. Po dobytí
Troje se Řekové vrátili do vlasti. ——6. Fabius se nedal přemluviti
(nemohl být přemluven), aby přešel k nepříteli, ač mu byla slíbena
čtvrtina (čtvrtá část) království (abl. abs.! ). ——7. Nepřátelé se ne—
odvážili napadnout náš tábor, ač byl posádkou opuštěn. (Zkrat'te
panic.! ) -—8. Neřekli jste nám, máme-Ii odejítí (gerundJ ) či mů
žeme—lizde zůstati. ——9. Nevěděl jsem, kdy se dnes vrátíš ze školy. —
10. To je cesta k slávě. (Tak se jde 10hvězdám; astmm, 17,n.).

* *
*
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APPENDIX.—

1.

De Roma condita.

Romulum Remumque cupidol) cepit in iis locis, ubi expositiz)
ubique educati erant, urbis condendae. Sed ortaa) est inter eos con
tentio,4) uber nomen novae urbi daret eamque regeret: itaque adhi—
buerunt auspicia.5) Remus prior sex vulturesf) Romulus postea duo
decim vidit. Sic Romulus, augurio7) Victor, urbem ex nomine suo vo
cavit. thue earn prius legibus quam moenibus muniret, edixitf) ne
quis vallum nascens9) transiret. Quod Remus irridensm) transiluit.11)
Eum iratus Romulus interfecit,'his increpitanslz) verbis: „Sic deinde
malo afficiatur,13)quicumque transiliet moenia mea.“ Ita solus potitus
est imperio Romulus. (PodleLivia.)

1)cupido, imis, ]. : touha 2)exponere : vyložiti, pohoditi — 3)orior, 4, ortus
sum: vznikám — 4)contentio: zápas, spor ——5)auspicfium: pozorování letu ptáků,
Věštění ; a. adhžbere : použiti V.; pokusili se o rozhodnutí V. — 6) vultur: sup -——
7) augm'ium: Věštba. — 8) edžco, 3: vyhlásiti — 9) vallum: násep, hradba,; v.
nascens: vznikající hr. '— 10)z'rrideo: vysmívati se — 11)transžlio : přeskočiti —
12)žhcrepz'to: obořiti se — 13)malo affz'cere: pohromou postihnouti, potrestati.

II.

De Cn. Pompeia.

Unus est Cn. Pompeius, qui non modol) eorum hominum, qui
nunc sunt, gloriam, sed etiam antiquita—tisz)memoriam Virtute supe
ravit. Ego enim sic existimo in summo imperatore quattuor has res
inesse3) oportere: _scientiam4)rei militarisf) Virtutem, auctoritatem,
felicitatem. Quis igitur6) hoc homine scientior umquam aut fuit aut
esse debuit? Qui e ludo atque e pueritiae disciplinisf) bello maximo
atque acerrimis hostibus, ad patris exercitum atque in militiae discipli—
nam profectus est; qui extreme pueritiaa) miles in exercitu fuit summi
imperatoris, ineunte adulescentiď) maximi ipse exercitus imperator;
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qui saepius cum hoste c nflixit quam quisquam cum inimico concer
tavit,10) plura bella gesíit quam ceteri legerunt, plures provincias
confecit quam alii concupiverunt; cuius adulescentia ad scientiam rei
militaris non alienis praeceptis, sed suis imperiis, non offensionibusu)
belli, sed victoriis, non stipendiisfa) sed triumphis est erúdita.

(Cicero, De imperia Gn. Pompei, X.)
1) non modo: nejen ——2_)antiqulétas : starodávnost, stara doba. — 3) žnsum,

žnesse: být v někom, v něčem— 4)scientža: znalost — 5)res militarz's: vojenství —
o)igitur : tedy, totiž — ")ludus et disciplinae puerin'ae: školní výchova v dětském
věku — 3) extremus : nej zazší; extremá zmerz'tiá: na konci dětství ——9)ingo, infire:
vstupuji; žneunte adulescentia : na počátku dospělého věku — 10) concerto:
zápasím ——11)offensžo: urážka., porážka —-12)stipendium: rok vojenské služby.

III.

De Gygis anulo.

Gyges, regiusl) pastorř) cum terra discessisset3) magnis quibus
dam imbribus, in illum hiatum4) descendit, ahenum5) equum animad—
vertitf) cuius in lateribus7) foress) erant. Quibus apertis hominis mor
tui vidit corpus magnitudine inusitata9) anulumque aureum in digi
to.10) Quem ut detraxit, ipse induit, tum in concilium pastorum se
recepit. Ibi cum palamn) eius anuli ad palmamm) verterat, a nullo
videbatur, ipse autem- omnia videbat; idem rursusla) videbatur, cum
in Iocum suum anulum verterat. Itaque hoc anulo usus regem sustulit
et repente anuli beneficiorex exortus est. Nec in his eum facinoribusu)
quisquam videre potuit.

Hunc ipsum anulum si habeat sapiens, nihilo plus sibi licere putet
peccare, quam si non haberet. Honesta enim a bonis viris, non occulta
quaeruntur. (PodleCicerona,De officiis, III 9.)

1) fregžus:královský — 2) pastor: pastýř — 3) discedo, 3: rozestoupiti se —
4) hiatus: trhlina — 5) ahenus: měděný — “) animaciverto, 3: zpozorovati —
") latus, eris, n.: bok ——3)fores: dveře — o) inusitatus : neobvyklý ——10)digitus:
prst — 11)pata, ae: kamen — 12)palma: dlaň — 13)rursus: opět — 14)facinus,
(mís, n.: zločin.

IV.

De cladc Cannensi.

Dum haec Romae atque in Italia geruntur,1) nuntius victoriae ad
Cannas Carthaginem venerat Mago, Hamilcaris filius. Is, cum ei sena
tus datus esset,2)res gestas in Italia a fratreexponit: cum sex impera
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toribus eum, quorum quattuor consules, duo dictator ac magister
equitum3) fuerint, cum sex consularibus4) exercitibus acie conflixisse;
occidísse5) supra ducenta milia hostium, supra quinquaginta milia
cepisse. Ex quattuor .consulibus duos cecidisse; ex duobus saucium“]
alterum, alterum toto amisso exercitu VÍXcum _quinquaginta hominibus
effugisse. Dictatorem, quia se in aciem numquam commíserit, unicum?]
haberie) imperátorem.

“Prohis tantis totque victoriis verum esse gratias dis immort—alibus
agi haberique. (z Livia,XXIII 11.)

1)dum haec gerunmr : zatim co se toto dálo — 2)senatus datu/r: povoluje se
slyšení v senátě — 3)magister equžtum: velitel jízdy; zvl. hodnost řím. úředníka
_*) consula'ris : konsulem vedený —'5) occždo,3, occždž,occžsum: zabiti — 6)sau
cius : raněný -—") unicus: jedinečný — “)habeo: mám, za někoho pokládám.

V.

De Augusti rebus gestis.

Navah's proelii spectaculum populo dedi trans T_iberim,in quo
loco nune nemusl) est Caesarum, cavato soloz) in longitudinem mille
et octingentos pedes, in latitudinem mille et ducentos. In quo triginta
rostratae naves3) triremes aut biremesf) plures autem minores inter
se conflixerunt. Quibus in classibus pugnaverunt praeter remiges5)
milia hominum tria circiterf)

In consulatu sexto et septimo, bella ubi civilia exstinxeram, per
consensum7) universorum potitus rerum omniumf) rem publicam ex
mea potestate in senatus populique arbitrium9) transtuli. Pro quo
meritolo) meo senatus consulton) Augustus appellatus sum et lauris
postesm) aedium mearum vestiti publice coronaque civicam) super
ianuam14) meam fixa est clipeusquem) aureus in curiam) 'Iulia positus.
Post id tempus praestiti omnibus dignitate,17)potestatis autem nihilo
ampliusls) habui, quam 'qui fuerunt mihi quoque in magistratu
collegae. (E MonumentoAncyrano, c. XXIII.)

1)nem-us, 01-133,n.: háj — 2)solum, i, n.: půda -—3) nobis rostrafa: ozbrojená
loď -—') navis tri/ramia, biremžs: loď s třemi, s dvěma řadami vesel —-5) ref/near,
igis : veslář — “) circiter : kolem, asi — 7) consensus. us : souhlas — 5) rerum om,
nium potiri: ujmouti se vlády nad celým státem ——9)arbitrium: rozhodnutí
vůle ——10) meritum: zásluha ——11) senatus consultum: rozhodnutí senátu '—
12)postes, dum, m.: veřeje, dveře — 13)corona civica : občanský věnec (druh řím.
vyznamenání) — 14)ian/ua, ae: dveře, vchod — 15)clipeus, i. štít — “) curia,
ae: radnice — 1") dignitas: vážnost, důstojnost——13)“m'hz'lo-amplius:o nic více.
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VI.

De Apclle.

Apelli fuit perpetua1)consuetudo numquam tam occupatamz)diem
agendi, ut non lineama) ducendo exerceret artem: quod ab eo in pro—
verbium venit. Idem perfecta opera proponebat4) in pergula5)transeun
tibus atque, ipse post tabulam latens, Vitia, quae notarenturf) auscul—
tahat/) vulgus diligentiorem iudicem quam se praeferens. Feruntque
a sutores) reprehensumf) quod in crepidislo) una intus pauciores
fecisset ansaszll) eodem postero die superbo pristinae admonitionislz)
cavillante circa crusm)indignatum prospexisse denuntiantem, ne supm
crepidam iudicaret, quod et ipsum in proverbium venit. Fuit enim et
comitasl4)illi, propter quam gratior Alexandro Magno erat, frequenter
in officinam15)ventitanti: nam ab alio pingi se vetuerat. Sed in officina
imperitels) multa disserentiu) silentium comiterls) suadebat, rideri
eum dicens a pueris, qui colorestenerent. Tantum auctoritati iuris erat
in regeln, alioqui iracundum_19) (Plž'h.Maior, Hist. Natur. XXX V.)

1)perpetuus : stálý — 2)occupare: obsaditi, vyplniti, zaměstnati — 3)linea :
čára.—4) propono, 3: vystavovati ——5) pergula: výklad, atelier — 6) notare:
označovati ——")auscultare : naslouchati — &)sutor: švec -—“)reprehendere : kárati
——10)crepida : střevíc »—11)ansa.: dírka (na šněrování) — 12)pristina admonitžo :
dřívější výtka, kritika — 13)cms, 7733:holeň — 1'“)comitas: vlídnost — 15)offi—
Cina: čilna ——16)dmperitus:_nezkušený, neodborný — 1") džsserere: vykládati
— 15) comžter: vlídně, přátelsky -— 1") iracundus: prchlivý.

VII.

Dc Furic Camillo.

Tum Galli Senones ad urbem venerunt et Victos Romanos unde
cimo miliario a Roma apud flumen Alliam sccuti etiam urbem occu
paverunt; neque defendi quicquam nisi.Capitolium potuit. Quod cum
obsedissent et iam Romani fame laborarent, accepto auio, ne Capito
lium obsiderent, recesserunt. Sed a Camillo, qui in vicinal) civitate
exsulabatř) Gallis superventum3) est gravissimeque victi sunt. Postea
tamen secutus eos Camillus ita cccidit, ut et aurum, quod iis datum
erat, et omnia, quae ceperant, militaria signa4)revocaret.5) Ita tertio
triumphans urbem ingressus est et appellatus secundus Romulus, quasi
et, ipse .patriae conditons) (Eutropius, BreviariumhistoržaeRomanae,I 20.)

1) vicinus: sousední — 2) exsulare: žití ve vyhnanství — 3) superveni—re:
náhle přijíti, překvapiti — 4) signa militarz'a : vojenské odznaky, prapory ——
5) ranami-e: volati zpět, zpět' získávati —'“) conditor: zakladatel.



153

VIII.

Ex Gestis “Romana-um.

Rex quidam habuit fabulatoreml) suum, qui singulis noctibus
quinque ei narrare fabulas consueverat. Contigit autem, ut rex curis
quibusdam sollicitus non posset dormire pluresque solitoz) quaesivit
audire fabulas. Ille autem tres super haec narravit, sed parvas. —
Quaesivit rex etiam plures. Ille vero noluit. Dixerat enim iam, sicut
iussum erat, ei multas. Ad haec rex: „Plurimas iam narravisti, sed
brevissimas; vellem,'ut aliquam rem narrares, quae multis producatur
verbis,3) _et sic te dormire permittam. Concessit4) fabulator et sic
incepit:

Erat quidam rusticus,5) qui mille solidosG)habuit. Hic autem
comparavit mille oves, singulas sex“denariis. Accidit eo redeunte, ut
magna inundatio aquarum7) succresceret. Qui cum neque pel:vadums)
neque per pontem transire posset, invenit tandem exiguam naviculam9)
et duas oves imponens aquam transiit.

His dictis fabulator obdormivit. Rex illum e'xcitans, ut fabulam,
quam inceperat, finiret, commonuit. Fabulator ad haec: „Fluvius ille
magnus est, navicula autem parva et grex ovium innumerabilis.10)
Permitteu) ergo supradictum rusticum suas transferre oves et, quam
incepi, fabulam ad finem perducam.“

1) íabulator: vypravěč pohádek —- 2) plures solito: více než obvykle —
3) multis verbis producere : vypravovati mnoha slovy, obšírně ——4) concedere:
svoliti_— 5) rusticus: venkovan, rolník — 6) solidus: pevný peníz, dukát —
7) inundatio aquamm: povodeň -—3) vadum: brod — ") navicula exigua: malá.
lodička ——10)grex innumerabilis : stádo nespočitatelné, ohromné —.11)permittam.
dovoliti.

IX.

De Praga condita.

Quadam die praedicta Libuša praesente viro suo Přemysl et aliis
senioribusl) populi astantibusz) sic est vaticinataza)

„Urbem oonspicio, fama quae sidera4) tanget;
est locus in Silva, villa qui distat5) ab ista
ter denis stadiisf) quem Vultava terminat undis.

Hunc ex parte aquilónali7) valde munit valle profundas) rivulus
Brusnica; at australi ex latereg) latus mons nimis petrosus, qui a pe
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triem) dicitur Petřín. Ad quem cum perveneritis, invenietis hominem in
media silva ].imenn) domus exstruentem. Et quia ad humilelá) limen
etiam magni domini se inclinant,13) ex eventu rei urbem, quam aedi
ficabitís, vocabitis Pragam.“ (Cosmas,ChronicaBoemorum,I 9.)

1)senior : starší ——2)astare : stoj ím při něčem, jsem přítomen — 3)vaticinari:
věštit — 4) sidus, eržs, n.: hvězda — 5) dz'stare:být vzdálen—“) stadium: hon
(mira, 185 m) — 7) pars aquilonalis: strana severni — &)va-llžsprolunda:
hluboké údolí ——9) latus australe: bok, strana východní ——10)'petra : skála —
11)limen : práh — 12)humz'lz's: nízký —. 18)inclfónare se : shýbati se..

X.

De miseria scholarium.

Carmen praestet Deus caeli, Non dolore sine gravi
V němž by to byl rozum celý nemamet i žádné krávy
describendi varia: neque volatiliař)
Qui suevimus saepe radi,1) In reprobum sensumG)dati
jedli bychom často rádi, nechtiet nám nic darmo dáti —
sed ubi cibaria?2) quare agunt talia?

Cohors nostra numquam laeta Famem, sitim saepe passi
byla by tohoto léta, propih' sme kukly i pasy
nisi vestra gratia prae grandi penuriaf)
iungens carnes, pisum3) pani Dominante nobis sítí
1dali nám jako páni takměř nikdy nejsme Syti,
pia subventamina.4) patimur crudelia.

Ita sumus contemplati,
což nám dáte, Buoh odplatí
dando centuplicia.
Non licet nomen praeterissez
z Zléchovat sme tovařišie,
vestri semper ad omnia.

(E Carminibus sch-olariumvagantium. )

1)mdo: drít1—2) cibariumwyí-d'b— a)lpisug h á.ch——4) subventameh: pod

pora — 5) volatilu.d1ugp/. — 5) reprobus-se.-mus špatna pověst ——7) penwria:nouze, bída. cp
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SEZNAM SLOV K JEDNOTLIVÝM CVIČENÍM
II. DÍLU.

Výrazy, které zde nenajdete, máte znát již z prvního dílu.
Najdete je “vslovniku celkovém na str. 178 (lat.-čes.) a 204 (čes.-lat.).

jěmininus, 3 ženský
insula-, ae f. ostrov
tantum jenom

Áfricánus, 3 africký
habitó, ] bydlím
metus, 12.5,m. strach
106606,1 hřeším, chybuji
P.." Públius, i, 9%.P., římské prae—

nomen
quam celerrimě co nejrychleji
recědó, 3, -cessi, -cessum ustupují
timeó, 2, timui, ——bojím se
tolarů, 1 snášim, trpím
Urbs (Ráma) město Řím

děkuji děbeó, 2, děbui, děbitum

adiuvó, ], -iiivi, -iútum (frátrem)
podporují, pomahám

circumdó, 1, dedi, datum obe
hnatí

].

urbs, urbis, f. město

zapamatovati si memoriá ieneó, 2
tenui, -—

dobrodiní beneficium, ii, %.
duše anima, ae, j.
osud sors, tis, !.
sám ipse, a, um (zájmeno-!)

Naučte se slovesům:
iuvó, l , iai-i, (ad) iútum podporují,

pomáhám
lavó, 1, lávi, lautum myjí
stó, 1, sieti, ——(staiůrus ) stojím
domě, 1, domui, domitum krotim,

pokořují, podrobují si
vetó, 1, vetui, vetitum zakazují

gěns, gentis, f. kmen
[ni/mis příliš
praestó, ], -stiti, — (praestatiirus;

discipulis) předčím, vyníkám
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repelló, 3, reppuli, repulsum odra—
žím

reus, i,_m. vinník
reus, 3 vinný
semel jednou
timidus, 3 bázlivý

accipió, 3, -cěpi, -ceptum přijímám
aliěnus, 3 cizí
ávehó, 3, -věxi, -vectum odvážím
cautus, 3 opatrný, chytrý
effugió, 3, -fiigi, — (pericula) uni

kam
fació, 3, fěci, fact-um činím, dělám
fugió, 3, fúgi,—, fugitúrus (hostem)

utíkám
Helena, ae H. (žena spartského

krále Menelaa)
iniústus, 3 nespravedlivý
negó, l odpírám, popirám
Paris, idis P. (syn trojského krále

_Priama)
prófició, 3, -/ěci, featu/m prospí

vam
quidquid cokoliv
rapió, 3, rapui, raptum uchvátiti,

unésti
respició, 3, -spěxi, -spectum ohlížím

se

adventus, 718,m. příchod
arátrufm, i, n. pluh
arcessó, 3, -ivi, -itum povolávám
certus, 3 jistý
certior]ió'dostávam zpravu

vánus, 3 zbytečný, lichý, marný

přísaha iůs iúrandum
stojím v cestě obstó, ], -stiti, —

(-statúrus; tibi)
vím dobře nón ignóró, 1

sodális, is, m. druh, kamarad
studium, ii, n. snaha, zaměstnaní
věrum dicó, 3, dixi, dictum mluvím

pravdu

hlava caput, izis, n.
na hlavu poražím fundó (3, júdi,

]ůsum) atque fugó (l)
chápu se zbraně arma capió, 3.
klamu děcipió, 3, -cěpi, -ceptum
nikam núsquam
odhazuji abició, 3, -iěgi, —iectum
ozbrojený armátus, 3
předpisuji, nakazuji praecipió, 3,

-cěpi, -ceptum
rodím parió, 3, peperi, partum
rozhlížim se circumspició, 3, -3pě

xi, -spectum
šetřím temperó, l (s dat.; civibus)
zvyk cónsuětůdó, inis, f.

dum pokud, dokud
fió, fieri, factus sum stávám se
imprúdentia, ae, ]. nerozvážnost
lěgátus, i, m. vyslanec
noxius, 3 vinný



repente náhle

chyba, zlo malum, i, %.

arbitror, l domnívám se
comitor, l doprovázím
cónor, l pokouším se, snažím se
convenió, 4, -věni, -ventum schá

zím se
cúnctor, 1 váhám
gratulor, 1 blahopřeji
honor, 1 povzbuzují, nabádám
imitor, 1 napodobují
imprimis především
invidia, ae, f. závist
laetor, l radují se

assentior, 4, assěnsus sum pří—
svědčuji

caedés, is, f. vražda, smrt
caveó, 2, cávi, cautum dávám si po

zor, střehu se
0596, 3, coěgi, coáctum nutím
cónfiteor, 2, -fessus sum přizná

Vám se, vyznávám
diligó, 3, -lěxi, -lěctum miluji
exprimó, 3, -p'ressi, -pressum vy

mačkatí, vynutítí
fateor, 2, fassus sum vyznávám
iterum po druhé, znovu
largior, 4, largitus sum uděluji,

uštědřuji
mentior, 4, mentitus sum lháti
mereor., 2., meritus sum zasloužiti

se (si)
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nedbalost neglegentia, ae, ].
velitel dux, ducis, m.

Í
mille (pl. milia) tisíc
miror, l divím se
reddo, 3, —didi,-ditum vracím
res pública, rei públicae, f. stát
restituó, 3, -ui, -útum obnovují,

zachraňují
versor, 1 dlím, prodlévám

bohatství divitiae, árum, f.
dokázati effieió, 3, -fěci, -fectum
chlubím se glórior, l
utěšuji cónsólor, 1

metior, 4, měnsus sum měřím
minor, 1 hrozím
mólior, 4, mólitus sum usilují, pří

pravuji
partior, 4, partitus sum dělím
polliceor, 2, pollicitus sum slibují
potior, 4, potitus sum (arce) zmoc—

ňují se (hradu)
praeda, ae, f. kořist
quotiěnskolikrát
rear, 2, mtus sum domnívám se
simul současně, najednou
tueor, 2,— (tutátus sum) chráním
turpis, 2 ošklivý, hanebný

hojím medeor,2 (sánávi, sánátum;
medem vulneribus, ale: sáně
vulnera)
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lichotím blandžor, 4
obdivuji se admžror, 1 (s akus)
ostýchám se vereor, 2, veritus sum

aréna, ae, f. zápasiště
assequor, 3, -secutus sum dosahuji
avě! buď zdráv! (bud' pozdravenl)
džlábor, 3, -lápsus sum rOzpadnou

ti se, rozptýliti se
džscordz'a,ae, f. nesvornost
extfrá (s akus.) mimo, vedle
historia, ae, f. vyprávění, povídka
ingredžor, 3, —gressussum vstupuji
žráscor, 3, ——( succěnsuí ; tžbt') hně—

vám se“(na tebe)
morior, 3, mortuus sum umírám
náscor, 3, uátus sum rodím se
nžtor, 3, užsus sum opírám se (Tě),

usilují, snažím se
patio'r, 3, passus sum trpím
paupertás, átis, f. chudoba
profžcžscor, 3, profectus sum táh

nouti (s vojskem), jíti, vypra
viti se

agricola, ae, m. rolník
cópiae, á'rum, f. sbory
cupressus, 5, f. cypřiš
fúnestus, 3 neblahý, smutný
humus, 5, f. půda, země
inundó, 1 zaplavují
Zaurus, i, j. vavřín
lougz'nquus, 3 vzdálený
multó mnohem
návžgó, 1 plavím se
peržtus, 3 zkušený

p_ohlížím intueor, 2, —
zkoušímexperžor, 4, expertus sum

sequor, 3, secutus sum následují
utor, 3, usus sum (armžs) užívám

(zbraně)

dostihuj i cónseq'uor3, -secutus sum
dvoustý ducentěsfimus, 3
kdokoli quisquz's
málokteři paucž, 3
pohrdám 31767126,3 správě, Spré

tum (mortem)
truchlím (nad přítelem) lugeó, 2,

luxž, — (amžcum)
utkávám se cón/lžgó, 3., -flžxž,

-flžctum
verš versus, us, m.
vycházím orior, 4, ortus sum
vyzvědač explórátor, óržs, m.
zapomínám oblžvžscor,3,oblžtussum
zastávám (úřad)fungor, 3, fundus

sum (magistrátů)

pópulus, ž, f. topol
praeter (s akus.) kromě
uulgus, i, %. lid

nevěrný žufidus, 3
obyvatel žncola, ae, m.
opouštím déseró, 3, -už, -tum
poznávám cógnóscó,3, móvž, -m'tum
rostlina herba, ae, f.
rozbořuji džruó, 3, muž, -rutum
vlhký humždus, 3



cógnómen, iní-s, n. příjmení
coníúrátus, i, m. spiklenec
cónspicžó, 3, -spěxž, -spectum spat

řuji
dea, ae, f. bohyně
exclámó, 1 zvolávám
frúmentum, i, %.pšenice, obilí
gentžlz's,e rodový
žmmoló, ] obětuji
žnfěstus, 3 nepřátelský, lítý
žnscribó, 3, —scržpsž,-scržptum na

depsati, napsati'
item rovněž
modius, ii, m. měřice
omnipotěns, entis všemohoucí
quíěscó, 3, quičvž, -—odpočívám
recipió, 3, -cěpž, -ceptum přijímám

aliquandó někdy
grátz'a, ae, f. půvab, vděk
grátiás agó, 3 děkuji
žnveterátus,3zastaralý,zakořeněný
mufragium, ii, %.ztroskotání lodi,
nex, necis, )* smrt, vražda
obsequium, ii, %. poslušnost, po

volnost
6dz'um, z'ž,%. nenávist
paws, 3 čistý
róbustus, 3 silný
testámentum, %,%. závěť

bedlivý džlžgěns, entžs

hněv žm, ae, f.
jenom sólum
provincie próvžncža, ae, ].
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10.

rogó, 1 žádám, prosím
sepulcrum, i, n. náhrobek
vel buď, nebo i

dovážím žmportó, 1
dvě stě ducentž, 3
hospodyně máter familz'ás f.
legie legz'ó, ómls, ].
moc potestčs, átžs, f.
prodávám vendó, 3, didi, dátum
smilovávám se misereor, 2, mise

ritus sum (s gen.)
stavím, budují aedificó, ]
šetrnost parsžmónia, ae, f.
talent talentum, %,%.
triumvir triumvir, i, m'.

K

přes (kudy?) per (s akus.)
velmi magnopere
vládnu dominor, 1

Nová slovesa:
faveó, 2, fávi, fautum jsem přízniv,

přeji
moveó, 2, móvž, mótum hýbu
commoveó, 2, -móvž, -mótum dojí

mám
voveó, 2, vóvž, vótum slibuji (slav

nostně)
sedeó, 2, sědž, sessum sedím
possždeó, 2, -sědž, —3£ssum.mám

(v majetku)
videá, 2, vidi, vžsum vidím
žnvideó, 2, mědí„ mísum Závidím
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11.

děligó, 3, -lěgž, -lěctum vybírám
dětržmentum, i, n. škoda, úhona
légátus, i, m. legát (jeden z 6 veli

telů legie)
longius dále
meinus, em's,n. (čestná) povinnost
něve a aby ne, ani
pródó, 3, didi, dátum vydávám,

zrazuji
prógredior, 3, -gressus sum postu

puji
subvertó,3, meni, -versum podvra

cím

m'gžló, l bdím

bořím džruó, 3, -ruž, -rutum
majetek rěs, rerum, f.
otroctví servžtus, utis, ].
potlačují oppm'mó, 3, —pressž,

-pressum
usmrcuji necó, l; interfz'cz'ó,3

spondeó, 2', spopondž, spónsum
(za)slibuji

respondeó, 2, Teepoudž, respónsum
odpovídám

pendeó, 2, pependž, —-Visím

12.

accódit, accidere, accždit přiházíse
aggredžor, 3, -gressus sum přistu

pují, napadám
circumvemló, 4, méně, -veutum ob

cházím, obkličuji
cónstáus, antžs pevný, stálý
cónsuló, 3, cónsuluž, cónsultum (lž

beržs, dat.) starám se (o děti)
žmpedió, 4 bráním, překážím
mandó, ] svěřují; fugae mě man—

dó, 1 dávám se na útěk
metuó, 3, metuž, -——obávám se, bo

jim se
ně (ve větě ohavné) že
ně nón (ve větě obavné) že ne
nec (neque) a ne
penetró, l pronikám
pónó, 3, posuž, posttum kladu
statua, ae,f. socha; statuam pónó, 3

stavím sochu

probus, 3 čestný, řádný
quómtnus aby ne
recusó, l zpěčuji se, zdráhám se
suscžptó, 3, -cěpž, -ceptum beru na

sebe, podnímám se;bellumsusci
pió podnikám válku

sustt'neó, 2, -tžnuž, — vydržeti,
udržeti

trádůcó, 3, -dúxž, -duetum převá
dím

ultžmus, 3 nejzazší, poslední
ut (v_evětách obavných) že ne
vereor, 2, verit/us sum obávám se,

ostýchám se

krátkost brevt'tás,átis, f.
včas ad tempus, ( žn) tempore
vykládám expónó, 3, -posuž, —po

situm
zvětšují augeó, 2, auxi, auctum
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13.

bós, bovis, m. vůl
cadó, 3, cecidi, -—(cásurus ) padám
cavó, _1vyhlubuji
cor, cordis, u. srdce
fánum, i, u. svatyně
jel, fellis, n. žluč
gubernáculum, i, n. kormidlo
gubernátor, óris, m. kormidelník
gutta, ae, f. kapka
interdicó, 3, dixi, dictum, zaká

zují; aquá et igni interdicere vy
obcovati

lác, lactis, 'n. mléko
lapis, idis, m. kámen, milník
licet, 2, licuit je dovoleno
mel, mellis, n. med
nix, nivis, f. sníh
niuěs, nivium, ]. závěje
ós, óris, n. ústá
prohibeó, 2, -ui, -itum (tě itinere;

tě loqui) bráním
puppis, is, f. lodní záď
rebelló, 1 vzbouřiti se
securis is, f. sekyrá; securi perou

tió, 3, -cussi, -cussum stíti
sub pod; sub cúrávopátrování, na

starosti

14.

amplus, 3 nádherný
arcus, us, m. luk
armó, 1 ozbrojuji
complector, 3, complex/us sum objí

mám, chápu se

6128,suis, c.*) vepř
tantummodo jenom
vis, ákus.: vim; ábl.: vi; pl.: oirěs,

virium, f. síla

horečka. febris, is, !.
naučení praeceptum, i, n.
nesmírný imměnsus, 3
máso caró, carnis, f.
ovládám, „řídím regó, 3,

rěctum

pes canis, canis, cz.*)
působivý efficáx, ácis (srv. effició)
služebník minister, tri, m.
smýšlení, duch animus, i, m.
střela tělum, i, %.
svazek (prutů) fascis, is, m.
sýr caseus, i, m.
věrnost fidělitás, átis, f.
věž turris, is, f.
vrhám iació, 3, iěci, iactum
zmáhám cóufició, 3, -fěci, -jec

tum

živím se (mlékem) veseor, 3, ——
(lacte)

žízeň sitis, is, ].

Těmi,

coutineó, 2, -ui, — držím pohro
madě, obklopují

crčdulus, 3 lehkověrný, důvěřivý
crimen, inis, n. obvinění, zločin
cum — tum jak —-tak

*) c. = commůne genus (mask. nebo fem.).
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lacus, 728,m. jezero
nátálžs (džěs) narozeniny
lůcus, ?, m. háj
particus, 123,]. sloupořadí
prapžnquus, 3 blízký
rústžcus, 3 venkovský
tribus, 128,f. tribus (správní okres)
urbánus, 3 městský

bouře tempestás, átis, f..
den diěs, či, m.; ustanovený, smlu—

vený den džěsdicta (n. Consti
táta)

dub quercus, ús, f.

cónscíus, 3 vědomý si něčeho, za
svěcený

honor, óržs, m. pocta, čest
žubeó,2, iussž, iussum rozkazuji
mendácžum, ii, %. lež
pendeó, 2, pependž, — ( ea: óre) vi—

sím (na rtech)
suádcó, 2, suásž, suásum radím
urgeó, 2 ursž, ——tísním, naléhám

aes, aem's, n. kov
aes atžěnum dluhy
alz'ěnus, 3 cizí
fás (neskl.) %. (božské) právo
hospěs, itz's, m. host
imperátor, ór-is,m. velitel
iniussů bez rozkazu
žnsždiae, árum, f. nástrahy, úkla

dy

hořím, planu árdeó, 2, ársž, ——
(ársúrus)

hrstka mam/„š, 128,f.
prosby precěs, um, ].
prosebník supplex, žcžs,m.
přivádím addůcó, 3, -dúxž, -duc

tum
silný jirmus, 3
tolik (lidí) tot (homžněs)
třesu se tremó, 3, —už,;—
úd artus, ús, m.
vyvracím ěverto',3, meni, memum,
zaháním fugó, l; pelló, 3, pepa lí

pulsum
zajatec captžvus, 5, m.

15.

vitžum, 125,%. neřest, chyba

hnouti táborem castm moveo',2
omlouvám excúsó, ]
provádím perfžcz'ó,3

rideó, 2, 717373,risum směji se
maneó, 2, mami, ——(mánsúrus)

zůstávám, trvám

16.

žussú na rozkaz
mime, árum, f. hrozby
nám mažor starší
nátú minor mladší
nefás (neskl.) n. hřích, špatnost.
pecus, oris, n. dobytek '
percutzló,3, -cussž, -cussum tluku;

secúrž percutere stíti
plěržque,plěmeque, plěmq'uevětšina



posterž, órum, m. potomci
premó, 3, pressž, pressum tisknu,

tísním

absolvó, 3, -solvž, -solútum osvobo
zuji

aeděs, 733,f. chrám
aedés, iam, f. dům, příbytek
aerám'um, z'ž,%. (státní) pokladna
ávžus, 3 (srv. via!) neschůdný
collěga, ae, m. druh v úřadě
cópia, ae, !. zásoba,—množství
cópz'ae,árum, f. sbory
gžgnó, 3, genuž, genitum roditi,

ploditi
gubernó, ] řídím, ovládám
impedžfmentum, %,%. překážka
žmpedžmenta, órum, n. zavazadla
impedžmentó esse býti na obtíž

(dat. final-is, dat. účelový)
(ops), opis, f. pomoc
opěs, opum, f. majetek
perpetuus, 3 věčný, stálý
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sponte dobrovolně

most póns, pontžs, m.
povzbuzují excžtó, l

17.

praeclárus, 3 přeslavný
salútám's, 2 prospěšný, spásný
virgó, inis, f. panna, dívka

bourám děstruó, 3, -.strúxž, -struc
tum

božský, boží divím,/as,3
lázně aquae, drum, f.
myslim existžmó, 1
obnovují refžcžó, 3
pomocné čety auxilia, órum, n.
rozhoduji se, stanovím cómtžtuó,

3, -st—ituž,-stitútum
těsný angustus, 3
učím se zpaměti ědz'scó,3, edidžcž,

——( carmen )

umisťují collocó, 1
zdlaví valětúdó, inis, f. (bona)

18.

archón, ontz's,m. archon
iuris venku
mžlz'lz'a,ae, f. vojenství
domí mžlitiaeque v míru i ve válce
parvus,3 malý ;pawo?esse(gen .ceny)

míti malou cenu, malý význam
prófugz'ó, 3, —fúgž,——utíkám (se)
7118,rúris, %. venkov
sěstertz'us, "dž,m. sestercius (řím.

mince, 21/2 assu)

IV!
transponó, 1 přenamm, přepra

vuji

prosím (o mír) petó, 3, petici, peti—
tum (pácem)

vyháním expelló, 3, mali, —pul8um

habeó, 2, habuž, habitum mám
adhz'beó, 2, adhz'buž, adhžbžtum při

čiňuji, užívám
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débeó, 2 jsem povinen, dlužen
prohžbeó, 2 bráním
praebeó, 2 poskytuji
moneo', 2, monuž, monžtum napo—

mínám
ad'numeó, 2, -m'„-žtum připomínám
noceó, 2, nocni, nocžtum škodím
.plaoeó, 2, placuž, placitum líbím se

abdúcó,3, dárci, ductum odvádím
asportó, 1 odvažím
condžmentum, i, %.koření, přísada,

příchuť
děm'quekonečně
faměs, 733,f. hlad

náválžs, 2; proelgíumnávále lodní,
námořní bitva

pótžó, ónžs, f nápoj
síně, 3, sžvž,situm nechávám, do

voluji
spectáculum, i, %.podívaná, divad

lo

tráns přes, za

taceó, 2, tacuž, tacitum mlčím
terreó, 2, terruž, terržtum děsím
careó, 2, Garai, — (caritúms ) po

strádám
doleó, 2, dol/už,—-(dolžtúrus ) mám

bolest
íaceó, 2, viac-mí,_ (žacitúrus ) le

žím

ll.

hodina hóm, ae, f.
churavý aeger, aegm, aegrum
opisují děsc-ržbó, 3, -scržpsž, —scržp

tum
spor lis, lžtžs, f.
uzdravuji se convalěscó, 3, waluž
zotavují se vžrěs refz'cz'ó,3

páreó, 2, pár/už, — (páržvúrus;
patri ) poslouchám (otce)

valeó; 2, valuž, — (valžtúrus) jsem
zdrav

flóreó, 2, jlóruž, ——kvéstí

19.

cm či

an nón (v otaz. př.) či ne
intellegó, 3, -léxž, -lěctum rozumím,

chapu

dělžberó, 1 uvažuji
egeó, 2, eguž, — potřebuji
quam (s adj.) jak
quantus, 3 jak veliký
reputó, 1 uvažují

name (v otáz. nepř.) či ne, čili nic
utrum — an zda — či

otvírám patefacíó, 3, —fěcž,-factum

20.

retíneó, 2, -už, -tentum udržeti, po
držeti si

sapientz'a, ae, f. moudrost
tendó, 3, tetendž, tentum napínám,

usilují, směřují



unde odkud

pláči fleó, 2
současně, spolu úná

lateó, 2, latuž, — skrývam se
studeó, 2, studuž, — snažím se, usi

luji
timeó, .2, témuž, — bojím se

cětemm ostatně, avšak
occultus, 3 skrytý
testžs, is, m. svědek
vulnerátus, 3 zraněný
neccsseest, (ut) jest nutno
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doceó, 2, docuž, doctum učím
teneó, 2, tenuž, ——držim
retineó, 2, retinuž, retentum zadr

žuji
mžsceó, 2, miscuž, mixtum mísím
admisceó, 2, -mžscuž, -mfixtum při—

měšuji, přidávám
cěnseó, 2, cěnsuž, cěnsum odhaduji

21.

dbam míry modum adhibcó, 2
namáham se labóro', ]
nemocný aegrótus, 3
Vězení career, eris, m.
Víno vinum, %,n.
vybírám děligó, 3, -légž, -lěctum

22.

acerbus, 3 trpký; inimžcus acer
bissimus úhlavní nepřítel

dub/été, ] pochybuji
dubium, 73%,%. pochyba
iste, vista„žstud tenhle, onen
pernžciósus, 3 zhoubný, nebezpeč—

ný
quin že, aby ne
subžgó, 3, -égž,datum podrobují

učenost doct'ržna, ae, f.

legó, 3, lěgž, lěctum čtu
colligó, 3, -lěgž, —lěctumsbírám
emó, 3, ěmž, cmptum kupuji
žnterz'mó, 3, -ěm'Z, -emptum zahu—

biti
adim-ó, 3, -ěmž, -emptum odní

mám
relinquó, 3, relžquž, relžctum opouš

tim, zanechávam
vincó, 3, 05073,victum vitězím

23.

cúnctátžó, ónžs, /. váhání
festínó, 1 spěcham
opus est (aliquá ré) je třeba (ně

čeho)

pfraeficžó, 3 ( tě exercžtuž) stavím
v čelo

praestó, ], (fidem) splniti slib, do
stati v slovu
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qužsquam někdo
qužsquekaždý
ruina, ae, f. zřícení, zkáza
sapz'ó, 3, -—, — jsem rozumný

(srv. sapiěns)
scelus, eržs, n. zločin
strěnuus, 3 rázný
úllus, 3 (po záporu) žádný

hloupost stultžtža, ae, f.
jistě certó

kam ——tam quó — eó
mlčení silentžum, ží, %.
něco quždquam
neodsouzený žndemnátus, 3
nerad žnvžtus, 3
pronásledují persequor, 3, —secútfu„s

sum
urážím, ubližují laedó; 3, laesž,

laesum
zakrývám, kryjí tegó, 3, těxž,

těctum

24.

alter, alteržus druhý, bližní
neuter, -tm, -tmm žádný z obou
ostendó, 3, ostendž, -—(ostentátum )

ukazují
praepónó, 3, mom/,i, masitum dá—

vám přednost (frátrem amicžs)
uter, utra, utrum? který z obou?
uterque jeden i druhý, oba dva

(sloveso vždy v sg.!)

svět orbžs terrárum (okruh: orbžs,
orbis, m.)

rumpó, 3, rúpž, ruptum lámu
irrumpó, 3, 412105,-ruptum vtrh

noutí
cormmpó, 3, wípž, -mptum ka—

zítí
fundó, 3, ]údž, fúsum lití
agó, 3, ěgž,áctum ženu, konám
cógó, 3, coěgž, coáctum nutím
subžgó, 3, -ěgž, datum podrobují
žacz'ó, 3, žěcž, iactum házím
frangó, 3, ffrěgž,fráctum lámu

25.

caedó, 3, cecídž, caesum porážím,
zabíjím

conžungó, 3, -žúnxž, -iúnctum spo
juji

děsžderó, ] postrádám, přeji si
e/fló, 1 vydechují
equěs, equžtis, m. jezdec
mós, món's, m. mrav; mórěs, mó

mm, m. povaha, zvyky
omnžnó celkem, všeho všudy

patientia, ae, f. trpělivost
peděs, peditžs, m. pěšák
pržmum po prvé
quisquis kdokoliv
saucžus, 3 raněný
sžmilitůdó, inis, f. podoba

prach pulvis, erz's,m.
slon elephantus, i, m.
trvám dúró, ]
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26.

cito rychle
dělictum, i, %.provinění
lěgó, 1 odkazuji
statuó, 3,statni, statútum stanovím

cením aestimó, 1
diktují dictó, 1
písař librárius, ii, m.
sotva, stěží i'ix

min/uč,3,minui, minútum zmenšuj i

tribuó, 3, tribui, tribútum uděluji
ruó, 3, rui, — řítím se, valím se
solvó, 3, solvi, solárium uvolňují
absolvó, 3, -solvi, —solůtum osvo

bozují (tě'capitis)
défendó, 3, -fendi, -fěnsum chrá

ním, bráním
cónscendó, 3, -scendž, —scěnsumvy

stupuji, vstupuji (návem)
vertó, 3, verti, versum obracím
ěvertó, 3, -verti, -v'ersum vyvracím

27.

appáret, 2, appáruit jeví se
contendó, 3, -tendi, -tentum zapa—

sím; contendó proficisci spěšně
táhnu

decet, 2, decuit sluší (se)
falsó neprávem
futůrus, 3 budoucí
ob (s akus.) pro, 2
praesěns,entis přítomný, současný
propter (s akus.) pro (důvod)

queror, 3, questus sum stěžují si
(iniúriam, dě iniúriá)

satis superque více než dosti

mládež iuventús, útis, f.
mrak miběs, is, f.
příprava praeparátió, ónis, f.
strana pars, partie, f.
se všech stran undique
žalobce accúsátor, óris, m.

28.

ancora, ae, f. kptva
colloquium, ii, n. rozhovor
ěripió, 3, -ripui, —reptumvyrvati
máciiina, ae, f. stroj
nónnúllus, 3 některý
praesidium, ii, %. ochrana, po—

sadka

právus, 3 špatný, zlý

rozhaním, rozptylují dispergó, 3,
-spersi, -spersum

uvádím pod moc „sub potestátem
redigó, 3, -ěgi, -ácium

vtrhují invádó, 3, mási, wásum

III.

(30jako
aliquamdiú nějaký čas, chvíli

contentus, 3 spokojený
caecus, 3 slepý
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děspěró, l zoufam
dětrectó,l zmenšují, na cti utrhám
idcircó proto
lábor, 3, lápsus sum smýkam se,

padám; annž lábuntur léta
plynou

nisi (po záporu) leč, leda
privátus, 3 soukromý
própositum, i, n. předsevzetí
Signum, i, %.znamení ; Signum

prodali znamení k boji
sólácžum, ží, %.útěcha
úva, ae, f. hrozen
vindex, žcz's, m. trestající“ soudce,

mstitel

vulpěs, is, f. liška

censor cěnsor, is, m.
spiknutí conžúrátžo',ónis, f.
tak veliký tantus, 3
třpytiti se splendeó, 2
všude ubique

parió, 3, peperi, partum roditi,
ploditi

tangó, 3, tetigž, táctum dotýkam se
contingit, 3, contžgžtstává se
canó, 3, cecžní, (cantátum) zpívám
falló, 3, fefellž, (déceptum) klamu
parcó, 3, pepercž, (temperátum; ož

vibus) šetřím (občanů)

29.

cónsžderó, l uvažuji
žntersum, -esse, -_fužúčastním se

(pugňae; s dativem)
obsum, —esse,-/už škodím
parcus, 3 šetrný
praesum, -esse, —fužstojím v čele

(exercituž)
prósum, pródesse, prófuž prospí

vám
supersum, -esse, -fuž zbýti; přežití

(frátmbus)

lakota aváritia, ae, ] .

míle (tisíc dvojkroků) mille passús
nečinnost žnertža, ae, f.
několik nónnfůllž, 3
přičinlivost industría, ae, !.
přispívám adsum, -esse, -fuž

tendó, 3, tetendž, tentum napínam,
usilují

contendb', 3, -tendž, —tentumzápa
sim

poscó, 3, poposcž, ——( postulátum )
žádám

džscó, 3, didicž, ——učím se

30.

possum, posse, potuž mohu
risus, 228,m. smích

aspoň saltem

předvídam praescžó, 4

sistó, 3, státi, statum zastavuji
cónsžstó, 3, -stz'tž,——zastavují se



existó, ( exsžstó), 3, 'St'itž, — po
vstávám, vznikam

resistó, 3, -stitž, —-odporují
bžbó, 3, bžbž, (pótum) piji
cadó,3,daždi, — (cásúrus) padám
žncz'dó,3, -cídž,—upadam,vpadam
accidz't, 3, accídít přihazí se
caedó, 3, cecídž, caesum porážím,

zabíjím
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pendó, 3, pependž, pěnsum vážím,
platím

curró, 3, cucurrž, cursum běžím
concurró, 3, concurrž, concursum

sbíham se
recurró, 3, recurrž, recursum běžím

zpět
pelló, 3, pepulž, pulsum ženu
expelló,3,expulž,expulsumvyhá,ním

31.

áctus, 128,m. čin, jednání
aliás jindy
amplžus více
barbarus, i, m. cizinec, barbar,

nepřítel
fluó, 3, jl'úxž, — téci
fóns, fontis, m. pramen
grammatžcus, i, m. filolog, jazyko

zpytec
žntendó, 3, -tendž, —tentumnapínam
litteržs mandó, ] (písemně) zazna

menati

próxžmus, 3 nejbližší
rěs gestae (Válečné) činy
ridiculus, 3 směšný
tránsgredz'or, 3, -gressus sum pře

kročiti
turbidus, 3 kalný

hmota máterz'a, ae, ].
jinak aliter
pakli ne si nón
smýšlím existžmó, 1

32.

aufero', auferre, abstuli, ablátum
odnáším, odnímam

feró, ferm, tulž, látum nesu; opem
feró,_ferreposkytuji pomoc;
via fert cesta vede

offeró, —ferre,obtulž, oblátum nabí
zím, poskytuji

quantó čím
referó, -ferre, -ttulž, -látum nesu

zpět, přednáším, referuji
versiculus, i, m. veršík

odstraňují, zdvíhám tolló,3, sustu
li, sublátum

dávám přednost (něčemu před
někým) praeferó, Jarre, —tuli,
-látum (aliqužd alicuž)

kázeň disciplina, ae, f.
liším se differó, -ferre, —, —
snáším perferó, -ferre, -tulí„ —látum
užívání, užití ůsus, ůs, m.
vypovídam Válku bellum inferó
vytrvávám obdúró, l
zítřejší crástinus, 3
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33.

coorior, 4, -ortus sum vznikám
disertus, 3 výmluvný
efferó, -ferre, extuli, ělatum vyná

ším, pohřbivám
investigó, l pátrám
iocus, i, m. žert
probitás, átis, f. poctivost

nadarmo ffrústrá
sídlo sěděs, is, f.
zpustošuji místě, 1
tak ita, tam, adeó; sic
vynikám excelló, 3, —, —

crědó, 3, crědidi, crěditum věřím
perdó, 3, perdidi, perditum ničím
condó, 3, condidi, conditum zaklá

dám
pródo', 3, pródidi, próditum zrazuji
addó, 3, addidi, additum přidávám
abdó, 3, abdidi, abditum skrývám
trádó, 3, trádidi, tráditum odevzdá

Vám

vendó, 3, vendidi, venditum prodá
vám

reddó, 3, reddidi, redditum vracím

34.

acútus, 3 ostrý, bystrý
cemó, 3, crěvi, —-—zřím, vidím

děprávó, 1 porušiti, pokaziti
ěloquor, 3, ělocútus sum vyslovují
piráta, ae, m. námořní loupežník
politus, 3 uhlazený, obratný
sěnsus, ús, m. smysl

vulneró, 1 zraňují

budoucnost rěs futůme; jutúra
(nom. pl.)

chyba vitium, ii, n.; ei'rátum, i, %.
mýlím se erró, 1
obyčejně, většinou plěmmque

35.

certior fió, fieri, factus sum dostá
vám zprávu

certiórem (aliquam) fació, 3 dávám
(někomu) zprávu

enim nebot'
epuláe, ámm, f. hostina
obsěs, obsidis, m. rukojmí
quamdiú pokud
servus, i, m. otrok
sitió, 4 žízním
temperó, 1 (alicui ) šetřím (někoho)
tibia, ae, f. píšťala; canere ad ti

biam zpívati za doprovodu
píšťaly

blesk fulmen, inis, n.; blesk zasa
huje fulmen tangit

náčelnictví principátus, 728,m.
pokus cónátus, 728,m.
upouštím děsistó, 3, -stiti, —
neuvěřitelný incrědibilis, 2
království rěgnum, i, n.
rychlost celeritás, átis, !.
zakladatel conditor, óris, m.
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36.

.ám'dus,3, suchý; in án'dó na suché
zemi, na pevnině

comicz'ó, 3, wžěcž, —žectum vrhám

contráržus, 3 opačný
džscědó, 3, -c-essž,-cessum ustupují,

odcházím
excžtó, l probouzím
_ferrum, i, %.železo; meč, sekyra
jurca, ae, f. vidle
_gladius, ii, m. meč
litus, oržs,n. pobřeží, břeh (mořský)
věrum scriptor historik
.sžmuljakmile
.somnus, %,m. spánek
superior, óm'svyšší
úsque stále

vae! běda!

cžngó, 3, cinani, cínctum obkličuji,
obklopují

iungó, 3, iúnxž, iůnctum spojují
exstinguo, 3, -stžnxž, -stínctum

zhasínám
vžvó, 3, vizi, — (vžctúrus) žiji
tmhó, 3, tráxž, tractum táhnu
vehó, 3, vězí, vectum vezu
scržbó, 3, scržpsž, scriptum píši
geró, 3, gesci, gestum nesu
úró, 3, ussž, ustum pálím
exúró, 3, -ussž, -ustum vypaluji“
súmó, 3, sůmpsž, súmptum beru

37.

adeó tak, tolik
děmum teprve
intró, 1 vstupují
máló, málle, máluž raději chci
nóló, nólle, nóluž nechci
voló, velle, voluž chci

důležitý gravis, 2

carpó, 3, carpsž, carptum trhám
džcó, 3, dixi, dictum, říkám

38.

fábula, ae, f. bajka,
žnduó, 3, induž, indútum oblékám
cónsiruó, 3, -strúxž, strúctum sesta—

vují, stavím
cónsůmó, 3, -súmpsž, -súmptum

spotřebovati, stráviti

dúcó, 3, dúxž, ductum vedu
cónspicžó, 3, -spěxi, -spectum spat
regó, 3, Těmi,rěctum řídím [řuji]
tegó, 3, témž, těctum kryjí
cónflžgó, 3, -flžxi, —flžctumutká

vám se
fingó, 3, fžnxž, fictum vymýšlím,

tvořím
pingó, 3, pžnxž, pictum maluji
stržngó, 3, stržnxi, strictum tasím

contemnó, 3,-—tempsž,-temptum po
hrdám (mortem smrtí)

deínde potom, po druhé
děstruó, 3, -strůa:ž, -strůctum bořím
dětmhó, 3. dráxž, -tmctum stahuji
músculus, %,m. myška
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obsz'deó, 2, -sědž, -sessum obléhám
'pellis, 733,f. kůže
prófligó, ] zaháním
Signum, i; %. znamení; socha
surgó, 3, surrěxí, surrěctum vstá

vám
tabula pieta obraz
tum tehdy, potom.
úniversus, 3 celý, veškerý
útilitás, átz's, f. užitečnost, pro—

spěch
veneror,1uctívám, úctu prokazují

bílý albus, 3
chráním prótegó, 3, -těxž, -těctum

jed veněnumj, n.
nebezpečný peržculósus, 3
obklíčuji, obklopují cžngó, 3, cin

xž, cinctum
olej oleum, i, %.
ozbrojenec armátus, i, m.
požívám jedu 'veněnumsúmó, 3
prsten ánulus, i, m.
sestrojuji šík aciem žnstruó, 3,

—strúxž,-strúctum
silný validus, 3
šík (na pochodu) agmen, inis, %.
tríumfuji triumphó, 1
vezuvehó, 3, vězí, vectum
vypleňujidiripió,3,-ripuž,-reptum

IV.

aboleó, 2, abolěvž, abolitum ničím
afferó, Jarre, attulž, allátum přiná

ším (zprávu; oznamují)
benevolentia, ae, j. laskavost
commemoró, 1 připomínám
deficit schází
džfferó, -ferre, džstulž, dilatum od

kládám
ěnun'zeró,l vypočítávám
facětus, 3 vtipný
finitz'mus, %,m. soused
improbus, 3 nešlechetný, špatný
opinió, óm's, f. tušení-, domněnka
pervenz'ó, 4, méně, -ventum doch-á—

zim

praemíttó, -mžsž, -missum posílám
napřed

quemadmodum jakým způsobem,
věna, ae, f. žíla [jak]

mžtto',3, mísí, mžssum posilám
ámittó, 3, -mžsž, —missumztrácím
committó, 3, -mžsž, -mz'ssum svě

řují, proelium committó svádím
bitvu

džmittó, 3, -mžsž, -mžssum pro
pouštím, rozpouštím

prómžttó, 3, -mžsž, 7mz'ssum slibuji
_intermz'ttó, 3, -mísž, -mžssum pře

rušuji

39.

absěns, entžs nepřítomný
ascendó, 3, -scendž, -scěnsum vy

stupuji

žnertia, ae, f. nečinnost
žúró, 1 přísahám
pemgó, 3, —ěgi,datum provésti, do



konati ; vitam peragere život
trávíti

zatím co dum
nařízení praeceptum, i, %.
jmenuj i diktátorem dictátórem dž

có, 3

claudó, 3, clausž, clausum zavírám
žnclúdó, 3, -clůsž, -clúsum uzaví

rám
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plaudó, 3, plausž, plausum tles
kam

vádó, 3 (vásž), —-—jdu
ěvádó, 3, ěvásž, ěvásum unikám
žnvádó, 3, invásž, invásum vtrhují
laedó, 3, laesž, laesum ubližují,

uražím
džm'dó, 3, džvžsž, džvžsum rozdělují
lůdó, 3, lúsž, leze/umhraji (si)
cědó, 3, cessž, cessum ustupují
accědó, 3, -cessi, -ce.ssumpřistupují

40.

cónsequor, 3, -secútus sum dosahuji
démžttó, 3 animum pozbývam

mysli
memorábílžs, 2 pamětihodný, po—

zoruhodný
tamquam jakoby

neustále continenter

jigó, 3, fžxž, fixum přibíjím
iránsfžgó, 3, Jizni, fixum probodá

Vám

spargó, 3, sparsž, sparsum trou
sím, sypu

premó, 3, pressž, pressum tisknu,
tlačím

41.

adversus (s akus) proti, k
cůrátió, ónis, f. léčení
morbus, 73,m. nemoc
pietás, citi-s,f. oddanost, úcta
sacerdós, dotžs, m.. kněz
societás, átžs, j. společnost, spole

čenství

42.

décědó, 3 dě vítá umíratí
exstatuó, 3, -8t7'úxž, -strúctum vy

stavěti

dosahují vítězství vžctóržam re
portů, 1

odhalují patefacžó, 3
shromážděni cancilium, 735,%.
socha simulácrum, 73,%.
Válku končím bellum cófnfz'cz'ó,3
vyčerpávam exhaum'ó, 4, -hausž,

Jaaustum

histrió, ónžs, m. herec
partěs sustžneó, 2 hráti úlohu
tardus, 3 pomalý
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je mi dvacet let vžcěsžmumannum
agó, 3

lest dolus, ž, m.
manželka uxor, o'ržs,f.
navždy finperpetuum

frůgěs, um, f. plodiny, obilí
probó, 1 schvalují

sternó, 3, stráví, stratum prostí
rám, porážím (m'am stemere
dlážditi ulici)

quiěscó, 3, quz'ěvž, -— (quiětúms)
odpočívám

immžneó, 2, —, ——strmím, hrozím
návis longa válečná loď
potissimum nejspíše

zbořiti diruó, 3, dimi, džrutum

sina, 3, sžvž,sžtum nechávám
desinó, 3, desz'ž,desitum přestávám
cupžó, 3, cupžvi, cupu-um dychtím
petó, 3, petžvž, petitum žádám
appetó, 3, peti/vi, -petžtum toužím,

dychtím

auctor, óm's,m. původce, rádce
commútó, l změniti
é-ició, 3, ěz'ěcž, ěiectum vyhazují,

vyháním
*žnaudžtus,3 neslyšený, nevyslech

nutý
23720er5,3, -cendž, -cěnsum zapalují
haud ne

obležení obsidió, ónis, f.
podsvětí (di) žnferž, órum, m.
zahynouti exstinguor, 3, -stínctus

sum

43.

cónsučscó, 3, cónsuěfvž, cónsuětum
zvykám si

spemó, 3, Sprévě, sprětum pohr
dám

děcernó, 3, prá/už, —crětumrozho
dují

seró, 3, -sěfvž,satum sázím

44.

arcessó, 3, arcessžvž,arcessíium po
volávám

quaero, 3, quaesžvž, quaesžtum hle
dám

nóscó, 3, (nóvž), nótum poznávám
cógnóscó, 3, cógnóvž, cógnžtum po

znávám
žgnóscó, 3, igno'vž, _—odpouštím
agnóscó, 3, agnóvž, ——poznávám,

uznávám

magus, %,na.-kněz—kouzelmík
postpónó, 3, -posuž, -posžtum dá—

vám dozadu, za něco
praestó sum, esse býti po ruce,

\? dosahu

profec-tz'ó,ční-s, ]. Výprava, cesta

desaterOnásobný decemplex, icis



odsouditiksmrti capitis condemnó
pověra superstžtžó, óm's, f.
pozdravuji, posílám pozdrav va

Zěre žubeó, 2

příkop fossa, ae, f.
šířka látz'túdó, žnís, f.
výška altžtúdó, init—,].

45.

ambítžó, ónis, f. ctižádost, řevni
vost

aspz'oz'ó, 3, -spěa:ž, —spectumspatřu
ji

honor, óm's,m. čest, čestný úřad
innocentža, ae, f. nevinnost, ne

vina

stemó, 3 viam silnici dlážditi, sta
věti

dychtivý cupždus, 3
neslýchaný inaudžtus, 3
oliva olea, ae., ] .
živý vžvus, 3

46.

cónsuló, 3, -už, -tum (down) táži
se na radu (boha)

excoló, 3, -coluž, -cultum vzdělá
vam

žncz'pz'ó,3, ( -cěpž), -ceptum začí
nam

žngenžum, 7377,n. nadání
occumbó, 3, -cubuž, -cubitum (mor

tem) podstoupiti smrt, padnou
ti

castm pónó, 3, posuž, posžtum po
ložiti se táborem

públžcěna státní útraty

klesam na mysli animó děj/50716,3
nesmrtelnost žmmortálžtás,átis, f.

pevnina. (term) oontžněns, ent/is
rozmlouvám dz'sseró,3, -seruž, -ser

tum
skrývám occuló, 3, occuluž, occul

tum
usmiřuji plácá, 1

aló, 3, aluž, altum živím
coló, 3, coluž, cultum vzdělávám,

ctím
tremó, 3, tremuž, — třesu se
rapžó, 3, rapuž, raptum uchvacuji
gžgnó, 3, gen/už, genitum _roditi,

ploditi
pónó, 3, posuž, posžtum kladu

47.

cónsulátus, 213,m. konsulát
conticěscó, 3, -tz'cuž, ——zmlknouti
convalěscó, 3, waluž, — zesíleti,

uzdraviti se

decoró, 1 zdobím, vyznamenávám
džlúcěscó, 3, —lúxí,— svítati, roz

břesknouti se
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ěváněscó, 3, ěvánuž, — mizím, vy
prchávám

exárclěscó, 3, 43735,— vzplanouti
exitus, 123,m. východ, konec
expergžscor, 3, experrěctus sum

probouzím se
festžnátžó, ómís, f. spěch
incohó, 1 začínám
mátúrěscó, 3, mátúruž, — zrají
medicina, ae, j. lék.
mom, ac, f. prodlení
obdormžscó, 3, —dormžvž,— usínám
plěbs, plěbis, f. lid
principium, 115,n. začátek

róstm, órum, n. řečniště
rúmor, óm's,m. pověst
3613806,30505,scžtum rozhoduji, zví

dám
suprěmus, 3 poslední
vžsus, 123,m. pohled

bolest pocít'uj í condolěscó,2, mi,—
zastaíávám, stárnu cónseněscó,3,

sen/už, —
toužím ooncupžscó, 3, mupžví, —
zakořeňuji se žnveteráscó, 3, inve

terávž, ——

48.

alvus, 5, f. břicho
balneum, ei, %. lázeň
comperió, 4, -perž, -pefrtum doví—

dám se
děžció, 3, -žěcž, -z'ectum shazují,

vhazují
fržgidus, 3 studený
haufrz'ó,4, hausž, haustum čerpám,

nalévám
núptiae, árum, ]. svatba
plěběs, ei, f. lid
posterus, 3 příští

reperžó, 4, repperž, repertum nalé
zám

sacer, saam, sacrum posvátný
sacrósánctus, 3 nedotknutelný, po

svátný
sancžó, 4, sánxž, sánctum (slav

nostně) stanovím
vžncžó, 4, vžnxž, vžnctum spoutá

vám

blaho salús, úpis, f.
otvírám aperió, 4, aperuž, apertum
vyzrazují ěnfúntžó, 1

49.

animadverzó, 3, mertž, mersum

zpozprovatí
audeó, &,ausus s'um odvažují se
cěló, ] utajuji, ukrývám
cón/ždó, 3, Jisus sum důvěřuji
diffždó, 3, -fžsus sum nedůvěřuji

excědó, 3, messi, -ce.ssumustupují,
odcházím

fždó, 3, fžsus sum důvěřují
gaudeó, 2, gávžsus sum radují se
lžtžgó, ] hádám se
núdó, 1 obnažují, odkrývám



parterreó, 2, perterruž, pertewžtum
poděsiti

reverto'r, 3, řevertž, — vracím se
soleó, 2, solitus sum jsem zvyklý

dospívám adolěscó, 3, -0lěvž,
adultum

hrůza terror, 6758,m.
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naháním (strachu) inžcžó, 3 (me
tum)

stálost cónsiantía', ae, f.
tolik tantum
Vál valium, i, %.
vykročuji čgredžor, 3, ěgressus

sum

50.

abeó, irc, abžž, abžtum odcházím
coróna, ae, f. věnec; sub coróná

vendó, 3 prodávám do otroctví
eó, irc, ii, žtum jdu
žnc—itó,1 pobízím
obo-iam vstříc

queó, qužre mohu
redeó, fire, ží, tmm vracím se
repugnó, 1 odporují

sánó, 1 léčím
subeó, žre, ii, žtum podstupují
totidem tolikéž
trávweó, fire, ží, žtum přecházím
věneó, žre, ii, ——být prodáván

poklad ihěsaurus, %,m.
tržiště forum, i, %.
zdržují se moror, l

VI.

centurió, ónžs, m. setník
dz'scrímen, inis, %. nebezpečí
exercžtátió, ónis, f. cvičení, cvik
žn/ectus, 3 nedokončený
žntereó, irc, ii, 11mmhynouti
pereó, íme.,ii, itum hynóuti

pródeó, žre, ží, žtum vystoupiti
(vpřed, z řady)

rhó r (řec. název písmeny fr)

uplynouti praetereó, žre
zemříti mortem obeó, irc
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SLOVNÍK LATINSKO-ČESKÝ.
Významy označené * (na. př.: *laudó) se vyskytly již V prvním dílu učebnice.

*á, ab (s ab1.) od
abdó, 3, didi, dátum skrývám
abdúcó, 3, -dúxi, ductum odvá

dím

a-beó, —f7/re,dž,-11mm odcházím
aboleó, 2, abolěvž, abolitum ničím
absěns, entis nepřítomný
absolvó, 3, -solm'„-solútum osvobo

zují (tě capitis)
*absum, abesse, áfuž, — (áfutú

rus) jsem nepřítomen
*ác, aique a, i; ( idem) ác jako
Acaděm'ia, ae, f. akademie; háj

zasvěcený heroovi Akademovi,
kde přednášíval Platon

accědó, 3, -cessž, -cessum přistu
puji

accid'it, 3, accidit přihází se
accipió, 3, -cěpž, —ceptumpřijímám,

dostávám
*accúsó, 1 žaluji
acerbus, 3 trpký; infimžcusacerbžs

sžmus úhlavní nepřítel
=čaciés, či, f. šik

áctus, 128,m. čin, jednání
acůtus, 3 ostrý, bystrý
*ad (8 akus.) k, u
addó, 3, didi, dátum přidávám

adeó (adverb.) tak, tolik
adžuvó, 1, 412073,dátum (amžcum )

pomáhám (příteli)
admisceó, 2, -mžscuž, -mžxtum při—

měšuji, připojuji
admoneó, 2, mmm/,i, -m0nfitum při

pomínám, napomínám
*adulěscěns, entžs, m. mladík
adventus, 128,m. příchod
arlversus (s akus.) proti, k
*adversus, 3 protivný; proelium

adversum nešťastný boj
aeděs, 733,]. chrám; aeděs, žum, f.

příbytek, obydlí, dům
aedificó, 1 stavím, budují
Aegyptus, 5, f. Egypt
*aequus, 3 rovný, spravedlivý;

aequó anžmó s klidnou myslí,
klidně

ae7áríu—m,735,n. (státní) pokladna
aes, aeris, %.kov; aes alžěnum dlu—

hy
*aestás, átis, f. léto
*aetás, átz's, f. věk
afferó, 3, attulž, allátum přináším

(zprávu), oznamuji
*me'ca, ae, f. Afrika
Zfržcánus, 3.africký



*ager, agrž, m. pole; per agrós po
venkově

aggredžor, 3, -gfressussum přistou
piti, napadnouti

agnóscó, 3, móvž, — poznávám
*agó, 3, ěgž, áctum jednám, ko—

nám; vitam agó život trávím;
grátiás agó děkuji

agricola, ae, m. rolník
*Alexander, drž, m. Alexander

(král makedonský)
Alexandria, ae, f. Alexandrie

(město v Egyptě)
aliás jindy
aliěnus, 3 cizí
alžquamdiú nějaký čas, chvíli
aliquandó někdy, kdysi
*aliq'ufid něco
*aliquis někdo
*alz'us, alia, alžud (gen. alteržus!)

jiný
*aló, 3, aluž, altum živím
Alpěs, žum, ]. Alpy
alter, a, um druhý; bližní
*altus, 3 vysoký
alvus, %,f. břicho
ambžtió, óm's, f. řevnivost, ctižá

dost
*amžcitia, ae, f. přátelství
*amžcus, %,m. přítel
*ámz'ttó, 3, -mžsž, -missum ztrácím
*amó, 1 miluji, mám rád
*amor, óm's, m. láska
amplíus více
amplus, 3 nádherný
am,či ; an fnón či ne, čili nic
ancom, ae, f. kotva
anima, ae, !. duše
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*anžmus, i, m. duch, smýšlení
animadvertó, 3, -vertž, wersum

zpozorovati
*annus, i, m. rok
="“ánser,eržs, m. husa
*antžquus, 3 starý, starodávný
ánulus, %,m. prsten
Apellě-s, 723,m. Apelles,řecký malíř
*Apolló, žnís, m. Apollo (bůh

umění)
appáret, 2, appa/mit jeví se
*appelló, 1 nazývám
*appfropianuó, 1 blížím se
*aqua, ae, f. voda; aquae, árum, f.

lázně
dm, ae, f. oltář
arátrum, 73,n. pluh
arbitror, 1 domnívám se
*arbor, oris, f. strom
arcessó, 3, arcessívž, arcessžtum po

volávám
arcus, 72.9,m. luk
árdeó, 2, ársž, — (ársúrus ) hořím,

planu
aréna, ae, !. zápasiště
*argentum, i, %. stříbro
*Archfóméděs,is, m. Archimedes'

(slavný řecký fysik)
archón, ontžs,m. archon (athénský

úředník)
Ariadna, ae, f. Ariadna (dcera

krále Minoa)
áridus, 3 suchý; in áridó na pev

nině
Aržovžstus, %,m. Ariovistus (ná

čelník germánský)
Am'stidés, 738,m. Aristides (athén

ský státník)
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*arma, órum, %.zbraň
armó, 1 ozbrojuji
*ars, artis, f. umění.
*artifex, icis, m. umělec
artus, 22.9,m. úd
*arx, amis i. hrad
ascendó, 3, -scendi, -.scěnsum vy

stupuji
Asia, ae, j. Asie (Malá Asie)
aspició, 3, -spěxi, -spectum spatřu

jí
asportó, l odnáším, odvážím
asscutior, 4, assénsus sum přisvěd

čuji
assequor, 3, assecutus sum (ali

quia') dosahuji (něčeho)
Athěnac, arum, f. Athény
Athéniěnsis, is athénský; m. Athé

ňan
*atque a, i, také
Attica, ae, f. Attika (krajina

v Řecku s hl. městem Athéna—
mi)

Babylón, ónis,—f.Babylon (město
v Babylonii)

balneum, i, n. lázeň
*barbarus, i, m. cizinec, nepřítel;

barbarus, 3 cizí, hrubý; ne
správný (o řeči)

*beátus, 3 blažený, šťastný
*bene dobře

beneficium, ii, %. dobrodiní
beuevolentia, ae, f. laskavost, dob

rá vůle
bibo, 3, bibi, — (pótum) piji

Atticus, i, m. Atticus (Titus Pom
ponius Atticus, přítel Cicero
nův)

auctor, óris, m. původce, rádce
audeó, 2, ausus sum odvažují se
*audáx, ácis odvážný
*audió, 4 slyším
auferó, -ferrc, abstuli, ablátum od

náším, odnímám
augeó, 2, auxi, auctum rozmnožu

jí, zvětšují
*Augustus, i, m. Augustus (první

císař římský)
*aureus, 3 zlatý
*aurum, i, u. zlato
="autbuď, nebo (po záporu: ani)
*autumnus, i, m. podzim
*auxilium, ii, n. pomoc; auxilia,

órum, %.pomocné sbory
*ai'árus, i, m. lakomec
avě! bud' zdráv!
dvius, 3 neschůdný
avus, i, m. děd

bini, 3 po dvou
bis dvakrát
*bouus, 3 dobrý
bós, bovis, m. vůl
*brevis, ] krátký, stručný
Brundisium, ii, %. Brundisium

(město v již. Italii)
Brutus, i, m. Brutus (Decimus

Iůnius Biůtus, zakladatel řím.
republiky)



O. (zkratka) = Gážus, římské
jméno (praenomen)

cadó, 3, ce'cz'dž,— (cásúrus ) padám
caecus, 3 slepý
caeděs, is, f. vražda, smrt
caedó, 3, cecždž, caesum porážím,

zabíjím
*caelum, %,n. nebe

*Caesar, is, m. Caesar (Gaius.
Iůlius Caesar, zakladatel řím.
imperia)

Campánž, órum, m. Campanové
(obyvatelé Campanie, krajiny
V Italii)

*calamitás, átžs, f. neštěstí, ne—
hoda

Camillus, i, m. (Furius) Camillus
(slavný řím. vojevůdce)

*Cannae, áru'm, f. Kanny (město
v Italii, známé porážkou Rima—
nů od Hannibala)

canó, 3, cecinž, —-(cantátum ) zpí
vám; 0.ad tžbiam zpívám za do
provodu píšťaly

capió, 3, cěpž, captum chytám,
chápu se, zajímám; arma cap/io"
chápu se zbraně; urbem capz'ó
dobývám města; magistrátum
capžó ucházím se o úřad

*Capi-tólžum, ii, n. Capitolium
(římský Vyšehrad)

*caput, žtžs,n. hlava, hlavní město
career, eržs, m. vězení
careó, 2, caruž, -— (caritůrus )

(amžcžs;abl.) jsem prost, jsem
b_ez (přátel)
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*carmen, žnžs, %.píseň, báseň
*carpó, 3, carpsž, carptum trhám
*cárus, 3 drahý
*castm, órum, %. tábOr
*cásus, 128,m. pád, osud
*Catžlžna, ae, m. Katilina (Lůcius

Sergius Catilina, vůdce proti—
státního spiknutí r. 63 př. Kr.)

*Cató, óm's, m. Cato (Marcus Por
cius Cato, slavný státník iím
ský)

*causa, ae, f. příčina; amici causá'
kvůli příteli, pro přítele

cazžtus,3 opatrný, chytrý
caveó, 2, cávž, cautum střehu se,

dávám si pozor (canem)
cavó, l vyhlubuji
*cědó, 3, cessž, cassum ustupuji
*celer, 433,-e rychlý

cěló, l utajuji, ukrývám
*cěna, ae, f. večeře, oběd
cěnseó, 2, cěnsuž, cěnsum navrhuji,

myslím, odhaduji, napočítávám
*centum sto
centurió, óm's, m. setník (jeden

z 60 poddůstojníků v legii)
Cerěs, Cereris, f. Ceres (bohyně

úrody)
cemó, 3, crěvž, — vidím, zřím
certus, 3 jistý; certžorfíó dostávám

zprávu; certžórem aliquam facz'ó
dávám někomu zprávu

*certó, l zápasím
*certus, 3 jistý
*cěterž,ae, a ostatní
cěcemmostatně, avšak
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Charybdis, is, f. Charybdis (úskalí
v úžině messinské)

*cibus, i, m, pokrm
*Ciceró, ónis, m. Cicero (Marcus

Tullius Ciceró, nejslavnější řím.
řečník)

Cinéinnátus, i, m. Cincinnatus
*circulus, %,m. kruh
circwmdó, -are, dedi,

obehnati
circumvenió, 4, měni, mentum ob

cházím, obkličuji, zaskakuji
cito rychle
*civis, is, m. občan; civis bonus

vlastenec
*cifáitás, átis, f. obec
*clámó, 1 křičím
*clámor, óris, m. křik
*clárus, 3 slavný
*classis, is, f. loďstvo
*cógitó, l přemýšlím
cógnómen, inis, n. příjmení
cógnóscó, 3, -gnói'i, —gnitum po

'znávám
cógó, 3', coěgi, coáctum nutím
collěga, ae, m. druh v úřadě
colligó, 3, -lěgi, —lěctumsbírám
colloquium, ii, m. (roz)hovor
*coló, 3, colui, cultum ctím, pěstu

ji, vzdělávání
*comes, itis, c. průvodce, průvod—

kyně
comitor, 1 doprovázím
commemoró, l připomínám
*committó, 3, -misi, -missum svě

řují; pugnam c. svádím bitvu
commoveó, 2, -móvi, -mótum dojí

mám

datum

*commúnis, 2 společný
comm'útó, ] měním
comparo', 1 srovnávám; získá

vám
comperió, 4, meri, -pertum doví

dám se
complector, 3, complexus sum objí

mám, chápu se
*concordia,ae, f svornost
concim-ó, B,. -currž, -cursum sbí

hám se
*condemnó, 1 odsuzuji; capitis

condemnáre odsouditi k ztrátě
hrdla, k srrrti

*condició, ónis, ]. podmínka
condimentum, i, n. koření, přísada,

příchuť
*oondó, 3, didi, —ditumzakládám
cónfidó, 3, —jisussum důvěřuji

cónfiteor, 2, -fessus sum přizná
vám se, vyznávám

cónfligó, 3, -fliwi, -flictum utká—
vám se

conicio', 3, -iěci, -iectum vrhám
coniungó, 3, -iúnxi, -iúnctum

spojují
coniiifrátió, ónis, f. spiknutí
coniúrátus, i, m. spiklenec
cónor, 1 pokouším se, snažím se
cónscendó, 3, —sceiuiž,—scěnsumvy

stupuji; návem cónscendere
vstoupiti na loď

cónscius, 3 vědomý si něčeho
cónsequor, 3, -secútus sum (ali

quid) dosahuji (něčeho)
cónsideró, 1 uvažuji
*cónsilium, ii, n. rada, rozvaha



cónsistó, 3, státi, ——postaviti se,
stanouti

cónspz'cžó, 3, -spěxž, -spectum
spatřují

cónstáns, amis pevný
*cónstat je známo; inter omněs

cónstat je všeobecně známo
cónstruó, 3, -strúxž, -strúctum se—

strojují, budují, stavím
*cónsul, is, m. konsul
cónsulátus, its, m. konsulát
cónsuló, 3, -suluž, -sultum a) alicuž

starám se o někoho; b) aliquem
táži se někoho na radu

cónsúmó, 3, -súmpsž, -súmptum
spotřebovati, stráviti

contemnó, 3, -tempsž, -temptum
(mortem) pohrdám (smrtí)

contendó, 3, —tendž,-tentum zápa—
sim, usilují; contendó profžcžsci
spěšně táhnu

contentus, 3 spokojený
contz'cěscó,3, Jimi, — zmlknoutí
contimó, 2, —Linuž,— držim po—

hromadě, obklopuji, obsahuji
contingžt, 3, contžgžt stává se, při

hází se
*contrá (s akus.) proti
contrárius, 3 opačný
convalěscó, 3, maluž, — zesíleti,

uzdraviti se

convenžó, 4, měni, -ventum schá
zím se

coorior, 4, —ortussum vznikám
cópža, ae., f. zásoba, množství; có—

piae, árum, f. sbory (vojenské)
cor, cordz's, n. srdce
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Corinthus, i, j. Korint (město
v Řecku)

coróna, ae, f. věnec; sub coróná
vendó, 3 prodati do otroctví

*corpus, Gris, %. tělo
*corržgó, 3, -rěxž, -r'e'ctum opravuji
*corrumpó, 3, —rúpž,-ruptum ka

zím
*cottždiěkaždodenně
*crás zítra
crástinus, 3, zítřejší
Crassus, %, m. Crassus (Marcus

Licinius Crassus, jeden z nej
větších římských boháčů)

*crědó,3, didi, dátum věřím
crědulus, 3 důvěřívý, lehkověrný
*cremó, 1 spalují
*creó, 1 volím

*crěscó, 3, crěvž, — rostu
crimen, žm's, %.obvinění, zločin
Orocsus, %,m. Croesus (Kroisos,

bohatý král v M. Asii)
*culpa, ae, f. vina
*cum když, až; předl. s abl.: s;

cum — tum jak ——tak

cánctátfió,óm's, f. váhání
cúnctor, 1 váhám
cupfió, 3, oupi/ui, cupžtum toužím,

dychtím
cupressus, i, j. cypřiš
*cúra, ae, f. starost, péče
cúrátžó, ónfis, f. léčení
*cz'm-ó,lopatruji, starám se
*curró, 3, cucu'r'rž, cursum běžím
*cursus, ůs, m. běh„ směr
*custós, ódz's,c. strážce, strážkyně



184

Daedalus, i, m. Daedalus (Daida
los, slavný řecký stavitel)

Dárěus, či,m. Dareus (král perský)
*dě (s abl.) o

dea, ae, f. bohyně
*débeó, 2, děbui, děbitum jsem po

vinen, děkuji
děcědó, 3, —cessi, -cessum odchá

zím; děcědqe dě vitá zemřítí
*decem deset

*December, bris, m. prosinec
děcemó, 3, —crěi'i, -c7ětum stano

viti, rozhodnouti, přiřknouti
decet, 2, decuit sluší (se)
deciěs desetkrát; deciěs centěna

milia, milion
*decimus, 3 desátý
děcipió, 3, -cěpi, -ceptum klamu
decoró, l zdobím, vyznamenávám

*děfendó, 3, —feiidi,—fěnsumhájím,
bráním

déficit, 3, děfěcit schází
*déleó, 2 ničím
děliberó, ] uvažuji
dělictum, i, %.provinění
děligó, 3, -lěgi, -lěctum vybírám
Delphi, órum, m. Delfy (město

v Řecku se známou věštírnou
Apollinovou)

Delphicus, 3 delfský
děició, 3, -iěci, -iectum shazují
deinde potom, po druhé
Děliis, i, f. (ostrov) Delus (Delos)
děmittó, 3, —misi,-missum spouš

tím; animum děmittere pozbýti
mysli

Děmostheněs, is, m. Demosthenes
(nejslavnější řečník řecký)

děmum teprve
děnique konečně

děprái-ó, 1 porušují, kazím
děseró, 3, -serui, -sertum opouštím
désideró, l přejí si, postrádám
děsinó, 3, děs—ii,děSitum pře

stávám, ustávám
děspěró, l zoufám
děstmó, 3, -strůxi, -strďctum boíím
*děsum, deesse, děfui, — chybím,

scházím
*děter'reó, 2, -terrui, -territum od—

strašuji
dětmhó, 3, —tráxi,-tmctum stahuji
dětrectó, 1 na ctí utrhám, zlehčují
dětrimentum, i, %.škoda, úhona
*deus, i, m. bůh

Diána, ae, f. Diana (bohyně lovu)
*dicó, 3, dixi, dictum říkám; vě

rum dicere mluvití pravdu
*dictátor, óris, m. diktátor (řím.

úředník s Plnou mocí)
*diěs, či, m. den; je-li f., značí ter

mín, lhůtu
differó, Jarre, distuli, dilátum od

kládám; differó, -ferre, —, —
liším se

*difficilis, 3 nesnadný
diffidó, 3, -fisus sum nedůvěřuji
dignus 3 (laude) hodný (chvály)
dilábor, 3, -lápsus sum rozpadnou—

ti se, rozptýlití se
*diligěns, entis pečlivý
diligó, 3, -lěxi, -lěctum miluji



džlúcěsco', 3, Jámě., — rozbřesk
noutí se, vysvítnoutí

Diogenés, 123,m. Díogenes (známý
řec. filosof)

džscědó, 3, messi, -cessum odstu
pují, ustupují

*džscipulus, %,m. žák
*dz'scó, 3, didicž, — (carmen)

učím se (básni)
discardia, ae, f. nesvornost
džscrimen, finis, %. nebezpečí
disertus, 3 výmluvný
*dz'ú dlouho

*džves,itis bohatý
Džvžcžácus, %, m. Divícíacus (ná—

čelník gallský)
*džvidó, 3, wisi, wisum rozdělují
džvžtiae,árum, ]. bohatství
*dó, dci-re,dedi, datum dávám
*doceó, 2, docuí, doctum učím
*doctus, 3, učený

*ě, ea: (s abl.) 2, od; ea: nómine
podle jména

ěducó, ] vychovavám
ědůcó, 3, dílná., ductum vyvádím
efferó, ferm, extulž, ělátum vyná

ším, pohřbívám
effició, 3, -fécž, -fectum způsobují
effló, l vydechuji
effugz'ó, 3, -/úgž, ——(periculum)

unikam (nebezpečí)

egeó, 2, eguž, ——(auxilió; abl.) po—
třebují (pomocí)

ěicžó, 3, -iěcí, —žectumvyhazují, vy
háním

185

doleó, 2, doluž, — mam bolest,
truchlím

*dolor, órz's, m. bolest
dominor, ] vládnu, panují
*dominus, i, m. pán
domě, 1, domuž, domžtum poko

řuji, podrobují
*domus, 218,f. dům
*dormió, 4 spím
dubitó, 1 pochybuji
dubium, iš, n. pochyba
*dubžus, 3 pochybný, nejistý
ducentž, ae, a dvě stě
důcó, 3, dúxž, ductum vedu; nó—

men dúcójméno odvozují, mám,
dostávám

*dulcz's, 2 sladký
dum pokud
duo, duae, duo dva
*dúrus, 3 tvrdý
*dux, ducis, m. velitel, vojevůdce

*ělígó, 3, -lěgi, -lěctum vybírám,
volím

*ěloquentz'a,ae, !. výmluvnost
ěloquor, 3, -looútus sum vyslovují
*ěmendó, 1 opravuji, napravuji,

polepšuji
*emó, 3, ěmž, emptum kupují
em'm nebot'
Endymión, ónžs, m. Endymion

(mythícký pastýř, kterého si
oblíbila Luna)

ěnumeró, l vypočítávám
ěnúntió, 1 vyslovují, vyzrazují
eó, irc, ží, žtum jdu
Epamžnóndás, ae, m. Epaminon
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das (slavný státník řecký v měs—
tě Thebách)

*epístula, ae, f. dopis
epulae, árum, f. hostina
equěs, žtz's,m. jezdec
ěrz'pz'ó,3, -ripuž, -'reptum vyrvati
*et 21.,i, též *Lf'čwm 14.4%
etenžm nebot' , totiž
Európa, .ae,f. Evr0pa
ěvádó, 3, wásž, wásum uniknouti,

vyváznouti
ěváněscó, 3, mánuž, — vymizeti,

vyprchati
ěvem't, 4, ěvěnit přihází se
exárděscó, 3, -ársž, — vzplanouti
exclámó, 1 zvolati

excědó, 3, -cessž, -cessum ustupují,
odcházím

excelló, 3, —, — vynikám (cěteržs)
(nad ostatní)

*faber, fabrž, m. řemeslník, děl
ník, strůjce

Fabius, ží, m. Quintus Fabius Ma
ximus (slavný řím. vojevůdce)

*fábula, a-e,f. bajka
]acéius, 3 vtipný
*jacilis, 2 snadný
fació, 3, fěcž, factum činím, dělám
*factum, i, n. čin
*falló, 3, fe/ellž, — (děceptum)

klamu; spěs mě fefellit zklamal
jsem se v naději

falsó neprávem
*falsus, 3 falešný, nepravdivý
*fáma, ae, ]. pověst

excžtó, l probouzím
excoló, 3, -coluž, -cultum vzdělá

vám
*exerceó, 2, -už, diam cvičím
exercitátz'ó, óm's, f. cvičení, cvik
*exercžtus, 12.9,m. vojsko
exitus, 223,m. výsledek, konec
expelló, 3, mul-Z,—pulsumvyháním
*expleó, 2 naplňují
expergžscor, 3, experrěcms sum

probouzím se
experžor, 4, expertus sum zkouším
explórátór, 6753,m. vyzvědač
exprimó, 3, -p7'6885, -pressum vy—

mačkávám, vynucuji
*expugnó, ] dobývám
exsžlium, ží, n. vyhnanství
*exspectó, 1 očekávám
exstruó, 3, —strúxž, -strdctum vy

stavěti, zbudovati
extrá (s akus) venku, mimo, vedle

faměs, is, f. hlad
*familia, ae, f. rodina
fánum, i, %.svatyně
fás, %. (neskl. subst.) (božské)

právo, slušnost
fateor, 2, fassus sum přiznávám se,

vyznávám
*Februárz'us, ii, m. únor
jel, fellis, n. žluč
*fělžx, žcz'sšťastný; féliciter! mno

ho štěstí!
*fěmina, ae, f. žena
féminžnus, 3 ženský
*jerě skoro
feró, jerre, tulž, látum nesu; opem



ferm poskytnouti pomoc; mia
jen cesta vede

je?-rum, i, n. železo
*fertilžs, 2 úrodný
festžnátz'ó,ónis, f. spěchání, spěch
jestžnó, 1 spěchám
*fz'děs,ěž, f. věrnost, důvěra
jždó, 3, fžsus sum důvěřuji
*jžl'ia, ae, f. dcera
*fžlžus, dž, m. syn
jingó, 3, fínxž, fictum vytvářím,

„vymýšlím
*fžnžs, 923,m. konec; fžněs, ium, m.

hranice, území
finžtimus, %,m. soused
fžó, jierž, factus sum stávám se
firmus, 3 pevný
*flúmen, inis, %. řeka
jluó, 3, flúxž, — teku
*foedus, eris, %.smlouva
jóns, fontis, m. pramen
foržs venku
fors, fortžs, !. náhoda

Gážus, Gáž, m. Gaius (zkratka:
O., řím. jméno)

Gallž, o'rum, m. Gallové (obyv.
Gallie, nyn. Francie)

Gallia, ae, f. Gallie
gaudeó, 2, gávžsus sum radují se
gěns, gentis, f. kmen
gentžlis, 2 rodový, urozený
*genus, eržs, %. druh, rod; genus

húmánum lidské pokolení
*Germánž, órum, m. Germáni
gignó, 3, genuž, genitum roditi,

ploditi
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***/artis,2 statečný
*fortůna, ae, f. štěstí
*fortúnátus, 3 šťastný, požehnaný
frangó, 3, ]rěgž, fráctum lámu
*fráter, iris, m. bratr
*fraus, fraudz's, f. podvod
frige'dus, 3 studený
*frúctus, 72.9,m. plod
fr'ůgěs, um, f. plodiny, obilí
frúmentum, i, %. obilí, pšenice
*frústrá marně
*fuga, ae, f. útěk; fugae mě mandó,

l dávám se na útěk
jugió, 3, fúgž, — (]ugz'túrus) utí

kám
fundó, 3, fúdž, fúsum liji; fundó (3)

atque jugó (1)porážím na hlavu
fúnestus, 3 neblahý, smutný
fungor, 3, fúnctus sum (magistra—.

tú) zastávám (úřad)
f-urca, ae, f. vidle
*ffutúms, 3 budoucí

gladiátor, órz's, m. gladiátor, zá—
pasník

gladíus, ii, m. meč
*glórz'a, ae, f. sláva
Graecž,órum, m. Řekové; Graecus,

3 řecký
grammaticus, i, m. filolog, jazyko—

zpytec
grátia, ae, f půvab, vděk; grátžás

agó, 3 díky vzdávám, děkuji
gratulor, 1 blahopřeji
*grátus, 3 milý, vděčný
*gmm's, 2 těžký, vážný
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gubernáculum, %,n. kormidlo
gubernátor, óm's,m. kormidelník

*habeó, 2, -už, situ/m mám
Haeduž, órum, m. Haeduové

(kmen gallský)
Halys, yos, m. Halys (řekavM.

Asii)
*Hanmlbal, fis,m. Hannibal (vůdce

karthaginský)
haud ne, nikoliv
ham-žá, 4, hausž, haustum čerpám,

nabírám
Helena„ ae, f. Helena (manželka

spartského krále Menelaa)
Hellě9pontus, %,m. Hellespont
Helvětiž, órum, m. Helvetiové

(gallský kmen sídlící v nyn..
Švýcarech)

Henna, ae, f. Henna (město na Si—
cilii)

Herculáneum, %,n. H., město v Ita
lii (zasypané výbuchem Vesuvu
r. 79 po Kr.)

Herculěs, fis, m. Hercules (Hera-
kles, hrdina pověstný svou si—
lou)

íaoeó, 2, žacuž, — (iacz'túrus) le
žím

*žam již
*Iánus, i, m. Janus (řím. bůh za

čátku a konce)
*z'bz'tam

ždcžrcóproto

gutta, ae, !. kapka

*herž včera

*hz'c,haec, hoc tento
*hz'ems,hiemís, f. zima
Hispam'a, ae, !. Hispanie (nyn.

Španělsko a Portugalsko)
historia, ae, f. vyprávění, povídka
histrió, ómís, m. herec
*hodiě dnes

Homěrus, %,m. Homér (řec. bás
ník, skladatel prvních epic.
básní evropských)

*homó, žm's, m. člověk
*honestus, 3 čestný
*hcnor, óris, m. čest, pocta; čestný

úiad
hóm, ae, f. hodina
Horatius, ii, m. Horatius (slavný

lyrický básník římský)
ho'rtor, 1 povzbuzují
hospěs, hospitis, m. host
*hostis, is, m. nepřítel
*húmánus, 3 lidský
*humilžs, 2 nízký, prostý
humus, 5, f. půda, země

*ždem,eadem, idem týž, tentýž
*ždóneus, 3 vhodný, příhodný
*ignžs, is, m. oheň
*ignóscó, 3, --nóv'iodpouštím
*z'llc, villa, illud onen
imitor, l napodobuji
žmmineó, 2, —už,-—strmím, hrozím



immoló, l obětují
*immortális, 2 nesmrtelný
impedimentum, i, n. překážka;

impedimentó esse (dat. účelový)
býti na piekážku; impedimenta,
órum, %.zavazadla

impedió, 4 překážím, vadím, brá
ním

imperátor, óris, m. velitel (před
vlastním jménem: císař; impe—
rátor Titus)

*impem'um, ii, %. vláda, velký'
stát, říše; rozkaz

*imperó, l rozkazuji, panují
*impetus, 128,m. útok
imprimis především
improbus', 3 nešlechetný, špatný,

nečestný, drzý
imprúdemia, ae, f. nerozvážnost
*in (8 ahl) v (in urbe) ; (s akus.)

do (ifnurbem)
inauditus, 3 nevyslechnutý, ne

slýchaný
*incendium, ii, n. požár
incemló, 3, -cendi, -cěnsum zapa

1.1ji

*incertus, 3 nejistý
incidó, 3, incidi, — upadám
incipió, 3, ( .eěpi), -ceptumzačínám
incitó, l pobízím
inclfúdó, 3, -clúsi, -clfcisum uzaví

rám
incohó, 1 začínám
incola, ae, m. obyvatcl
induó, 3, -dui, dátum oblékání
inertia, ae, f. nečinnost
infect'us, 3 nedokončený
*in/ělix, icis nešťastný
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inferó, -ferre, intuli, illátum vná
ším; bellum inferre válku vypo
vídati

infěstus, 3 nepřátelský, lítý
infidus, 3 nevěrný
ingenium, ii, n. nadání
*ingrátus, 3 nevděčný
ingredior, 3, -gressus sum vstupuji
*inimicus, i, m. nepřítel (osobní)
*initium, ii, %.začátek
*iniúria, ae, ]. bezpráví, příkoří,

křivda
iniu'ssú bez rozkazu
iniústus, 3 nespravedlivý
*innocěns, entis nevinný
innocentia, ae, f. nevinnost
inscribó, 3, -scripsi, -scriptum na

depsati, napsati
insidiae, árum, f. nástrahy, úkla

dy
insula, ae, ]. ostrov
intellegó, 3, -lěa:i, -lěctum chápu,

rozumím
intendó, 3, -tendi, -tentum napí—

nám, vzpírám se
*inter _(sakus._) mezi
interdicó, 3, -dixi, -dictum zaka

zují; alicui aquá et igni inter—
dicere vyobcovati

intereó, -ire, -ii, -itum zahynouti
interfioió, 3, -/ěc-i,-fectum zabíjeti
intermittó, 3, -misi, -missum pře—

rušuji
*interrogó, ] táži se
intersum, —esse,—fui(proelió ; dat. )

účastním se (bitvy)
intró, ] vstupuji
inundó, l zaplavují
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žnvádó, 3, měst, -vásum vtrhnouti
*tnvenió, 4, méně, mentum nalé

zám, nacházím
investžgó, l pátrám
žnveterátus, 3 zastaralý, zakoře

něný
invídeó, 2, midi, mžsum Závidím
žnvždža, ae, ]. závist
žnvžtus nerad; patre invžtó proti

otcově vůli
žocus, %,m. žert
žpse, ipsa, ipsum sám
žráscor, 3, ——(succěnsuž) ( tibi ) hně

vám se (na tebe)
irrumpó, 3, 4221373,-ruptum vtrh

nouti
*'is, ea, id ten, ta, to
Issus, 5, f. Issus (město v M. Asii)
iste, žsta, žstud tenhle, onen
*Italz'a, ae? f. Italie
item rovněž
*iter, žtiueris, n. cesta, pochod
žterum znovu, po druhé
tubeó, 2, iussi, tussum rozkazuji

*labor, óris, m. práce, námaha
labor, 3, lápsus sum smýkám se,

klesám; annž lábuutur léta ply—
nou

lac, lactis, n. mléko
Lacedaemoniž, órum, m. Lacede

moňané (Sparťané)
lacus, us, m. jezero
laedó, 3, laesž, laesum ubližují,

urážím
laetor, l radují se

*žúdex, žcžs, m. soudce
žůdžcžum, 735,%. soud., úsudek
*žúdicó, 1 soudím
Iugurtha, ae, m. J ugurtha (král

Numidů, kmene afrického)
*z'uugo',3, fiuuxi, žunctum spojují;

amžcttžam žuugere uzavříti přá
telství

*Iúlz'us, 735,m. červenec
*Iunius, 735,m. červen
Iuppžter, louis, m. Jupiter (nej

vyšší bůh řimský); I uppžter
Optimus Máxžmus byl uctíván

.na Capitoliu;Iuppžter StatorJ.
Zastavitel

iuró, l přísahám
*z'us,iuris, n.právo;tus žurandum

přísaha
žussu na rozkaz
žustitz'a,ae, f. spravedlnost
*žústus, 3 spravedlivý
aiu/venis,iuveuis, m. mladík
*iuveutus, útžs, f. mládež
*žuvó,1,taví, (ad) iutum podporuji

*laetus, 3 radostný, veselý
lapis, lapždts, m. kámen; milník
lafrgžor,4 uděluji, uštědřuji
lateó, 2, latuž, ——'jsemskryt
*Latžnus, 3 latinský
*laudó, 1 chválím
Zaurus, %,f. vavřín.
*laus, dis, f. chvála, sláva
lató, ], lat-ž,lautum myji
lěgátus, i, m. vyslanec; legát (je

den ze 6 důstojníků v legii)



legžó, óm's, /. legie
lěgó, I odkazuji
*legó, 3, lěgž, lěctum čtu
*leó, ónis, m. lev
Leóm'dás, ae, m. Leonidas (voje—

vůdce řecký v boji proti Perša—
nům)

*lem's, 2 lehký
*lěx, légžs, f. zákon
*lžberó, l osvobozují
licet, 2, licužt je dovoleno
*lžngua, ae, f. jazyk
lis, litis, f. spor, hádka
litžgó, 1 hádám se

*magis více
*magister, tri, m. velitel; učitel
*magistrátus, 723,m. úřad, úředník
*magužtúdó, žm's, j. velikost
*magnus, 3 velký
magus, i, m. kněz (orientální)
máchána, ac, f. stroj
mažor, órz'světší ; nótu mažor star

ší ; ma'z'órěs,um, m. předkové
máló, málle, máluž raději chci
*malum, 77,u. zlo, špatnost, chyba
málum, %,%. jablko
*malus, 3 špatný
*mandó, 1 svěřují; fugae mě man—

dó, 1 dávám se na útěk; litteržs
maudó, 1 (písemně) zazname
návám

*maueó, 2, máusž„— (máusúrus )
trvám, dlím

*mauus, us, !. ruka; hrstka
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*littem, ae, f. písmeno ; lžiteme,
drum, f. dopis; literatura

lžtus,oris,n.pobřeži, břeh (mořský)
Livius, 7373,m. Livius (slavný řím.

dějepisec)
*locus, 5, m. místo
longinquus, 3 vzdálený
longus, 3 dlouhý; longius dále
loquor, 3 locútus sum mluvím
lucus, 5, m. háj
*lúx, lúcžs, f. světlo
Lycúrgus, i, m. Lykurgos (spart

ský zákonodárce)
Lýsz'ppus, i, m. Lysippos (slavný

řec. sochař)

Márcus, i, m. Marcus (řím.jméno)
*name, is, u. moře
*Mártžus,'žž, m. březen
*máter, iris, f. matka
mátúrěscó, 3, —túruž,
*máxžmus, 3 největší
medicina., ae, !. lék'
*medžcus, 5, m. lékař
mel, mellis, u. med
*melžor, melius ; órz's lepší
memor, l, memerz'spamětlivý
memorábžlžs, 2 pamětihodný, po

zoruhodný
*memom'a,ae, j. památka, paměť;

memoriá teueó, 2 pamatuji si
meudácium, 4513,u. lež

*meudáx, ácis lživý ; lhář
*měus, meniís, f. mysl
*měusz's, 73.9,m. měsíc
mentžor, 4 lháti

dozrávati
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Merourius, ii, m. Mercurius (bůh
obchodu)

me?-ear, 2, meritus sum zasloužiti
se, zasloužiti si

metžoř, 4, měnsus sum měřím, vy—
měřuji

metuó, 3, -už, ——obávám se
metus, 128,m. strach
*meus, 3 můj
Mždás, ae, m. Mídas (král v M.

Asii)
*migró, 1 stěhují se
*mžles, žtis, m. voják
mille (pl. mihla) tisíc
mžlžtia,ae, /. vojenství; domí míli

t-iaequev míru i ve válce
Miló, ónžs, m. Milo (Titus Anníus

Míló; hájil ho bez úspěchu na
soudě Cicero)

minete, drum, f. hrozby
Mimma, ae, f. Minerva (bohyně

řemesel a umění)
minor, l (tibi marie/m,)hrozím
Mžnós, 6123,m. Mínos (král krét—

ský)
Mžnótaurus, %,m. Minotaurus (po

věstná obluda na Krétě, zpola
býk a zpola člověk)

*mz'nuó, 3, mžnui, mžnútum zmen—
šuji

*mžnus méně

mžror, ] divím se
mžser, mísera, miserum ubohý
mittó, 3, misi, missum posílám

*mm nebot'
*nárró, ! vypravují

*móbžlis,2 vrtkavý
modžus, 7373,m. měřice (dutá míra,

8,751)
*modo ——modo brzy ——brzy
*modus, 17,m. míra, způsob
moenža, alum,%. hradby
mólior, 4 usilují, připravuji, pod—

nikam
*moneó, 2, -už, 43mmnapomínám
mora, ae, ]. prodlení
morbus, %,m. nemoc
moržor, 3, mortuus sum umíram
*mors, mort'is, f. smrt
*mm'tálžs, 2 smrtelný
*mós, mórz's, m. mrav; mórěs, um,

m. mravy, povaha; móre fluen—
tis aquae jako tekoucí voda

*moveó., 2, móvž, mótum hýbám,
dojímám; bellum moveó válku
rozpoutávám

*mox brzy
*multžtúdó, inžs, ]. množství
multó mnohem
*multus, 3 mnohý
Munda, ae, f. Munda (město

v Hispaníi)
*mundus, i, m. svět
*múnžo', 4 opevňuji
můnus, eris, n. (čestná) povinnost
Músa, ae, f. Musa (9 Mus bylo

ochránkyněmi umění)
músculus, i, m. myška
*mútó, 1 měním

násror, 3, nátus sum rodím se
nátálz's (džěs), m. narozeniny



nátú maíor stal—ší; nám měr/wr
mladší

*nátúm, ae, f. příroda
nanfmgžum, ii, n. ztroskotání lodi
*nau-ta, ae, m. plavec, lodník
náválz's, 2 lodni; proelžum návále

námořní bitva
*návžs, 733,]. loď; návis longa vá

lečná loď
*ně aby ne (ve větě účelové nebo

přací), že (ve větě obavné);-ne
(tázací částice)

ně nón že ne (ve větě obavné)
*ně — quidem ani (ně pater qui

dem cenit)
Neápolis, is (dm, -;), f. Neapol
nec (neque) a ne
_necneči ne (v otázce nepřímé)
necó, 1 zabiti
nejde, n. (neskl) hřích, špatnost
*negó, l popírám, tvrdím, že ne;

odpírám
*němó nikdo
Neptúnus, i, m. Neptunus (bůh

moře)
*neque, neu a ne
*nesció, 4 nevím, neumím
neuter, neutra, neutrum žádný

z obou
*něve,neu a aby ne
nex, necis, f. smrt, vražda
*nihil nic
Nílus, i, m. Nil

ob (s akus.) pro, z
obdormžscó, 3, dormžvž, — usínám
oblžvžscor,3,oblžtussumzapomínám
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nimz's příliš
*nž-si jestliže ne, kdyby ne; leč,

leda
nžtor, 3, nísus sum opírám se (ré),

usilují, snažím se
nix, nžvis, f . sníh; návěs, nici/wm,

!. závěje
*nóbžlžs, 2 vznešený
*noceó, 2, nocni, nocžtum škodím
nóló, nólle, nóluž nechci
*nómen, inis, n. jméno
*nón ne, nikoli
*nóndum dosud ne
nónnúllus, 3 některý
*nós my
nóscó, 3, (nóvž), nótnm poznávám
*nótus, 3 známý
*novem devět
Noviodúnum, i, n. Noviodunum

(město v Gallií)
*novus, 3 nový
*7wx, noctžs, f. noc
noxžus, 3 Vinný
núdó, l obnažuji, odkrývám
*nůllus, 3 žádný
*num zda (tázací částice)
*numeró, 1 počítám, spočítávám
Numždae, árum, m. Numidové

(kmen v sev. Africe)
*numquam nikdy
*nfůntžó, 1 oznamuji
núptžae, árum, ]. svatba

obsequžum, 125,n. poslušnost, po
volnost

obsěs, vidis,m. rukojmí
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obsždeó, 2, -sědž, -sessum obléhám
obstó, l, -stitž, — (-statúrus ) (tžbi)

stojím v cestě, bráním, překá—
žím

obsum, obesse, obfuž škodím
obm'am vstříc
*occásžó, óm's, f. příležitost
occultus, 3 skrytý; žn occultó latěre

býti zahalen v skrytu
occumbó, 3, -cubuž, -cubz'tum (_mor

tem) podstoupiti (smrt)
occupó, 1 obsazují
óceanus, %,m. oceán (Atlantický)
ódžum, ží, %. nenávist
of/efró, offerre, obtulž, oblátum na

bízím, poskytuji
omnžnó celkem, všeho všudy
omnipotěns, entžs všemohoucí
*omm's, 2 všechen, každý
*onus, 6758,n. břemeno
opinió, ónis, f. tušení, domněnka
*oppždum, i, %. město (malé)
*oppugnó, ] obléhám
(ops) opis f. pomoc; opěs, opum

síla, moc

Palátžnus, i, m. Palatin (jeden ze
7 pahorků, na nichž se rozklá
dal starý Rím)

*pár, paris rovný, stejný
parcó, 3, pepercž, ——( temperátum )

šetřím (host/Znepřítele)
parcus, 3 šetrný
*parentěs, um, m. rodiče
*páreó, 2, páruž, — (páritůrus )

poslouchám (otce patri)

*optz'mus, 3 nejlepší, velmi dobrý
opus est (alžquá ré) je třeba (ně

čeho)
*óráculum, %,n. věštírna
*órátió, óm's, f. řeč
*órátor, 67738,m. řečník
orbz's, 133,m. kruh, okruh; orbis

terrárum svět
*órdó, inis, m. stav; órdi'něsstavy,

politické strany
Orestés, is, m. Orestes (antický

hrdina, známý svou bezmeznou
oddaností příteli Pyladovi)

*origó, inžs, f. původ, počátek
*ómámentum, %,n. ozdoba; umě

lecký předmět, socha
*órnó_,_1zdobím
*óró, i prosím
68, óm's, %. ústa
ostendó, 3, ostendi, —-(ostentátum)

ukazují
Ovidius, 735,m. Ovidius (Publius

Ovidius Násó, slavný řím. bás
ník)

*ovžs, is, f. ovce

paržó, 3, peperi, partum roditi,
ploditi, přinášeti, zjednávati

Paris, ždžs, m. Paris (syn trojské—
ho krále Priama; unesl do Troje
Helenu)

*paró, 1 chystám, získávám
*pars, tis, f. strana; pariěs sushi—

neó, 2 hraji úlohu
partior, 4 dělím
*parummálo



*parvus, 3 malý; parvi esse (gen.
pretiž, gen. ceny) míti malou
cenu

*pater, patris, m. otec
patientz'a, ae, f. trpělivost
patior, 3, passus sum trpím
*patria, ae, f. Vlast
*patrius, 3 otcovský; sermó patri

us řeč mateřská
paucž, 3 málokteří
*pauper, is chudý
paupertás, átis, ]. chudoba
*páx, pácz's, f. mír, pokoj
peccó, l hřeším, chybuji
*pecúfnia, ae, ]. peníze
pecus, om's, %. dobytek
peděs, pedžtis, m. pěšák
pellís, is, f. kůže
pendeó, 2, pependž, -— visím (ex

óre na rtech)
pendó, 3, pependž, pěnsum Vážím,

platím
penetró, 1 pronikám
per (s akus.) přes, skrze
peragó, 3, -ěgž, -áctum provádím,

dokončují; vitam pemgó život
trávím

percutžó, 3, -cussž, -cussum tluku;
secúrž percutere stíti

perdó, 3, didi, dátum ničím, hu
bím

pereó, -žre, Již, -žtum hynu
*peržculum, i, n. nebezpečí
peritus, 3 zkušený
*permulms, 3 přemnohý
pernicz'ósus, 3 zhoubný, nebezpeč

ný
perpetuus, 3 Věčný, stálý
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Persa, ae, m. Peršan
persequo'r, 3, -secútus sum proná

sleduji
perterreó, 2, -termž, -territum po

děsiti
pervenió, 4, méně, wentum dochá

zím
*petó, 3, petžvž, petžtum žádám

(alžquid; petó hostem ženu se na
nepřítele)

*phz'l030phus, i, m. filosof
Phoenžcěs, um, m. Féničané (Pu

nové)
pietás, átžs, ]. oddanost, úcta
pingó, 3, pžnxi, pictum maluji
piráta, ae, m. námořní loupežník
*piscis, is, m. ryba
placeó, 2, placuž, placžtum líbím se
Plató, ónžs,m. Platon (známý řec.

filosof)
plaudó, 3, plamž, plausum tles

kam
plěběs, ei, f. (nebo plébs, plěbz's,f.)

lid
*plěnus, 3 plný
plěržque, plěraeque, plěmque větši

na
*plúrěs četnější, více
*plúm'mž,3 nejčetnější, velmi čet

ní
*plús Více
*poena, ae, f. trest
*poěta, ae, m. básnik
polžg'us,3 uhlazený, pěkný
polliceor, 2, pollicžtus sum slibuji
Polyc'ratěs, is, m. Polykrates

(vládce na ostrově Samu)
Pompeius, i, "m.Pompeius" (Gnae
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us Pompeius Magnus, velký
státník římský)

Pompež, órum, m. Pompeje (město
pod Vesuvem, zasypané r. 79po
Kr.)

pónó, 3, posuž, positum kladu; sta
tuam pónere postavit sochu;
castra pónere položit se táborem

*populus, %,m. národ
pópulus, %,]. topol
*porta, ae, f. brána
particus, ús, ]. sloupořadí
*portó, l nesu
poscó, 3, poposcž, -— (pácem) žá

dám (o mír)
possždeó, 2, -sědž, —sessum mám

v moci, V majetku
possum, posse, potuž mohu
*post (s akus.) po
*posteá později
posterž, o'rum, m. potomci
posterus, 3 příští
postpónó, 3, -posuž, -posžtum (lú

dum officžó) kladu dozadu, na
poslední místo

potestás, átžs, f. moc
pótió, ónís, f. nápoj
potz'or, 4 (a'rce) zmocniti se (hra

du)
potissžmum nejspíše
*potius spíše
praeclárus, 3 přeslavný
praeda, ae, !. kořist
praefz'cžó, 3, -fěcž, —.fectum ( tě

exercz'tuž) stavím v čelo
praemittó, 3, —misž,-mžssum posí—

lám napřed
*pmemžum, ii, %. odměna

praenómen, inis, n. jméno (klade
né před jménem rodovým, na
př. Márcus, Gáius, Půblius)

praepónó, 3, -posuž, -positum (of
fžcžumlúdó) dávám přednost (po
Vinnosti před hrou)

praesěns, entis přítomný, současný
praesidium, ii, n. ochrana, opora;

posádka
pmestó sum jsem na blízku, po

ruce
praestó, 3, -stžtž, — stojím v čele,

vynikám (al icuz') ; fidempraesid
re splniti slib, dostáti Vslovu

praeter (s akus.) kromě, mimo
právus, 3 špatný
precěs, um, f. prosby
premó, 3, pressž, pressum tisknu,

tísním
primum po prvé
*pržmus, 3 první
principium, 7173,%. začátek
priváius, 3 soukromý
probitás, átz's, ]. poctivost, čest

nost
probó, 1 schvalují
probus, 3 čestný, řádný, šlechetný
pródeó, -žre, %, -žtum vystupuji

Vpřed, z řady
pródó, 3, didi, dátum vydávám,

zrazuji; zaznamenávám
*proelium, ii, %.bitva, boj

pro/6013736,óm's, f. Výprava, cesta
prófz'ció, 3, -fécž, -fectu'm prospí

Vám

pro/žcžscor,3, profectus sum táhnu,
odebírám se, odcházím; vypra—
vují se, odjíždím



prófligó, 1 zaháním
pro/ugz'ó, 3, 417,95,— utíkám (se)
prógredior, 3, -gressus sum postu

puji
prohibeó, 2, -hžbuž, -hibf5tum brá

ním (tě žtžuere; tě loquž)
*prómittó, 3, -mžsž, —mžssum sli—

buji
propžuquus, 3 blízký
própositum, i, %.předsevzetí
propter (s akus.) pro (důvod)
prósum, pródesse, prófuž prospí—

vám
Proserpžna, ae, ]. Proserpina (dce

ra bohyně úrody Cerery)
próximus, 3 nejbližší
*průděns, eutis rozumný

quadringentž, -3 čtyři sta
quaeró, 3, quaesivž, quaesžtum hle

dám, pátrám; snažím se (ami
cum hledám přítele; ex (ab)
amžcó táži se přítele)

*quális, 2 jaký
quam než; quam bonus jak dobrý
quamdžú jak dlouho, pokud
*quamquam ačkoliv
quantó čím
quantus, 3 jak velký
*quártus, 3 čtvrtý; quártum po

čtvrté
quasi (zcela) tak jako
*quattuor čtyři; decim čtrnáct
*-que (příklonka) a, i
quemadmodum jakým způsobem,

jak
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půblicěna státní útraty
Publius, ii, m. Publius (řím.prae

nomen)
*puella, ae, f. dívka
*puer, ž, m. hoch
*pugna, ae, f. bitva; pugnam com

mittó, 3 svádím bitvu
*pulcker, 3 krásný
Púnžcus, 3 punský (kartaginský)
*púm'ó, 4 trestám
puppis, is, j. záď lodní
purus, 3 čistý
*putó, 1 myslím, pokládám
Pyladěs', is, m. Pylades (věrný

přítel Orestův)
Pyrrhus, %,m, Pyrrhus (král epirr

ský)

queó, žre mohu
queror, 3, questus sum stěžují si

(žm'úriam, dě žužúm'á)
*qužkterý, kdo
quia protože
*quidam kterýsi
quždqužd cokoliv
quz'ěsc'o',3, quíěvž odpočivám
qužn aby ne, že
qužngentž, 3 pět set
qužnž, 3 po pěti
*qužnquágésžmus,3 padesátý
*qufínquágintápadesát
*qužnque pět
*qužs? kdo?
quisquam někdo (ve větě záporné:

nikdo)
quisque každý
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quisquis kdokoli
*quod co, které; spojka: protože
quóminus aby ne
quómodojak, kterak

rapió, 3, rapui, raptum uchvátiti,
unésti

*ráfró zřídka

*ratió, ční-s,f. rozum
rebelló, l vzbouřiti se
recědó, 3, -cessi, -cessum ustupují
recipió, 3, -cěpi, -ceptum přijímám
*rěctus, 3 správný
recurró, 3, -curri, —cursumběžím

zpět, vracím se
recúsó, l zpěčuji se, zdráhám se
reddó, 3, -didi, -ditum vracím
redeó, -ire, -ii, itum vracím se
referó, —ferre, -ttuli, —lcitum nesu.

zpět, přednáším,podávám zprá
vu

*regió, ónis, f. krajina
*regó, 3, rěxi, rěctum řídím
*relinquó, 3, -liqui, -lictum zane

chávám, opouštím
Rěmus, i, m. Remus (bratr Ro—

mulův)
rear, 2, mtus sum domnívám se
repente náhle
repetitz'ó, o'nis, ]. opakování
*reportó, l odnáším ; victóriam re

portó, l vítězím
repelló, 3, reppuli, repulsum odrá

žím, zaháním
reperió, 4, repperi, repertum nalé

zám

quom'am protože
quoque také, též, i
*quotannis (každo)ročně
quotié-nskolikrát

repugnó, ] odporují
reputó, 1 uvažuji
*rěs, rei, f. věc; rěs pública stát;

rěs adversae neštěstí; rěs gestae
(válečné) činy; rěs secundae
štěstí

respició, 3, —spěxi, -spectum (fi
nem) ohlížím se

respondeó, 2, -spondi, -spónsum
odpovídám; criminibus respon
děre odpovídati- se ze zločinů

resistó, 3, -stiti, ——stavím se na
odpor, odporují

*respónsum, i, %.odpověď
*restituó, 3, -ui, —útumobnovují;

zachraňují
retineó, 2, -tinui, -tentum udržují,

podržuji (si)
mus, i, m. vinník; reus, 3 vinný
revertor, 3, reverti, ——vracím se
*rěx, rěgis, m. král
Rhěnus, i, m. Rýn
rhó (písmeno) ?“
Rhodus, i, f. Rhodos (ostrov

v Egejském moři)
*rideó, 2, risi, risum směji se
ridiculus, 3 směšný
risus, 728,m. smích
róbustus, 3 silný
7096, 1 žádám, prosím
*Róma, ae, f. Rím



*Rómánž, órum, m. Římané; Rómá—
nus, 3 římský

Rání/alus, i, m. Romulus (podle
pověsti zakladatel Říma)

róstm, órum, n. řečniště

sacer, saam, sacmm posvátný
sacerdós, dotís, m. kněz
sacrósánctus, 3 posvátný, nedo

tknutelný
*saepe často
*salús útis, f. spása
salútáris, 2 spasný, prospěšný,

zdravý
*salútó, 1 zdravím
sancžó, 4, sánxž, sáncmm (slav—

nostně) stanovím
sáně, l léčím
*sapžěns, entis moudrý
sapientža, ae, f. moudrost
sapžó, 3, —, ——jsem moudrý, roz—

umný
*satz's dosti; satis superque více

než dosti
Sátumus, i, m. Saturnus (jeden

z nejstarších řím. bohů)
saucíus, 3 raněný
scelus, eržs, n. zločin, špatnost
*scžó,4 umím, vím, znám
scžscó, 3, scžvž, scžtum rozhoduji,

zvídám
*scržbó, 3, scržpsž, scriptum píši
scržptor, óris, m. spisovatel; rěrum

scriptor dějepisec
Scylla, ae, f. Scylla (skalisko a

obluda v úžině Messinské, na
proti Charybdě)

ruina, ae, ] . zřícení, zřícenina
rúmor, óržs, m. pověst
má, 3, ruž, — řítím se, valím se
mis, růržs, n; venkov
rústžcus, 3 venkovský

secúrz's, fis, ]. sekyra
*sed ale, avšak
*sedeó, 2, sědž, sessum sedím
semel jednou
*.sempervždy(cky), stále
senátus, 128,m. senát
*senectús, útis, ]. stáří
*senex, senžs, m. stařec
sěnsus, 123,m. smysl
*sententža,ae, f. myšlenka, mínění
*sentió, 4, sěnsž, sěnsum cítím,

myslím, seznávám
*sepelz'ó,4, sepelžvž, sepultum pohř

bívám
*September, 67733,m. září
septz'ěssedmkrát
*septimus, 3 sedmý—
septžngentěsimus, 3 sedmistý
septingentž, 3 sedm set
*septuágžntá sedmdesát
sepulcmm, i, n. hrob, náhrobek
sequor, 3, secůtus sum následují
sermó, óm's, m. řeč; sefrmó pat-mas

řeč mateřská

*sěró pozdě
sefro',3, sěvž, satum sázím
*.serm'o',4 sloužím
*sem'ó, 1 uchovávám, zachraňují
servus, i, m. otrok
sěstertz'us, 735,m. sertercius (římská

mince)
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*sexá'gěsimus, 3 šedesátý
*si jestliže, kdyby
sic tak
Sicilia, ae, f. Sicílie
Siculi, órum, m. obyvatelé Sicilie,

Sicílané

*signum, i, n. znamení; socha;
signum proelii znamení k boji

*sili'a, ae, [. les
similitúdó, inis, f. podoba
simul I. současně, 2. jakmile
simulácrum, i, n. socha
*sine (s ab1.) bez
singuli, 3 po jednom
sinó, 3, sivi, situm dovoluji
sitió, 4 žízním
sitis, is, f. žízeň
*situs, 3 položený; oppidum situm

est město leží

societás, átis, f. společnost, spole—
čenství

*socius, ii, m. druh; socius culpae
spoluvinník

Sócratěs, is, m. Sokrates (první
velký řecký filosof)

sodális, is, m. druh, kamarád
sólácium, ii, %. útěcha
soleó, 2, solitus sum jsem zvyklý
Saló, ónis, m. Solon (zákonodárce

athénský)
*sólum jenom
*sólus, 3 sám, samojediný
solvó, 3, solii, solůtum uvolňují
somnus, i, m. spánek
spargó, 3, sparsi, sparsum roztru—

šuji; animás spargere duše
vdechnouti

spectáculum, i, n. podívaná, di
vadlo

*spectó, 1 hledím
spěró, l doufám
*.Sfpěs,ei, f. naděje

spondeó, 2, spopondi, spónsum
(slavnostně) (při)sh'buji

sponte dobrovolně
*statim ihned

statuó, 3, statui, statůtum stano
vím

stemó, 3, strávi, strátum porážím;
dláždím, stavím (viam)

strěuuus, 3 rázný
*studeó, 2, studui, — snažím se
studium, ii, u. snaha, zaměstnání
*stultus, 3 hloupý
suádeó, 2, suási, suásum radím
suávis, 2 příjemný
sub pod
subeó, -ire, —ii,—itumpodstupují
subigó, 3, -ěgi, —áctumpodrobují
subuertó, 3, werti, -versum podvra—

cím
*summus, 3 nejvyšší
superior, óris vyšší
*superó, 1 převyšují, překoná—

vám, přemáhám
supersum, -esse,-fui zbývám, pře

žívám (patri)
suprěmus, 3 poslední
surgó, 3, surrěxi, surrěctum vstá—

vám
cus, suis, c. vepř

Susa, órum, %. Susy (město v M.
Asii)

suscipió, 3, -cěpi, -ceptum beru na



sebe; bellum suscžpžópodnikám
Válku

sustžneó, 2, -tinuž, — vydržeti, za
držeti

tabula, ae, f. deska; tabula pieta
obraz

*taceó, 2, tacuž, tacžtum mlčim
*táhls, 2 takový
*tam (před adj.) tak (na př. tam

félix)
*tamen přece
tamquam jakoby
tangó, 3, tetžgí, táctum dotýkám se
tantum jenom
tantummodo jen, jenom
tantus, 3 tak veliký
tardus, 3 pomalý
temperój (hosti) šetřím (nepřítele)
tempestás, átis, ]. bouře
templum, i, n. chrám
*tempus, oris, n. čas, doba
tendó, 3, tetendž, tentum napínám,

vzpínám; usilují, směřují
*teneó, 2, tenuž, ——držím; memo

riá teneó pamatuji si
terra, ae, f. země
*tertius, 3 třetí; tertium po třetí
testámenium, i, n. závěť
testis, is, m. svědek
Thalěs, ětz's, m. Thales (jeden

z prvních řec. filosofů)
*theátrum, i, n. divadlo
*Thěbánus, i, m. Theban (obyva

tel města Theb); Thébánus, 3
thebský \
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*suus, 3 svůj
Syrácůsae, árum, / . Syrakusy

(město na Sicílii)

Thermopyla-e, drum, f. Thermo
pyly (soutěsky V Řecku)

Thěseus, %,m. Theseus (Vítěz nad
Minotaurem)

Tiberius, 1177,m. Tiberius (druhý
císař římský)

tžbia, ae, f. píšťala; ad tibžam ca
nere zpívat-i za doprovodu píš
ťaly

Tícinus, i, m. Ticinus (řeka V Ita—
lii)

timeó, 2, témuž, —-bojím se (pat
rem otce)

timz'dus, 3 bázlivý
Titus, 5, m. Titus, řím. předejme

ní; jméno řím. císaře
toleró, 1 snáším
tolló, 3, sustulž, sublátum zdvíhám,

odstraňují
Tomis, idis, f. Tomis (město při

Černém moři, poblíž nyn. Con
stance)

totidem tolikéž
trádó, 3, trádždž, trádiium odevzda

Vám

trádúcó, 3, dúxž, -ductum převa
dím

tráns přes
iránscó, —žre,45, —itumpřecházím
tránsrorió, 1 přenášim, přepra

vuji
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tránsgredžor, 3, -gressus sum pře
kročiti

Trasuměnus, i, m. (lacus) jezero
Trasumenské V Italii (slavné
porážkou Římanů od Hanni—
bala)

Trebža, ae, f. Trebia (řeka VItalii)
trecentž, 3 _třista
trecentěsimus, 3 třístý
tremó, 3, tremuž, — třesu se
*tribuó, 3, tribuí, tržbůtum uděluji,

vzdávám, prokazují
tribus, 128,f. tribue
tržcěnž, 3 po třiceti
*tržgintá třicet

*ubi kde
úllus, 3 (po záporu) žádný
ultžmus, 3 nejzazší, poslední
unde odkud
andi-que se všech stran
úm'versus, 3 veškerý celý, obecně

platný
*ůnus, 3 jeden
urbánus, 3 městský
urbs, urbz's, f. město; Urbs (město)

Řím
urgeó, 2, ursž, — tísním
*ůsque (ad) až (do); stále
*ut kéž (ve větě přací), aby (ve

větě účelové), byt i, třebas (ve

me! běda!
*valeó, 2, valut, ——(valitůrus)

jsemzdráv,silný;p1atím,zmohu

tržní, 3 (temi, 3) po třech
*tržstžs, 2 smutný
*Tróža, ae, ]. Troja (město v M.

Asii)
Tróz'ánž, órum, m. Trojané (oby

vatelé města Troje)
*tů ty
tueor, 2,— (tutátus sum) chráním
tum tehdy, potom
turbždus, 3 kalný
*turbó, 1 ruším, kazím
turpis, 2 ošklivý, ohavný, haneb

ný
*tútus, 3 bezpečný
*tuus, 3 tvůj

větě připouštěcí), že ne (ve větě
ohavné), jako (ve větě srovná.
vací)

uter, 3 který z obou (uter fráter?)
uterque jeden i druhý, oba dva

(utrumque proelium)
*útilis, 2 užitečný
milénia, átžs, f. užitečnost, pro

spěch
*utžnam kéž
útor, 3, ůsus sum (armžs;abl. ) uží

vám (zbraně)
utrum -—an zda — či
dva, ae, f. hrozen

valětůdó, žnís, f. (bona) zdraví
vánus, 3 zbytečný, marný, lichý,

planý



vel nebo (i)
věna, ae, f. žila
věneó, -žre, 415,— být prodáván

(sub coróná do otroctví)
veneror, 1 uctívám, úctu proka

zují, klanim se
*vvenia,ae, f. milost, odpuštění
*venžó, 4, oční, ventum přicházím
*věr, věris, n. jaro
*verbum, i, %. slovo
Vergilius, ii, m. Vergilius (Půblius

Vergilius Maró, slav. řím. bas
ník)

*věritás, átžs, f. pravda
vereor, 2, veritas sum obávám se
Vem-és,fis,m. Verres (řím. správce

Sicílie)
versiculus, i, m. veršík
versor, l dlím, prodlévám
*věrus, 3 pravý; věrum džcó, 3

mluvím pravdu
versus, 123,m. verš
verzió, 3, vertž, versum obracím,

měním
*vesper, erž, m. večer
Vespasiánus, i, m. Vespasianus

(řím. císař)
Vesta, ae, fx Vesta (bohyně rodin

ného krbu)
Vesuvžus, ží, m. Vesuv
vetó, l, vetuž, vetžtum zakazují
*vetus, 1, eržs starý
*via, ae, f. cesta; m'afert cesta vede

203

vžcěnž,3 po dvaceti
*vžcěsimus,3 dvacátý
*m'ctor, óm's, m. vítěz
*vžctória, ae, f. Vítězství
*mídeó,2, vidi, vžsum vidím; pečují
vígžló, 1 bdím
vincióA, vžnxž,vžnctumspoutavám
vžncó, 3, věci, victum přemahám,

vítězím
vindex, icis, m. mstitel, trestající

soudce
*vžoló, 1 (aliquem) ublížiti, poru

šiti
*m'r, i, m. muž
virgó, žm's, f. panna, divka
*vžrtús, útžs, f. ctnost, statečnost,

mužnost
vis (vim, až) f. síla
vžsus, 27,8,m. pohled
*vžta, ae, f. život
m'tz'um, ží, %. neřest, chyba
*vžto', 1 (vitium) vyhýbám se

(chybě)
*vžvó, 3, 0779517,— ( vžctúrus ) žiji
m'a:stěží, sotva
volá, vella, volní chci
*voluntás, átis, f. vůle
voveó, 2, vóvž, vótum zaslibuji, za

svěcuji
*vóx, v_ócis,f. hlas; věta
vulgus, i, n. lid
vulneró, 1 zraňují
vulpěs, is, f. liška
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SLOVNIK ČESKO-LATINSKÝ.
Vlastní jména — pokud se neliší tvarem od jmen českých — jsou obsažena

v slovníku latinsko—českém.

*a et, atque, que (příklonka);
a ne neque

*aby ut ; aby ne ně, quómžnus;
a aby ne něve

*ale sed

*barbar barbarus, %,m.
*báseň carmen, inžs, %.

*básník pošta, ae, m.
bdím vžgiló, 1

bedh'vý džligěns, entžs
*bez sine (s abl.)
*běžím curró, 3, cucurrž, cursum
bílý albus, 3
*bitva pugna, ae, f.
blaho salús, útžs, f.
blahopřeji gratulor, l
*blažený beátus, 3

blesk fulmen; ein/als,n.; bleskem za
sáhnouti fulmine tangó, 3

*blížím se appropinquó, ]
bližní alter, alteržus
bohatstvt dívžtz'ae,drum, f.
*bohatý divas, žtz's

*ani-ani neque-neque (nec-nec) ;
ani ne ně ——quidem

*až, když cum
aspoň saltem

bohyne wed, ae, 'f.
*boj prodá-um, žž, n.

bojím se timeo', 2, -už, — (mátrem
bojím se matky; mátržbojím se
o matku)

*bolest dolor, 67119,m. ; bolest mam
doleó, 2, -už, —; bolest pociťují
condoléscó, 3, -už, — „,

bořím džmó, 3, dimi, diru/tam
bourám děstmó, 3,"—xž,"—'ctum

bouře tempestás, átis,-f.; procella,
ae, f.

božský džvžnus, 3
*brana parta, ae,.f.
bráním, zabraňují žmpedió, 4 [tě,

quóminus (ně) scržbás]
*bratr fráter, iris, m.
*brzy ——brzy modo ——modo



břeh (mořský) lžtus, oržs, %.
budoucnost rés futúme; futúra

(nom. plur.)

cením aestimó, ]
ccnsor cěnsor, 67219,m.
*cesta viter,žtinem's, n.
*císař imperátor, órz's, m. (před

vlast. jménem)
cítím sentió, 4, sěnsž, sěnsum

*čas tempus, oris, n.; včas ad tem
pus; (žn) tempore

*část pars, partžs, ].
*často saepe
*červen lúnžus, ží, m.
či an, či ne v otázce přímé an-nón,

v nepř. otázce: necne

dále longius
*dávám dó, dáre, dedi, datum; dá—

vám přednost praeferó, Jarre,
-tulž, látum (aliquz'd alicui rei,) ;
dávám se na útěk fugae mě
mando', 1

dbám míry modum adhibeó, 2,
-hibuž, Jaibžtum

*děd avus, i, m.
děkuji grátiás agó, 3, ěgž, datum;

děbeó, 2, —'w7„-žtum

*dčlám agó, 3, ěgž,datum; ]acžó, 3,
jěcž, factum

*den 'dz'ěs,či, m.; smluvený, sta
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*budoucí futůms, 3
*bůh deus, i, m.
bydlím habžtó, 1

cizí aliěnus, 3
*co? qm'd?; to, co (id, quod) ; ea,

quae
cokoliv quidquid
*ctím coló, 3, -už, cultum
ctnost virtůs, útis, !.

*čím ——tím quó — eó
*čin factum, 73,n.
činím fació, 3, fěcí, factum
*člověk homó, žnís, m.
*čtu legó, 3, lěgž, léctum
*čtyři quattuor
*čtyřicet quadrágžntá

novený den diěs dicta,nebo d.
cónstibúta

desateronásobný decemplex, žcis
*děti lžberž,órum, m.; pueri,

órum, m.
*devět novem

*diktátor džctátor, 6753,m.; diktá—
tora jmenovati džctátóremdžoó,3

diktují dietě, 1
*dílo opus, eris, %.
divím se (ad)mžror, l (aliquz'd)
*dlím, trvám maneó, 2, mánsž, ——

(mánsúrus)
*dlouho diz?
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*dlouhý longus, 3
*dnes hodiě
*do (lesa) iu (silvam)
*dobá tempus, oris, u.
dobrodiní beuefioium, ii, n.
dobrovolně sponte (meá, tuá, ...)
*dobrý bonus, 3; dobře bene; dobře

vím uón' ignóró, l
*dobývám expugnó, l; capió, 3

(urbem)
*dojímám (com)moveó, 2, -móoi,

-mótum
dokázati effioió, 3, -fěci, -fectum
domnívám se arbitror, 1; rear, 2
*dopis epistula, ae, f.; litterae,

árufm, f.
dosahuji assequor, 3, -secútus sum

(aliquid) ; dosahuji vitězství
victóriam reportó, l

dospívám adolěsoó, 3, -0lěvi, -—
dostáti v slibu jidem praestó, 3,

-stiti, ——

dostávám accipió, 3, -cěpi, —oep—
tum; dostávám zprávu certior
]ió, fieri, factus s'um

Egypt Aegyptus, 5, f.

*fialká viola, ae, !.

*hájím děfendó, 3, -fendi, -fěusum
hanebný turpis, 2
**New.caput, itis, n.; na.hlavu po

rážím jundó (3) atque fugó (1)

dostihuji cónsequor, 3, -secutussum
*dosud adhůo; dosud ne uóudum
*doufám spěró, 1
dovážím importó, l
dovídám se comperió, 4, oomperi,

compertum
dovoleno jest licet; fás est
dozrávám máturěscó, 3, -ui, —
*dráhý cárus, 3
druhý alter; secundus, 3; po druhé

iterum
dub quercus, 128,f.
*duch a—nimus,i, m.
důležitý gravis, 2
*dům domus, 128,f.; aeděs, ium, f.
duše ani/ma', ae, f.
důvěřuji (cón) fidó, 3, -fisus sum
*dva duo; po dvou bini, 3; dva

krát bis
*dvacet. viginti
*dvanáct duodeoi/m

dvě stě ducenti, 3; dvoustý duoen—
těsimus, 3

dychtivý cupidus, 3

*filosof philosOphus, ai,-m.

*hledám quaeró, 3, quaesivi, quae
situm

hloupost stultitia, ae, ].
*hloupý stulius, 3



hmota materia, ae, f.
hněv im, ae. ].
hněvám se iráscor, '3, ——( succěn

sui ) (na přítele: amžcó)
hodina hóm, ae, f.
*hodlám: vyjádříme partie. fut.

act. a slovesem esse: laudátúms
sum

*hodný (chvály) (laude) dignus, 3
*hoch puer, 73,m.
hojím medeor, 2 (sánát'ž, sánátum)

(medear s dat., sáně s akus.)
*hora móns, montás, m.
horečka febržs, 718,f.
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*horší peior, paws; peión's
hořím árdeó, 2, ársž, -—(ársůrus )
hospodyně máter famžlžás
*hra lůdus, i, m.
hradby mocnia, dum, n.
hrob sepulcmm, 97,%.
hrstka manus, 223,f.
hrůza terror, óržs, m.
hřích nefás (neskl.) n.
*hvězda stella, ae, f.
*hýbu moveó, 2; móvž, mótum;

hnouti táborem castm movcó,2
hynu pereó, -žre, -z'ž,-žtum; intereó,

-žre, dí, -žtum

CH

chapu se capió, 3, cěpž, captum
(arma)

chci volů, velle, voluž
chlubím se glóržor, ]
*chram templum, %,%.
chraním (pró)tegó, 3, těxž, téctum
chudoba paupertás, átis, f.
*chudý pauper, ]

*i et, etiam; quoque

*já ego
jak veliký quantus, 3
*jaro věr, z'ěris, %.
jdu eó, irc, ii, žtum
jed veněnum, i, n.
*jedeřiúnus, 3 (gen. únius)
jen(om) sólum, tantum
*jenž qui

churavý aeger, 3
*chvala laus, laudz's, f.
*chválím laudo', ]
chyba vžiium,ii, n.; errátum, i, n.;

malum, i, n.
chybím děsum, deesse, děfuž
*chybuji erró, 1; peccó, 1

*ihned statžm

*jestliže si
jezdec equěs, žtžs, m.
jezero lacus, 128,m.
jinak aliter
*jiný alias, 3 (gen. alteržus)
jistý certus, 3; adv. ce'rtě(jistě),

certó (zaručeně)
*již iam
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*jmenuji nóminó, 1; jmenuji dik
tátorem dictátórem dicó, 3

*jsem sum, esse, fui ; jsem vzdálen

*k ad (s akus.: ad urbem) ; ergá
(s akus.: ergá parentěs)

kam — tam quó — eó
kámen lapis, idis, m.
*kárám castigó, l
kázeň disciplina, ae, f.
*kazím corrumpó, 3, -rfúpi, -rup.

tum
*každoročně quotannis
každý quisque
*kde? ubi?
*kdo? quis?; ten, kdo is, qui
kdokoliv quisquis
*kdyby si
*když cum
*kéž utinam
*klamu jalló, 3, fefelli, — (děcep

tum) ; děcipió, 3, -cěpi, -ceptum
klaním se, uctívám veneror, ]
klesám na mysli animó défició, 3,

-fěci, —fectum

*klidný aequus, 3
*kniha liber, libri, m.

*Iakomec avárus, i, m.
lakota ai'áritia, ae, f.
*láska amor, óris, m.
*latmský_Latinus, 3
lázně aquae, drum, f.
leč nisi
legát lěgátus, i, m.

absum, -esse, áfui; jsem zdráv
valeó, 2, -ui, — (valitůrusj;
jsem zvyklý soleó, 2, solitus sum

*kolikátý quotus, 3
konám agó, 3, ěgi, áctum
*končím finió, 4
*konec jinis, is, m.
*konsul cónsul, is, m.
kořist praeda, ae, f.
*krajina regió, ónis, ].
*král rěx, rěgis, m.
království rěgnum, i, n.
*krása pulchritúdó, inis, f.
*krásný pulcher, 3
krátkost brevitás, átis, f.
*krátký brevis, 2
*krutý asper, 3
křivda iniúria ae, f.
*který qui, quae, quod; který

z obou uter, 3 (uter fráter?)
*kterýsi quidam, quaedam, quod—

dam
*kůň equus, i, m.
*kupuji emó, 3, ěmi, emptum
*kvetu flóreó, 2, Jdi, —

legie legió, ónis, !.
*lepší melior, -ius; -óris
*les silva, ae, f.
lest dolus, i, m.
léto aestás, átis, f.; je mi dvacet

let iicěsimum annum agó, 3
*líbim se placeó, 2,Tlacui, placitum



*lidský humanus, 3
lichotím blamdior, 4
liktor lictor, órz's,m.
liším se differó, 3, -——,——

majetek rěs, rěe'um,f. ; bona, órum
*málo parum
málokteří paucž, 3
Malta Melita, ae, f.
*malý parvus, 3
*mám habeó, 2, habui, habitum;

mám bolest doleó, 2, -už, —
(doliturus) ; mám rád amó, 1

manželka uxor, óržs, m.
míle mille passus
most póus, pontis, m.
moudrost sapientža, ae, !.
*moudrý sapžěns, entz's

*na (louce) žn (prátó)
nabádám hortor, 1
nabízím offeró, —/erre,obiuli, oblá

tum
*náboženství rělz'gz'ó,ónis, f.
náčelnictví principátus, 728,m.
nadarmo frustrá
*naděje spěs, spež, ].
naháním (strachu) iuícžó, 3, -žěcž,

—žectum(metum )
*nacházím invenió, 4; reperz'ó, 4,.

repperž, repertum
namáhání se labóró, 1
napadám aggredz'or, 3, -gressus

sum
napodobím imitor, 1

*lodník uauta, ae, m.
*louka prátum, i, u.
lžu meutz'or, 4

mrak uuběs, is, /.
*mrtvý mortuus, 3
*můj meus, 3
*musím: vazbou gerumižva: mu—

síme pracovat labóraudum nó
bžs est; (jsem povinen) děbeó,2,
-ui, -itum

*muž vír, i, m.
mýlím se erró, 1
myji lavó, 1, lc'wž,lautum
*mysl měns, meutis, f.; s klidnou

myslí mente aequá
*myslím putó, ]; existimó, ]

*napomínám moueó, 2, -už, -iium
*národ populus, %,m.
narozeniny (diěs) uátálžs, m.
nařízení praecepium, %,%.
nástrahy žusz'džae,drum, ]
*náš noster, 3
naučení praeceptum, %,n.
navždy iu perpetuum '
*nazývám appelló, 1
*nebe caelum, %,%.
*nebezpečí peržculum, i, %.
nebezpečný peržoulósus, 3
*nebo aut
nedbalost neglegentia, ae, f.
nečestný inhanestus, 3
nedůvěřuji diffidó, 3, -fžsussum
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něco aliquid ; quidquam
nečinnost inertia, ae, f.
nechci nóló, nólle, nólui
*nejistý incertus, 3
*nejlepší Optimus, 3
*nejmenší minimus, 3
*největší maximus, 3
*nejvyšší (vznešený) summus, 3
někdo aliquis ; quisquam
několik nónnulli, 3; několik málo

pauci, 3
*některý nónnúllus, 3
nemoc morbus, i, m.
*nemocný aeger, 3; aegrótus, 3
neodsouzený indemnátus, 3
*nepřítel (osobní) inimicus, i, m.;

(ve válce) hostis, is, m.
nerad invitus, 3
*nerozvážný imprfůděns, cntis
neslýchaný inauditus, 3
*nesmím: vazbou gerundiva; viz

musim
nesmírný imménsus, 3
nesmrtelnost immortálitás, átis, ].
*nesmrtelný immortális, 2

*0 (příteli) dě (amicó)
oba uterque (oba bratři uterque

fráter)
*občan civis, is, m.
obdivuji se (něčemu) admiror, l

(aliquid)
obecný universus, 3
obilí jrúmentum, i, n.
obkličuji cingó, 3, cinxi, cinctum
obležení obsidió, ónis, f.

nesu portů, 1;feró, ferm, tuli, látum
nesvornost discordia, ae, f.
nešlechetný improbus, 3
*neštěstí rěs adversae; calamitás,

átis, f.
neustále continenter
neuvěřitelný incrědibilis, 2
nevěrný infidělis, 2; infidus, 3
*nevím nesció, 4
*nevinný innocěns, entis
*než quam
*nic nihil
*ničím děleó, 2
nikam núsquam
*nikdo němó; &nikdo neque quis

quam
*nikdy numquam; &nikdy neque

umquam
*nosím portů, 1
*nový novus, 3
nutím 0696, 3, coěgi, coáctum
nutno jest necesse est; vazba ge—

rund. (labórandum est)
*nutný necessárius, 3
*nyní nunc

obnovují re/ició, 3, -fěci, -fectum;
restituó, 3, —ui,Jůtum

obracím vertó, 3, verti, versum
*obraz imágó, inis, f., tabula pieta
obsahuji contineó, 2, -ui, —
*obsazuji occupó, 1
*obžalovávám, obviňují accúsó, ]
obyčejně plěrumque; obyčejně čtu

legere soleó, 2, solitus sum
obyvatel incola, ae, m.



*očekávam exspectó, ]
*od 5, (patre), ab (amicó)
odebírám se proficiscor, 3, pro—

fectus sum
odhalují patefació, 3, -fěci, -factum
odhazují abició, 3, -iěci, -iectum
odcházím abeó, —ire,-ii, -itum; vy

pravují se pro/iciscor, 3, projec
tus sum

odjíždím proficiscor, 3, profectus
sum

odkládam differó, -ferre, distuli,
dilátum

odkud unde
odnímám adimó, 3, -ěmi, -emptum
*odpočívám requiěscó, 3, -ěvi, ——
odpor: stavím se na odpor resistó,

3, wma,_
*odpověd' respónsum, i, %.
*odpovídam respondeó, 2, -.spondi,

-spónsum
odpouštím ignóscó, 3, ignóvi, ——
odstraňují tolló, 3, sustuli, sublc'i

tam
*odstrašují .děterreó, 2, -ui, —itum
*odsuzuji oondemnó, l (k smrti

capitis)
odvážím asportó, 1; ávehó, 3, —věxi,

—vectum

odvažují se audeó, 2, ausus sum
*oheň ignis, is, m.

; - . - _- _ .
padam cada, 3, cecidi,— (casurus)
pakli sin; paklí ne sin minus
*památka memoria, ae, f.
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ohlížím se respició, 3, -spěxi, -spec
tam

*ohromný ingěns, entis
*oko oculus, i, rn.
olej oleum, i, %.
oliva olea, ae, f.
omlouvám 62201286,1

opačný contrárius, 3
opatrný cautus, 3
opisují děscribó, 3, -scripsi, -scrip

tam
*oplakávám děfleó, 2
opora praesidium, ii, n.
opouštím děseró, 3, Jiti, -ertum;

relinquo', 3, -liqui, -lictum
oslavují celebró, 1
*osmnactý duoděvicěsimus, 3
*ostatní cěteri, 3
ostýcham se vereor, 2, veritas sum
osud sors, sortis, f.
*osvobozují liberó, 1
ošklivý turpis, 2
*otec pater, patris, m.
otroctví servitůs, útis, f.
otvírám aperió, 4, mi, apertum;

patejació, 3, -fěci, -factum
ovládám, řídím regó, 3, rěxi, rěc

turn

ozbrojence armátus, i, m.; ozbro
jený armátus, 3

*ozdoba órnámentum, i, %.
oznamuji núntió, 1

*pamatuji sí memoriá teneó, 2
*pamětlívý memor, 1
*pan dominus, i, rn.
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panují žmperó, 1
pátrám inqužro', 3, -qužsžví, -qužsž

tam ; quaero, 3, quaesžvž, quaesž
tam

*pečuji cúró, 1
*peníze peoúnža, ae, f .
pcs Gamla, is, a.
pěstují coló, 3, coluž, cultum
pěšák pedés, z'tfis,m.
pevnina (terra) contžněns,entis, ].
piji potó, 1, dvi, zótum; bžbó,3,

baz, — (106mm)
písař lžbrájfius, 73%,m.
*písmeno littera, ae, f.
*píši scržbó, 3, soržpsž, script/am
pláči flcó, 2
planý, lichý vánus, 3
platím pendó, 3, pependž, pěnsum
plavec nauta, ae, m.
*plný plénus, 3; plným právem

suó žúre

*po (Kristu) post (Christum mi
tam)

pobíjím caedó, 3, cecždž, caesum
pocit'ují bolest .condolěscó,3, -už,'—
*pocta honor, óm's,m.
*podmínka condicz'ó,ón'is, f.
podnikám mólior, 4
podrobují domě, 1, -už,-itum;subž

96, 3, -ěgž, datum
podstupují subeó, -žre,„—z'ž,—žtum
podsvětí (di ) žn e'rž, órum, m.
podvracim subvertó, 3, mem, mer
. sum

pohlížím žntueor, 2 (oaelum)
pohrdám contemnó, 3, -temp_sž,

-temptum; spemó, 3, sp'rěvi,
sprětum (mortem)

*pohřbívám sepelió, 4, 5/05,sepal
tum

pochybuji dubitó, 1
poklad thěsaurus, %,m.
pokládám putó, 1; dúcó, 3, dúxž,

ductum (za chybu: nefás)
pokořuji domě, 1.,domuž, domžtum
pokouším se cónor, 1
pokrývám tegó, 3, témž,těctum
pokus oónátus, ús, m.
pole agar, agrž, m.
pomáhám (bratrovi) (odhaz—6,1,

(ad) fifů/vž,(ad) žůtum (frátrem )
pomoc auxilžum, dž,n.; pomocné

čety auxilia, órum, n.; posky
tuji pomoc opem feró, je?-re,tali,
látum

*popírám negó, 1
porážím vinco, 3, věci, 'm'ctum;

superó, 1; porážím na hlavu
fundó (3) anue fugó (1)

*porušuji mloló, 1
*posílám mittó, 3, míst, missum
poskytuji pomoc opem feró, ferm,

tulž, láium
poslední ultžmus, 3
*poslouchám (rodičů) páreó, 2,

páruž, ——(paritúrus ) (panen-tó
bus; dat.)

*pospíchám gr)/raperů,1
potlačují opprimó, 3, -pressž, -pres—

sum
*potom posted
potomci posterž, órum, m.; míná

rěs, um, m.
potřebuji (pomoci) egeó, 2, egaž, —

(auxilz'ó)
*poučuji doceó, 2, docuž, doctum



pověra superstitió, ónžs, f.
*pověst fáma„ ae, [.
*povinnost oj/icium, 755,n.
povzbuzují hortor, 1; excitó, 1
pozdravuji salútó, 1; pozdrav po

sílám, pozdravuji, dávám po
zdravovat (aliquam) wiěre
žubeó, 2, iussž, iussum

poznávám cógnóscó, 3, 41605, —m$
tum; agnóscó, 3 -nó'už, —

požár incendžum, fiž,n.
požívám (jedu) (ceněnum) súmó,

3, súmpsž, súmptum
*práce labor, óm's, m.
prach pulz-fis,pulveris, m.
*pravda věriiás, átis, f .; pravdu

mluvím včrum džcó, 3
pravím 3, džcó,dixi, dictum
*právo iús, ifůris, n.
*pravý věrus, 3
prchám fugió, 3, fúgž, — (]ugi—

túrus)
pro pro“(prospěch, s abl.), propter

(důvod, s akus. )
probodávám tránsfžgó, 3, Jimi,

Jíxum
*proč cúr
prodávám vendó, 3, vendz'dž,ven

dátum; býti prodáván věneó,wire,
-n,_

prokazují tribuó, 3, -už, -útum
pronásledují persequor, 3., —secútus

sum
prosby precěs, um, f.
prosebník supplex, icis, m.
*prosím óró, l; prosím o mír pácem

petó, 3, petici, petitum
*prosíncc December, bris, m.
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prospívám prósum, pródesse, pró
fuž

protože quod, quia, qucnia/m; cum
(causále, s konj. )

provádím perficz'o', 3, -fěcž,-fectum
provázím comitor, 1
provincie próvincia, ae, f.
prsten ánulus, i, m.
*pl'udký dcer, ácržs, dare
*průvodce comes, itis, m.
prý quod ( s konf. ve větě důvodo

vé); vazba nom. s Jiní.
*přátelství amicitia, ae f.
*před ante ( &(zkus.)
předkové maiórěs, um, m.
přednost dávám praeferó, 3, ferm,

-tul1'„ -lá£um

předpísují (nakazuji) praecfípió, 3,
-cěpž, -ceptum

*předt—ímanteá
předstírám símuló, 1
předvídám praesció, 4
přecházím trámeó, wire, Již, -žtum
přeji, jsem příznív faveó, 2, fávž,

]autum; přeji si 03716,1
překážím žmpedió, 4 [ tě, quómmus

(ně) scržbás]
překročují trámgredior, 3, -gressus

sum
*přemáhám vincó, 3, vžcž,vžctum;

superó, 1
přemlouvání persuádeó, 2, —suásě,

-suásum; jsem přemlouván mihi
persaádětur

*přemýšlím cógžtó, l
přepravují tránsportó, I
přes (kudy?) per (s akus.)
přestávám děsz'nó, 3, -sz'ž, -sžtum
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přeživam, zbývám supersum,
-esse, -/ui ( patri)

*příčina causa, ae, f.
přičinlivost industria, ae, f.
přihází se žvanit, 4, ěvěm't; contin

git, 3, contigžt
příhodný idóneus, 3
*přichazím venžó, 4, učni, ventum
*příjemný suáužs, 2
přijímám accžpió, 3, -cěpž, -ceptum
příjmení cóguómen, inis, %.
*příklad exemplum, %,%.
příkop fossa, ae, f.
*příležitost occásžó, ónžs, f.
příprava praeparátžó, óužs, f.
*připravuji (prac)paró, 1
*příroda nátum, ae, f.

*rád lžbenter; 'rád mám a/mó, 1
*rada cónsžlium, 7377,n.

raději chci máló, málle, máluž
radim suádeó, 2, suásž, suásum
*rodiče parentés, um, m.
rodím gžgnó, 3, genuž, gem'tum;

parió, 3, peperž, partum
rodím se náscor, 3, uátus sum
*rok amuus, i, m.
rostlina herba, ae, f.
*rostu crěscó, 3, crěfvž,—
*rovný, stejný pár, paris
rozbořuji díruó, 3, -ruž, -rutum
rozdělují partior, 4
rozhanim dispergó, 3,

-spersum
rozhlížím se circumspžcžó, 3, —spě

xi, -spectum
rozhoduji děcefrnó, 3, -c'rěuž, —c7'ě

-spersž,

přiřknouti děcernó, 3, —crěvž,-c'rě
tum

přísaha ius iurandum
*přísloví próverbium, ii, %.
přispívam adsum, adesse, adfuž
přisvědčuji asseutior, 4, assěnsus

sum
*přítel amžcus, i, m.
přivádím adducó, 3, duzi, -duc
' tum

přiznávám cóuffiteor, 2,
sum

pšenice frumentum, %,%.
*ptám se žuterrogó, 1
půda humus, %,f.
působivý efficáx, ácis
*pyšný superbus, 3

-fessus

tum; rozhoduji se, stanovím
cónstz'tuó, 3, —stituž,-stžtútum

rozkaz imperium, ii, u.; bez rez
kazu žuiussu; na rozkaz žussu

*rozkazuji žmperó, 1 (alieui ) ;
z'ubeó,2, žussž, žussum (aliquam)

rozmlouvám dz'sseró, 3, -seruž,
-sertum

rozpadám se džlábor,3, -Zápsussum
rozpouštím (shromáždění) dimžitó,

3, -mžsž, -mfissum ( concžlžum)
*rozum ratió, ónfis, f.
rozumím intellegó, 3, -Zěxž,-lěctum
*rozumný pruděns, entis
rozvaha cónsilium, ží, u.
*ruka manus, 113,f.
rukojmí obsěs, zdis, m.
rychlost celeritás, átis, f.
*rychlý celer, celeris, celere



řádný probus, 3
řecký Graecus, 3
*řeč órátió, ónžs, f.
*řečník o'rátór, órz's, m.
*řeka flúmen, inžs, n.; jlúvžus, ii,

m.

*s (přítelem) cum (amíco') ; těcum,
quócum

sám žpse, a, um; (samo)jediný só—
lus, 3 (gen.: sólžus)

sázím 3676, 3, sěvž, satum
sbory cópiae, árum, f.
*sedm septem; po sedmi septénž, 3
sekyra 360727153,733,f.

senátor senátor, óm's,m.
sestrojuji šik aciem žnstruó, 3,

-strúxž, -strúctum
shromáždění concžlžum, 7173,n.

N) |.— CTI

Řekové Graecž, ómm, m.
*říkám dicó, 3, dixi, dictum,
*Řím Ráma, ae, !.
*Rímané Rómánž, órum, m.;

římský Ró'mánus, 3
říše imperium, ii, n.

pollžceo'r,2,p0llžcžtus sum ; Vslibu
dostáti fidem praestó, ], státi,—

slon elephantus, i, m.
*slunce sól, 728,m.
služebník minister, tri, m.
*slyším audz'ó, 4
*směji se rídeó, 2, risž, risum
smilovávám se (nad tebou) míse

reor, 2, miseržtus sum (tui)
*smrt mars, mortis, f.; k smrti od

souditi capitis comicmnó, 1
*smrtelný mortalis, 2

scházím se convenžó, 3, méně, —?>en—tsmýšlení anžmus, i, m.
tum

sídlo sěděs, 138,!.
*síla vis, vim, vi, f.; pl. 'vžrěs, 'vž

rium
silný firmus, 3; valždus, 3
skončuji Válku bellum cón/z'cžó,3,

—fěcž, —fectum

skoro fcrě
*skromný modestus, 3
skrývám occuló, 3, occuluž, 000qu

tum
*sláva glóm'a, ae, f.
*slavný clárus, 3; celeber, bržs, bre
slepý caecus, 3
slibuji prómitto', 3, —mžsž,-mžssum;

smýšlím mžstimó, 1
*snadný facilžs, 2
snáším, trpím perferó, Jarre, Juli

-látum
*snažím se siudeó, 2, —už,.—
socha simulácrum, ž; Signum, i, n.
sotva via;
současně úná
*soudce iúdex, žcžs,m.
soused jinitimus, %,m.
spalují cremó, 1.
*spása salús, útžs, !.
*spatřuji cónspicz'ó,3, -spěxi, aspec

tum
spiklenec conžúrátus, i, m.



216

spiknutí conžúrátió, ónžs, ].
*spím dormió, 4
*spisovatel scriptor, „óris, m.
*spočítávám numeró, 1
spoluvinník soeius (z'ž,m.) culpae
spor lis, lití-s, f.
spotřebují cónsůmó, 3, -sůmpsž,

-súmptum
*spravedlivý iústus, 3
*spravedlnost fiústžlia,ae, f.
*správný réctus, 3
spustošuji vástó, 1
*stále semper
stálost Constantia, ae, !.
stanovím (závazně) sancžó, 4,

sanaci, sánctum
*starám se cúró, 1
stárnu (cón)seněscó, 3, -už, —
starší (námi) maior
*starý vetus, veteris; starodávný

antiquus, 2
*stařec senem, sem's, m.
*stát (velký) imperium, ii, n.; rěs

pública
*statečný fortis, 2
stávám se po, ]ierž, factus sum
stává se jít, fierž, factum est; ěve—

nit, 4, e'věnit;.contingit, 3, conti
gi't; accida't, 3, accidit

stavím, budují aedžficó,l; stavím

šetrnost parsžmóm'a, ae, f.
šetřím (poražených) temperó, ];

parcó, 3, fpepercž.,— ( tempera
tum) (vidis; dat.)

*šik (bojový) aciěs, či, f.; šik se

se na odpor resistó, 3, —stz'tž;sta
vím se proti (v cestu) obstó, l,
-.s-titž

*stčhuji se mžgró, 1
stěžují si queror, 3, quesius sum

(iniůriam, dě iniúriá)
*stín ambra, ae, f.
stínám secúrž percutió, 3, -cussž,

-cussum
*sto centum
stojím stó, 1, sieti, — (staiůrus) ;

stojím Včele praesum, -esse, -fuž
(exercžtuž)

*století _saeculum, i, n.
strach metus, 713,m.; tžmor, óržs,

m.

*strana, část pars, partžs, f.; se
Všech stran u'ndžque

střela tělum, i, 'n.
*stžíbro argentum, i, n.
*svádím bitvu pugnam committo',

3, -mžsž, —mz'ssum

svazek prutů fascz's,is, m.
svědek “test/is, 138,m.

*svědomitý džligčns, entis
svět orbžs terrá'rum

*svůj suus, 3
*syn filia-s, ží, m.
sýr cáseus, %,m.

stavuji aciem žnstruó, 3, -strúxž,
-strůctum; (na pochodu) agme'n,
inis, n.

šířka, látžtúdó, inis, f.



*škodím noceó, 2, nocni, nocitum;
obsum, -esse, -fuž

*škola sokola, ae, f.; lúdas, i, m.
šlechetný probus, 3

*tábor Castra, ómm, %.
táhnu, vypravují se proficžscor,3,

pro/ectus sum
tak tam, ita, adeó; sic
tak veliký tantus, 3
*také et, etžam, quoq'ue
talent talentum, %,%.
tam (na otázku kam?) eó; (kde?)

žb'i

tasim stringó, 3, strinxž, strictum
táži se žnterrogó, 1
táži se o radu (otce) cóns-uló, 3,

cónsului, cónsultum (patrem)
*tělo corpus, amis, n.
*ten 73s,ea, id; tenhle iste, vista,

istud
*tento Inc, haec, hoc
těsný angustus, 3
tisíc mille (pl.: mžlža)
tísním premó, 3, yn'essž,pressum
tolik tot, tantal-m
topol pópulus, 5, f.
toužím appetó, 3, -petžm'„-petžtum;

u (města) ad, apud (urbem)
*ubohý miser, a, um
účastním se (bitvy) žntersum, -es

se, -juž (pugnae; dat.)
učenost doctrina, ae, ].
*učený doctus, 3
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špatnost, zločin 'scelus, em's, %.
*špatný malus, 3; špatné male
*št'astný fělžx, 1
*štěstí fortúna; rěs secuwdae

concupžscó, 3, wapiti, wapu/um
(aliquid)

trávím (život vitam) agó, 3, ěgž,
áctum

trapný, ošklivý turpis, 2
triumfuji triumfhó, l
_triumvir triumz'z'r, i, m.
trpím,_snáším yatžor, 3, passus

sum
truchlím (nad otcem) liigeó, 2,

lúxž, — ($a-tmm)
*trvám mancó, 2, mánsž, — (mán

súms) ,'důró; l
tržiště forum, i, %.
tiesu se zremó, 3, -už, -—
*ti icet tržgintá
*tiída classis, fis,f.
třpytím se srlendeó, 2, —, ——
*tvrdý dúrus, 3
*tvůj tuus, 3
*ty tú
týž idem, eadem, idem

*učím doceó, 2, docuž, doctum
*učím se (jazyku) discó, 3, dždicž,

— (lžnguam).,' učím se zpaměti
(básni) ědiscó, 3, čdidici, —
(carmen ) _.

účinný efficáx, ácís
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*učitel magister, tri, m.
úd artus, 118,m.
udržují retineó, 2, -tinui, -tentum
úklady insidiae, árum, f.
*úkol pěnsum, i, u.
*umění ars, artis, f.
umírám morior, 3, mortuus sum
umísťují collocó, l
*úmysl eónsilium, ii, n.
*unávuji fatigó, 1
unikám effugió, 3, —fúgi,—(ejfugi

turus) (pericula)
upadám incidó, 3, iuoidi, —
uplynoutí praetereó, -ire, -ii,

-itum
upouštím děsistó, 3, -stiti, —
urážím laedó, 3, laesi, laesum; of

feruló, 3, -/eudi, -fěusum
*úrodný fertilis, 2
*úřád, úředník magistrátus, us, m.
usmířuji plácá, 1

*V (městě) in (urbe)
vadím impedió, 4 [ tě, quóminus

(ně) scribás]
váhám cunctor, 1
Vál vallum, i, u.
válka, bellum, i, n. ; Válku vedu

bellum geró, 3, gessi, gestum;
válku skončití bellum cónfieió,
3, -fěci, -fectum; v. vypovídám
b. inferó, —ferre,-tuli, illátum

*Váš vester, 3
vděčnost gratia, ae, ].
vděčný grátus, 3
*věc rěs, rei, f.

usmrcují uecó, l; inter/ieió, 3,
-fěci, -fectum

ustanovený den diěs dicta
úsudek i'údicium, ii, %.
útěcha. sóláeium, ii, %.
*útěk fuga, ae, f.; dáti se na, útěk

fugae sě mandáre
utěšuji cóusólor, l
utíkám fugió, 3, fůgi, — (fugitů

rus)
utkávám se cónfligó, 3, -flixi,

-flictum
*útok impetus, us, m.
uvádím pod moc sub potestátem

redigó, 3, -ěgi, datum
uzdravuji se couvalěscó, 3, -ui, —
území fžněs, ium, m.
*už iam
užívám (zbraně) utor, 3, usus sum

(armis)
užívání, užití risus, 238,m.

*věčný aeternus, 3; sempiternus, 3
*vedu ducó, 3, duxi, duetum; vedu

válku bellum geró, 3, gessi,
gestum

*vědy a umění artěs et litterae
*Věk aetás, atis, f.
*velitel, vojevůdce dux, ducis, m.
*velký magnus, 3
velmi magfrwpere
venkov rus, ruris, n.
Věrnost fidělitás, átis, f.
verš versus, 728,m.
*Věřímcrědó, 3, didi, -ditum

(někomualicui, něčemualiquid )



Vězení career, eris, m.
vezu vehó, 3, věxi, vectum
věž turris, is, f.
*Více (jak?) magis ; (oč, o kolik)

plús; plúrěs, a
*Vidím videó, 2, vidi, visum
*vím sció, 4; dobře vím nón ignó

76 ,1

Vinník nexius, ii, m.
víno vinum, %,n.
*Vítěz victor, óris, m.
*vítězství victófria,ae, f.
*vláda. imperium, ii, %.
Vládnu dominor, l ; fregó, 3, Těmi,

rěctum

*vlast patria, ae, f.
Vlhký hůmidus, 3
*voda aqua, ae, f.
*voják miles, itis, m.
*vojsko exercitus, ils, m.
*volím creó, 1
Vracím reddó, 3, reddidi, redditum;

vracím se revertor, 3, reverti, —;
redeó, -žre, -ii, —itum

vrhám iació, 3, iěoi, iactum
*Všechen omnis, 2
*všeobecně je známo inter omnes

cónstat, 1, oónstitit
všude ubique
vtrhuji invádó, 3, -vási, -vásum
vůdce dux, ducis, m.
*vy vós
*vybírám 'e'ligó, 3, -lěgi, —lěctum;

děligó, 3
vyčerpávám exhaurió, 3, -hausi,

-haustum

v—ydržuji, odolávám sustineó, 2,
-ui,_
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vyháním expelló, 3, expulž, expul
sum

*vyhnenstvi exsilium, ii, %.
vyhořeti árdeó, 2, ársi, -— (árs'ú

rus)
*vyhýbám se (nepříteli) vitó, 1

(hostem)
vycházím (ex)orior, 4, -oq'tussum
vychovávám ěducó, ]
vykládán) explicó, ]; expónó, 3,

masu-73,masitum
vykročuji ěgredior, 3, —gressussum
vynikám (nad ostatní) excelló, 3,

—,——;pmestó, 1, -stiti, ——(—sta—

túrus ) (céteržs)
vyobcovati aqua et igni interdicó,

3, dixi, dictum (alicui); jsem
V. mihi interdirntar

vypaluji exúró, 3, —ussi,—ustum
vypleňuji diripió, 3,- -ripui, -rep—

tum
vypovídám Válku bellum inferó,

-ferre, -tuli, illátum
*V'ypravuji nárró, 1; vypgavuji se

proficiscor, 3, profectus sum
*vyslanec lěgátus, %,m.
*vysoký altus, 3; nejvyšší (vzne

šený, slavný) summ'us, 3
vystupuji cónscendó, 3, -scendi,

-scěneum (montem; návem)
Výška altitúdó, inis, f.
vytrvávám obdi'ifró,l
*vyvádím ědůcó, 3, -dúxi, -ductum
vyváznouti évádó, 3, másii, -vásum
vyvracím čiertó, 3, meni, me?—sum
vyzrazuji ěnúntio', 1
vyzvědač explóiátór, o'm's,m.
*vzdálen jsem absum, abesse, áfui
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vzdálený longinquus, 3
*vzdělávám ěrudió, 4
vzníkám ex(s)istó, 3, -stiti, —

*z (lesa) ě (silni), ex (oppidó)
*za (přítele) pró (amicó)
*zabíjím necó, ]; inter/ició, 3,

-/ěci, -/ectum
*začátek initium, ii, %.
zadržují sustineó, 2, -ui, —
zaháním fugó, l; pelló, 3, pepuli,

puls-um
*zahrada hortus, i, m.
zahubítí perdó, 3, -didi, -ditum;

interimó, 3, -ěmi, -empt-um
zahynouti exstinguor, 3, ftincíus

sum; pereó, -ire, -ii, -itum; inte
reó, -ire, -ii, -itum

*zachraňuji ser/có, l
zajatec captiws, i, m.
zajímám capió, 3, cězi, captum
zakazují vetó, 1, vetui, vetitum

(puerum)
*zakládám condó, 3, -didi, dátum
zakladatel conditor, óris, m.
*zákon lěx, lěgis, [.
zakořeňují se inveteráscó, 3, mete

rávi , —
zakrývám tegó, 3, těmi, těctum
*zanedbávám neglegó, -lě.zi, -lěc

tum
zapalují incendó, 3, -cendi, -cěn

sum
“zapamatovávám si memoriá te

neó, 2, tenui, -—
|<zápassemi/nen, inis, n.

vzpínám tendó, 3, teiendi, tentum
vzplanoutí exárděscó, 3, -ársi, —
*vždycky semper

zápasím contendó, 3, -tendi, -ten
tum (o náčelnictví dě principá
iii)

zapomínám obliviscor, 3, oblit'ws
sum (mátris)

zaskakují circumi'enió, 3, -i'ěni,
-ventum

*zasloužíti (si, se) mereó, 2, merui,
meritum; mereor, 2, meritus sum

zásoba cópia, ae, f.
zastaratí cónseněscó,3, -ui, —
zastávám (úřad) ]ungor, 3, fúnctus

sum (magistrátů)
zasvěcují voveó, 2, fvózfi,iótum
zatím co dum
zavazadlo impedimentum, i, n.
závidím invideó, 2, -i'idi, wisum
*zavírám claudó, 3, clausi, clau

sum
*zbavují (něčeho) liberó, ] (aliquá

ré)
zbořítí diruó, 3, -rui, -rutum
*zbraň arma, ómm, n.
zda mam, nonne, -ne; v nepř. otáz

ce num
zda —či utrum ——a-n, —ne—an, —

-an
*zde hic

*zdráv jsem valeó,2, valili, — (i'a
litzirus)

zdraví valětiidó,inis, f. (bona)
zdržují se moror, ]



*země term, ae, f.
zemříti moržor, 3, mamma sum;

mortem obeó, wire, 435,-žtum
*zima hžems, hiemz's, ].
*získávám (si) paré, l
*zítra crás
zítřejší crástínus, 3
zjednávám parió, 3, peperž, par

tum; paró, l
zkouším experior, 4, expertus sum
zkušený pefžtus, 3
*zlato aurum, %,n.
*zlatý aureus, 3
zlo malum, i, %.
zločin scelus, erz's, %.
zmáhám cónfició, 3, Jáá, —fectum
zmocňují se (hradu) potžor, 4, po

tžtus sum (arce)
zmohu valeó, 2, valui, ——(vali

túms)
*znalý gnárus, 3
*znamení Signum, %,n.
*známý nótus, 3; známo jest nótum

est; cónstat

*žádám petó, 3,petivž,petžtum (ali-.
quem)

*žádný nůllus, 3 (gen. nádí/as);
žádný z obou (bratří) newer, 3
(neuter fráter)

*žák džscipulus, i, m.
žalobce accúsátor, 67119,m.
že (ve větě obav.) ně; (ve větě ú—

čink.) ut ; (ve v. důvod.) quod
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zotavuji se vž'rěs refžcžo', 3, -/ěcžs
-fectum

zpaměti se učím (básni) ědiscó, 3,
ědidz'cž,— (carmen)

zpráva núntius, ží, m.; zprávu dá
vám certiórem aliquam ]ació, 3,
]ěcž,factum; zprávu dostávám
certior fió, fierž, factus sum

*způsob modus, i, m.
způsobují efficžó, 3, -fěcž, -jectum
zpustošuji místě, 1
*zranění vulnus, em's,n.
zrezuji pródó, 3, didi, dátum
*ztráeím ámžttó, 3, -mžsž, -mžssum
*zůstávám maneó, 2, mámě, —

(mánsúrus)
zvětšují augeó, 2, auxž, auctum
zvolávám exclámó, 1
zvyk cónsuětůdó, 7392733,!.
zvykám si cónsuěscó, 3, -suěvž,

-suětum

zvyklý' jsem soleó, 2, solitus sum

*žena ]ěmžna, ae, f.; ženy a.děti
fěmínae pueržque

*žiji via-ó,3, tizi, —- (těctúrus)
*žívím aló, 3, aluž, altum
živím se vascor, 3
*žívoěich animal, álžs, n.
*žívot vita, ae, ]. ,' život trávím vž

tam agó, 3, ěgž, áctum
živý. vžvus, 3
žízeň sžtžs, is, f.
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