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ŝablon/o pattern, template; stencil; 

conventionalism   
ŝaf/o f sheep   
ŝaft/o z (mech) shaft   
ŝagrin/o shagreen (leather)   
ŝah/o 2 shah   
ŝajn/i f seem, appear; ~igi feign; pretend  
ŝak/o f chess; check; ~i be in check; 

~umita chequered, checkered 
ŝakal/o f jackal   
ŝakr/i z trade in a small or illicit way, 

peddle   
ŝakt/o z (mine, lift, elevator) shaft   
ŝal/o f shawl   
ŝalm/o f (reed-)pipe; straw (for drinking); 

blowtorch   
ŝalot/o shallot   
ŝalt/i 9 switch on; ~ilo switch; mal~ switch 

off 
ŝalup/o 2 launch (boat)   
ŝam/o f shammy leather, wash-leather   
ŝaman/o shaman   
ŝamisen/o shamisen (musical instrument)   
ŝampinjon/o mushroom [= ĉampinjono]   
ŝampu/o, ~i shampoo   
ŝanc/o 1 chance (of success)   
ŝancel/i f shake tr, unsettle, make unstable; 

~iĝi totter; waver  
ŝanel/o channel, fairway   
ŝanĝ/i f change tr; ~iĝi change intr; 

inter~i, inter~o exchange 
Ŝanhaj/o Shanghai   
ŝankr/o 1 (med) chancre   
ŝarad/o 1 charade(s)   
ŝarg/i f load (camera, gun etc); charge 

(battery)   
ŝarĝ/i, ~o f load, burden; charge (task 

entrusted) ~aŭto truck  
ŝari/o Sharia (law)   
ŝarif/o sharif (Arab title)   
ŝark/o f shark   
ŝat/i f like; prize, think well of, have a high 

regard for   
ŝaŭm/o, ~i f foam, froth   
ŝejk/o sheikh   
Ŝekspir/o Shakespeare   
ŝel/o f peel (of an orange); bark (of a tree); 

shell (of an egg)   
ŝelak/o z shellac   
ŝelk/o f (BrE) braces (to hold up trousers), 

(AmE) suspenders; ~eto shoulder straps  
Ŝem/o Shem; ~ida semitic  

ŝenopraz/o 9 chives (herb)   
Ŝeol/o (bib) She’ol   
ŝer/o z skerry, islet, offshore reef   
ŝerc/i, ~o f joke, jest   
ŝere/o sherry   
ŝerif/o sheriff   
ŝerp/o sherpa   
Ŝetland/o Shetland   
ŝi f (pronoun) she, her; ~a her(s)  
ŝibolet/o shibboleth   
ŝija/o Shi‘a; ~isto Shi‘ite  
ŝik/a chic   
ŝild/o f shield; sign board   
ŝiling/o 1 shilling (currency)   
ŝim/o f (bio) mould, mold (growth); ~i 

moulder, molder  
Ŝimŝon/o Samson   
ŝind/o f shingle, wooden tile   
ŝink/o f ham   
ŝinto/o (rel) Shinto, Shintoism   
ŝip/o f ship; ~anaro crew; ~pereo 

shipwreck 
ŝir/i f tear, rip tr; dis~i tear to pieces  
ŝirm/i f shelter, screen   
ŝitak/o shiitake (mushroom)   
Ŝiv/o Shiva   
ŝkot/o (naut) sheet   
ŝlagr/o hit song   
ŝlem/o slam (at cards; in sports)   
ŝlif/i z polish smooth, grind away [= erodi]   
ŝlim/o f slime, sludge, silt   
ŝlos/i f lock; ~ilo key  
ŝmac/i f smack (the lips); kiss noisily; make 

a sucking noise   
ŝmink/o z makeup; ~i make up, paint (the 

face)  
ŝmir/i f anoint, smear; spread (butter etc); 

grease; bribe   
ŝnur/o f rope; cord; line; (geom) chord; 

~salti skip  
ŝofor/o 8 driver, chauffeur   
ŝogun/o shogun (Japanese ruler)   
ŝok/i, ~o 9 shock   
ŝorbet/o sorbet   
ŝort/o shorts (garment)   
ŝos/o shoot, sprout   
ŝose/o 3 roadway; (high) road   
ŝot/i kick, shoot (at football etc); ~o shot, 

kick  
ŝov/i f shift, slide tr; el~i la langon stick 

out one’s tongue; en~i insert; 
  trans~o (psych) transference; 

ruĝen~iĝo (astr) red shift 
ŝovel/i f shovel; scoop   
ŝovinism/o 1 chauvinism, jingoism   



ŝovinist/o 1 chauvinist   
ŝpal/o (railw) sleeper, tie   
ŝpar/i f save (money etc); economize   
ŝpat/o 4 spade   
ŝpic/o z pomeranian (dog)   
ŝpin/i f spin (into thread); ~bastono 

distaff  
ŝpros/o transom, mullion   
ŝpruc/i f gush out, spray intr, squirt; ~igi 

squirt tr, inject, spray  
ŝpur/o gauge (of track)   
ŝraman/o shramana, wandering monk   
ŝrank/o f cupboard   
ŝrapnel/o 2 shrapnel   
ŝraŭb/o, ~i f screw; ~ilo screwdriver 

~ingo nut; 
  ~ŝlosilo wrench, spanner  
ŝrik/i shreek   
ŝrot/o groats, whole grains (cereal)   
ŝrump/i 6 shrink intr; shrivel up   
ŝtal/o f steel   
ŝtat/o f (pol) state; ~igi nationalize  
ŝtel/i f steal, thieve   
ŝtern/o tern (bird)   
ŝtip/o f log; chopping block; ~arumi burn 

at the stake  
ŝtof/o f cloth, material; sub~i line  
ŝton/o f stone   
ŝtop/i f stop up, plug; clog; ~ilo plug; 

~ilingo socket; outlet 
ŝtorm/o 9 storm   
ŝtrump/o f stocking; ~eto sock  
ŝtup/o f step; ~aro stairs, staircase; 

~areto stepladder; 
  ~etaro ladder  
ŝu/o f shoe   
ŝuld/i f owe; ~o debt  
ŝultr/o f shoulder   
ŝunt/o, ~i (elec) shunt   
ŝut/i f pour out tr, tip out; al~i upload; el~i 

download; 
  super~i overwhelm  
ŝutr/o (window) shutter   
ŝva/o schwa   
ŝvab/o, ~a z Swabian   
svabr/i, ~ilo mop   
Ŝvarc/o Schwartz (Esperanto humorist and 

novelist); ≈aĵo witticism, pun  
ŝveb/i 3 hover; float (in the air)   
ŝvel/i f swell intr, become swollen   
ŝvit/o f sweat, perspiration; ~i sweat, 

perspire  
 


