
ālea, ae, f. kostka 
iaciō, ere, iēcī, 
iactum 

házet, vrhat, metat 

vērō vpravdě (však), opravdu 
abdūcō, ere, dūxī, 
ductum 

odvádět 

arātrum, ī, n. rádlo, pluh 
attribuō, ere, uī, 
ūtum 

přidělovat, odevzdat 

autem avšak, ale 
Cato, ōnis, m. Kato 
Cincinnātus, ī, m. Cincinnatus 
coniungō, ere, 
iūnxī, iūnctum 

spojovat, sloučit 

cūnctus, a, um všechen, celý 
dictātor, ōris, m. diktátor 
frūstrā zklamaně; bez výsledku, 

marně 
iniūstus, a, um nespravedlivý 
ligrus, a, um dřevěný 
migrō, āre, āvī, 
ātum 

stěhovat se 

oppugnō, āre, āvī, 
ātum 

dobývat (útokem), obléhat 

permittō, ere, mīsī, 
missum 

přepustit, přenechat, 
odevzdat, svěřit; připustit, 
dovolit 

potestās, ātis, f. moc, vláda; možnost, 
schopnost 

prōpōnō, ere, 
posuī, situm 

předkládat; předpokládat 

subigō, ere, ēgī, 
āctum 

hnát (pod něco), 
podrobovat 

suscipiō, ere, cēpī, 
ceptum 

podchytit, podniknout 

Tarpēia, ae, f. Tarpeia 
veterānus, ī, m.  starý (bojem zkušený) voják; 

vysloužilec 
virgō, inis, f. panna 
Xerxēs, is, m. Xerxés 
Actaeōn, onis, m. Aktaión 
cōnfugiō, ere, fūgī, 
-  

utéci se, uchýlit se 

cōnsentiō, īre, 
sēnsī, sensum 

stejně smýšlet, souhlasit; 
spiknout se 

dēsuper shora, svrchu 
dīripiō, ere, ripuī, 
reptum 

roztrhávat 

ingemīscō, ere, 
muī, - 

zavzdychat, zasténat 

īnspiciō, ere, spexī, 
spectum 

nahlížet, prohlížet, 
pozorovat 

iūdicō, āre, āvī, 
ātum 

soudit, odsoudit 

Iugurtha, ae, m. Jugurta 
machina, ae, f. stroj; válec; páka 
Numidae,ārum, m. Numidové 

pāscō, ere, pāvī, 
pāstum 

krmit, živit, pást 

portus, ūs, m. přístav 
ulcīscor, ī, ultus 
sum 

mstít se, pomstít 

accendō, ere, 
cendī, cēnsum 

zapalovat, rozněcovat 

approbō, āre, āvī, 
ātum 

schvalovat, souhlasit; 
dokazovat, stvrzovat 

audācia, ae, f. odvaha, odvážnost 
calamitās, ātis, f. nehoda, neštěstí 
clipeus, ī, m. štít (vojenský) 
colloquor, ī, locūtus 
sum 

rozmlouvat, vyjednávat 

cōnficiō, ere, fēcī, 
fectum 

udělat, dokončit, dát 

Daphnē, ēs, f. Dafné 
dēliberō, āre, āvī, 
ātum 

uvažovat, přemýšlet, 
rozhodnout se 

Epamīnōndās, ae, 
m. 

Epameinóndás 

exter(us), a, um vnější, zevní; cizí 
fortasse snad, možná, 

pravděpodobně, nejspíše 
inquīrō, ere, 
quīsīvī, quīsītum 

vyhledávat, pátrat 

interrogō, āre, āvī, 
ātum 

ptát se 

intersum, esse, fuī, 
-,  
neos. interest 

být mezi něčím, účastnit se, 
být přítomen 
je rozdíl, záleží, je důležité 

Lacedaemoniī, 
ōrum, m. 

Lakedaimoňané 

libīdō, inis, f. záliba, chuť, touha, libovůle; 
bezuzdnost, chlípnost 

natiō, ōnis, f. narození, rod; národ, 
národnost 

odium, iī, n. odpor, nenávist 
Phoebus, ī, m. Foibos 
placeō, ēre, uī, 
placitum 

líbit se 

quandō kdy 
Quirītēs, um, m. Ouiritové 
requīrō, ere, sīvī, 
sītum 

hledat, pohřešovat, pátrat, 
vyptávat se 

superbia, ae, f. pýcha 
tum tu, tehdy, pak 

 


