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«UN EJEMPLO VALE MAS QUE MIL EXPLICACIONES» 

Esta obr i ta esta dest inada a un Curso Elemental de Esperanto por Co-
rrespondencia. Su tecn ica d idact ica es el Metodo Frasico. Cada palabra, 
ordenada a l fabet icamente, t iene una frase caracter is t ica clara que descu-
bre o fac i l i ta su comprens ion al a lumno y ayuda al rapido domin io de la 
lengua. Cont iene 21 envios que proveen 400 palabras-frases; el las permit i-
ran en una hora de t rabajo semanal , escribir, comprender, hablar y ensefiar 
la mas perfecta de las lenguas indoeuropeas, creada por nuestro Maestro, 
L.L. Zamenhof. Ella puede tambien ser muy ŭtil para Cursos ordinar ios. 

Puesto que nuestro propbsi to es hacer esperantopar lantes, tales Cur-
sos deberan ser guiados en Esperanto", y usar solo inc identa lmente la len-
gua etn ica. Por medio del Metodo Frasico, los a lumnos se acostumbraran 
rapidamente a la e laborac ionespontanea de frases, tan ŭti l en la conversa-
c ion diaria. Para no hispanopar lantes, t radŭzcanse las Normas de los gran-
des recuadros a la lengua etn ica. 

El domin io de las lenguas pasa tras el proceso de conoc imientos : 
Proceso de comprens ion: la frase. 
Proceso de comprobac ion : la pregunta. 
Proceso de uso: la conversacion. 

NORMAS para los Cursos ordinar ios 

Permitanse las interrupciones de los a lumnos. 
Las preguntas se haran en E-o o en lengua etnica. 
Las respuestas del Profesor, solo se haran en Esperanto. 
Acostŭmbrese a los a lumnos a sa l uda ren Esperanto. 
Las frases tendran como max imo c inco palabras. 
Cada frase no contendra mas de un nuevo concepto o noc ion. 
Las frases tendran como tema cuest iones int ranscendentes. 

NOSOTROS OBRASMOS ASI durante nuestros Cursos: 

A) El Profesor presenta los puntos y escr ibe el comienzo de la leccion. B) 
Cada grupo de 5 frases, un a lumno, frase tras frase, lee en alto el nŭmero y 
la frase, y la escr ibe en la pizarra. Pregunta quien comprende la f/ase y el 
que contesta la lee y t raduce. C) Despues de cada grupo, el Profesor expli-
ca las d i f icu l tades o escribe una regla. Ch) Al f inal de la leccion, se efec-
tŭan los «Juegos frasicos». 
UN ALUMNO PUEDE EMPEZAR EL CURSO EN CUALOUIER MOMENTO. 
SIEMPRE HAY MAS ALUMNOS AL FINAL DEL CURSO QUE AL PRINCIPIO 
DEL MISMO. 
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«EKZEMPLO VALORAS PLI OL MIL EKSPLIKOJN» 

Tiu ĉi verketo estas dest inata al Elementa Koresponda Kurso de Espe-
ranto.jSia d idakt ika tekniko estas la Perfraza Metodo. Ĉiu selekt i ta vorto, 
alfabete ordigi ta, havas klaran karakteran frazon kiu malkovras aŭ faci l igas 
la komprenon de sia s igni fo al la lernantoj kaj helpegas la rapidan mastron 
de la l ingvo. 

Gi en-havas 21 sendaĵojn kiuj provizas 400 fundamenta jn frazo-vortojn; 
ili permesos, dum unu-hora semajna laboro, skr ib i , kompreni , paroli kaj ins-
trui la plej perfektan indo-europan l ingvon, k re i tade nia Majstro, Doktoro L. 
L. Zamenhoj . Gi povas ankaŭ esti tre ut i la por ordinaraj Kursoj. 

Ĉar nia celo estas fari esperantajn parolanto jn, t iaj Kursoj devos esti 
gvidataj en Esperanto, kaj uzi nur koincide la etnan l ingvon. Pere de la Per-
fraza Metodo, la lernantoj a lkunt imiĝos al la spontana el- laborado de fra-
zoj, t iom uti la por la ĉiu-taga konversacio. Por ne h ispanl ingvanoj , t raduku 
la Normojn de la enkadraĵoj granda, ĉiu-okaze al la etna l ingvo. 

La superrego de la l ingvoj pasas tra la proceso de koni ta ĵo j : 
Proceso de komprenado: la frazo. 
Proceso de konstatado: la demando. 
Proceso de uzado: la konversacio. 

NORMOJ por la ordinaraj Kursoj 

Permesu la inter-rompojn de la lernantoj . 
La demandoj estos en Esperanto aŭ etna-l ingve. 
La respondoj de la Profesoro, nur en Esperanto. 
Kut imigu la lernantojn salut i en Esperanto. 
Preferinde paroli malbone ol nenion paroli en E-o. 
La frazoj enhavos maks imume kvin vortojn. 
Ĉiu frazo enhavos nur unu novan koncepton aŭ nocion. 
La frazoj enhavos nur netranscendajn aferojn. 

Nl AGAS TIEL dum niaj k lasoj : 

A) La Profesoro prezentas la ĉefajn punktojn kaj skribas la komencon de la 
leciono. B) ĈiuPgrupoftda 5 frazoj, lernanto, frazo^post frazo, legas laŭte la 
numeron kaj la frazon, kaj skr ibas ĝin sur la tabulo. Li demandas kiu kom-
prenas la frazon kaj la respondantoj legas kaj t radukas ĝ in . C) Post ĉ iu gru-
po de 5 frazoj, la Profesoro ekspl ikas la mal- faci la ĵojn aŭ skr ibas regulon. 
Ĉ) Je la f ino de la leciono, efekt iv iĝas la «Perfrazaj ludoj». LERNANTO PO-
VAS KOMENCI LA KURSON EN IU AJN MOMENTO. ĈIAM ESTAS PLI DA 
LERNANTOJ JE LA FINO OL JE LA KOMENCO DE LA KURSO. 
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Por ŭl t imo.. . 
Unas recomendaciones di r ig idas a los a lumnos. 

TRATEN DE PONERSE EN CONTACTO CON OTROS ESPERANTISTAS. 

ANIMEN A OTRA PERSONA O AMIGO A ESTUDIAR ESPERANTO. 

ABONENSE POR LO MENOS A UN PERIODICO ESPERANTISTA NACIO-
NAL Y A OTRO EXTRANJERO. 

SOSTENGAN CORRESPONDENCIA CON ESPERANTISTAS. 

ASISTAN CON REGULARIDAD A ENCUENTROS, CONFERENCIAS, 
CONGRESŬS NACIONALES O INTERNACIONALES. 

COLABOREN EN LA INTRODUCCION.DEL ESPERANTO EN LA 2 . a ETAPA 
DE LA EDUCACION GENERAL BASICA —10/12 ANOS— COMO IDIOMA 
DE ORIENTACION LINGUISTICA. 

POR EL ESPERANTO ENCONTRARAN UNA NUEVA DIMENSION NACIO-
NAL E INTERNACIONAL A LA VIDA... 

Y no olviden... 
Expresense con aquel las palabras que ya conocen e incorporen solo las de 
ineludible necesidad. En dicho caso, inscr iban las nuevas en su Cuader.ni-
llo Al fabet ico por medio de una frase caracter is t ica: 
La homo estas racia besto Mi ne estas kolera. 
Ĉu mi ĝenas vin? Ĉu vi ŝatas la muzikon? 

Y ut i l icen su capacidad de observacion y logica. 

4 



KONVENSACIAJ FRAZOJ 
Saluton, amiko! 
Mi estas la profesoro. 
Esperanto estas klara id iomo 
Ripetu!:.... 
Komencu la lec ionon! 
Saluton, profesoro! 
ADIAŬ, AMIKO! 

ELEMENTA KURSO DE ESPERANTO 
— Perfraza Metodo — 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la leciono 
Lerno-celoj: La art ikolo, la nomo, la adjekt ivo. Mi, ne 

Mi skribas en Esperanto. 

1(unu). La abelo produktas mie lon. 
2(du). La abrikoto estaj.frukto. 
3(tri). La mielo ne estas abunda. 
4(kvar). La c i t rono estas acida. 
5(kvin). Mi aĉetas abr ikoto jn. 

Ŝlosilo de frazoj 

En Esperanto, ekzistas unika 
artikolo: «la». 

La abelo. 
La mielo. 
La abr ikoto. 

6(ses). Adiaŭ, amiko! 
7(sep). La adicio estas kalkulo. 
8(ok). La adjektivo akompanas la nomon. 
9(naŭ). Mi admiras la abelojn. 
10(dek). Mi skribas adreson. 

La nomo finiĝas per «o»: 
la adjektivo, per «a»: 

abelo, mielo, adic io. 
abunda, acida, sola. 

11(dek unu). La adverbo akompanas la verbon. 
12(dek du). La aero estas gaso. 
13(dek tri). La profesoro estas agrabla. 
14(dek kvar). Mia aĝo estas 14-jara. 
15(dek kvin). Mi akceptas la f rukto jn. 

Rekantaĵo el angla kanteto. 
Esperanto estas la l ingvo por ni , por n i ! 

presentacion 
objet ivos a 
aprender 
yo, no 
un saludo 
repite 
comienza 
escr ibir 
abeja 
albar icoque 
abundante 
agrio 
comprar 
adios 
adic ion o suma 
di reccion 
terminarse 
aire, gas 
edad 
de 14 afios 
aceptar 
estr ib i l lo 
para 
nosotros 

Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la leciono 1. 
Citrono, acida. Aĉet i . F in iĝ i , aĝo. Re-kantaĵo. Ne. Jara, jaro. Adjekt ivo, 
adic io, leciono. 
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NORMAS DE LA LECCION 
A) Lea atentamente el conten ido de la leccion 1. 
B) Copielo en un cuaderno corr iente. Lealo y repitalo frase a frase, 

en voz alta. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en una hoja, con letra clara y frase tras 

frase. 
C2) Escriba en co lumna todos los nombres que encuentre precedi-

dos del ar t icu lo «la». 
C3) Idem, todos los nombres que encuentre. 
C4) Idem, todos los adjet ivos. 
C5) Haga los «Juegos frasicos», en voz alta y por escr i to. Traduzca 

el Apendice. 
C6) Adjunte cuantas observaciones juzgue ŭt i les. 
D) Envie para correcc ion sus trabajos del C) al C6). El r i tmo de 

aprendizaje dependera de su d i l igenc ia personal. 
GRACIAS 

Angla kanteto: Sur monto j kaj s tep ' indiano 
Ĉasadas kun ruĝ-fami l i ' . 
Kaj se vi postulas parolon, 
El kanjon' respondas la kr i ' : 

C2) La abelo, la abr ikoto, la nomo, la aero. 
C3) Kurso, f rukto, amtko, adreso, kalkulo. 
C4) Abunda, acida, sola, agrabla, angla. 

Per-frazaj ludoj. 
Mi aĉetas.... mie lon. 

c i t rono jn . 
abr ikoto jn. 
f rukto jn . 

Mi admiras. la abelon. 
la profesoron. 
la kalkulon. 

Kalkulu de 1 al 10! 
Mi skribas.... nomon. 

frazon. 
adjekt ivon. 

Mielo.... abelo 
Citrono.... acida. 
Aero.... Mi akceptas la mielon. 
Adicio... . la abr ikotojn. 
Profesoro.... la c i t ronojn. 

Apendico. 

La profesoro ne estas unika. 

Demandoj 

Kio estas c i t rono? 
Mi kalkulas: unu, du, t r i , kvar, kvin... Kio estas profesoro? 
«Abelo» estas nomo. 
Mi ne estas 15-jara. 
«Agrabla» estas adjekt ivo. 

Kio estas adic io? 
Kio f in iĝas per «o»? 
Kio f in iĝas per «a»? 
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KONVERSACIAJ FRAr/zOJ 

Saluton, amiko! 
Mi komencas. 
La frazo estas la fundamento de la metodo! 
Mi prezentas la lec ionon. 
R ipe tu la frazon! 
Komencu la lec ionon! 

Tre bone! 
Observu! 
Antaŭen, amiko! 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la lec iono. 
Lerno-celoj: La saluto. Literoj «9», «h», «j». 
Pluralo, s i labo. 

16. Mi akompanas mian amikon. 
17. La profesoro estas akurata. 
18. La akvo estas abunda. 
19. «Akurata» estas alia adjekt ivo. 
20. Mi ne estas alta. 

Ŝlosilo de frazoj 

letra, plural 
empezar 

repetir 

muy bien 
observar 
adelante 

La literoj «g», «h», «j». 
havas specialajn prononcojn. 

agrabla, geograf io 
havas, h ispano 
adjekt ivo, f ruktoj 

21. Antono amas Jozefino-n 
22. Roberto estas mia amiko. 
23. Jozefino amuzas la amiko jn . 
24. La televido anoncas h ispanan f i lmon. 
25. La biciklelpo estas antaŭ la profesoro. 

amiko, amikoj 
La litero «j» formas la pluralon abelo, abeloj 

abr ikoto, abr ikotoj 

26. La libro apartenas min. 
27. Mi aplaŭdas la ar t is ton. 
28. Roberto estas apud Jozefo. 
29. La arboj produktas f rukto jn . 
30. La arĝento estas griza. 

Vokalo formas silabon. 
Ne formas silabon la literoj 
«ŭ», «j». 

a-di-aŭ, naŭ 
a-li-aj, ar-boj 

acompanar 
puntual 
agua 
otro 

haber, tener 

amar 

divert ir 
anunciar 
ante, delante 

formar 

pertenecer 
jun to a 
arbol 
plata, gris 
expl icar, sobre 

Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la leciono. 

Mi , mia, mian. Kvar, kvara. Pluralo. Arĝento. Amuzi . Akurata. Anonc i , an taŭ , 
apud. Al ia. Griza. 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) Lea atentamente el contenido de la leccion 2. 
B) Copielo en un cuaderno corr iente. Lealo y repftalo frase a frase, en 

voz alta. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en una hoja, con letra clara y frase tras 

frase. 
C2) Escriba en co lumna todas las palabras que contengan el sonido 

«g», «h», «j». Pronuncie «g» = g suave; «h» = h aspirada; «j» = i. 
C3) Copie los nombres terminados en «j». 
C4) Escoja 10 palabras pol is i labas; separe las si labas por medio de un 

guion. 
C5) Haga los «Juegos frasicos», como ind icamos en el e jemplo. 
C6) Adjunte cuantas observaciones precise. 
D) Envie para correccion sus t rabajos del C) al C6). 

GRACIAS 

C2) Agrabla, geograf io; havas, h ispano; amiko j , frazoj. 
C3) Abelo j , arboj, f rukto j . 
C4) A-di-aŭ; ad-jek-ti-vo; a-bri-ko-tojn. 

Per-frazaj ludoj. 

Kalkulu de 10 al 20! 
Unu amiko.... du amikoj . 
Unu arbo.... 
Unu citrono.... 
Unu abelo.... 

La arbo estas.... antaŭ la domo. 
La bicikledo.... 
La adjektivo.... 

Roberto estas akurata. 
Andreo.... 
Jozefo.... 

La profesoro esta apud mi . 
La.amiko'.... 
La adverbo.... 

Al ia amiko amuzas la infanon. 
....homo.... 
....infanto.... 

Apendico 

Vi ne prononcas la «h». 
La al fabeto havas 28 l i terojn. 
Mi prezentas la lec ionon. 
La l i teroj a, e, i, o, u estas vokaloj . 
«Ar-boj» havas 2 s i labojn. 

Kia estas c i t rono? 
Kia estas profesoro? 
Kia estas akvo? 
Kia estas Esperanto? 
Kia estas arĝento? 

Demandoj 
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KONVERSACIAJ FRAZOJ 

Saluton, amiko j ! 
Saluton, profesoro! 
Ĉu vi komprenas? 
Jes; mi komprenas. 
Ne; mi ne komprenas. 
La vorto por demandi estas «Ĉu». 
La profesoro demandas. 
La lernanto respondas. 
La lernanto lernas en la lernejo. 
Antaŭen, lernantoj ! 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la leciono. 
Lerno-celoj: «Ĉu».—La voĉa akcento.—La literoj 
«c», «ĉ», «z».—La for-esto de la art ikolo. 

31. La artikolo akompanas la nomon. 
32. Mi atendas aŭ tomobi lon . 
33. Atentu: Mi ekspl ikas la frazon. 
34. Jozefo aŭ Roberto akompanos la profesoron. 
35. Ĝu vi aŭdas abelon? Jes; mi aŭdas abelon. 

3 
Ŝlosilo de frazoj 

de voz 
ausencia 
comprender 
s i 
vocablo 
preguntar 

contestar 
a lumno 
aprender 

escuela 
esperar 
atender 
o 
oir 

La antaŭ-lasta silabo 
havas la voĉan akcenton. 

aŭ-das. 
a-ĉe-tas 
a-ku-ra-ta 

36. Ĉu vi aŭskultas la demandon? 
Jes; mi aŭskul tas la demandon. 

37. Aŭtomobilo atendas mian amikon. 
38. Ĉu la avo esfs" aĝa? Jes; la avo estas tre aĝa. 
39. La aviadilo apartenas min. 
40. Mi aĉetos baldaŭ aŭ tomobi lon . 

Respondu la demandojn en Esperanto! 

La literoj «c», «ĉ», «z» 
havas specialajn prononcojn. 

41. Mi bedaŭras la akc identon. 
42. Ĝu Ernestino banas la avon? 
43. Vi ne havas barbon. 
44. Ĉu la aŭtomobi lo estas bela? 
45. Ĉu la benzino estas abunda? 

ac ida, anoncas 
aĉetas, ĉu 
amuzas, griza. 

penŭl t ima 

escuchar 

abuelo 
avion 
pronto 
contestar 

especial 

banar 
tŭ , usted 
bel lo 
gasol ina 

hasta, aprender La adiaŭo: Gis baldaŭ, amikoj! 

Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la lec iono. 
La demanda signo. Vi . Jes. Antaŭ-lasta. Re-vido. Forest i , atendi . Baldaŭ 
Vorto. Ĝis. Ĉu. 

LA FRAZO ESTAS KOMPLETA KOMUNIKA UNUO, 
MULTE PLI KONKRETA OL LA VORTO! 



NORMAS DE LA LECCION 

A) Lea atentamente el contenido de la leccibn 3. 
B) Copielo en cuaderno aparte. Lealo y repitalo frase a frase, en voz 

alta. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. 
C2) Escriba c inco preguntas faci les, de las ya conoc idas o nuevas. 
C3) Escriba c inco palabras pol is i labas, dividalas en si labas y subraye 

la s i laba ton ica. 
C4) Copie las palabras que contengan el sonido «c», «ĉ», «z». Lealas en 

voz alta y pronuncie «c» = ts ; «ĉ» = ch; «z» = zumbido (Paco, pat-so; 
Ĉefo, che-fo; griza, gri-za. 

C6) Adjunte cuantas observaciones desee. 
C7) Si lo desea, puede enviar hasta 2 lecciones cada vez y semana. 
D) Envie para correcc ion sus trabajos del C) al C6). 

GRACIAS 

C2) Ĝu la abelo produktas mielon? Frazo.... faci la 
Ĉu la aero estas sana? Silabo.... 
Ĉu vi akompanas la profesoron? Demandi.... 

C3) Aŭs-kul-tas; aŭ-to-mo-bi-lo; Vorto.... 
bal-daŭ. Lasta.... 

C4) Ci t rono, acida; aĉetas, ĉu ; Atendi... . 
frazo, griza. Baldaŭ.... 

A ten tu ! : Kalkulu de 30 al 40! 

Perfrazaj ludoj 

Ĉu vi estas la lernanto? 
Ĉu vi admiras la abelon? 
Ĉu vi atendas Antonon? 
Ĉu vi komprenas la demandon 
Ĉu vi amas Jozef inon? 

Aviadi lo = a-vi-a-di-lo. 
Aŭtuno = 
Arboj = 

Apendico 

La profesoro ekspl ikas la lec ionon. 
La lernanto lernas la lec ionon. 
La art ikolo estas for, ne estas. 
La art ikolo for-estas. 
La frazo havas tri vor to jn. 

Demandoj 

Kiu atendas aŭtomobi lo? 
Kiu banas la avon? 
Kiu demandas la lecionon? 
Kiu amuzas la infanon? 
Kiu aŭskul tas la demandon? 
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KONVERSACIAJ FRAZOJ 

Saluton, lernanto! 
Ĉu vi lernas Esperanton? 
Kiuj estas la sezonoj de la jaro? 
Aŭsku l tu ! 
Kiu l itero formas la pluralon? 
Gis baldaŭ, amiko j ! 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la leciono. 
Lerno-celoj: La sezonoj. La tempoj de la verbo. 

Saluton, amiko j ! 
La sezonoj de la jaro estas: 
pr intempo, somero, aŭtuno kaj vintro. 

4 
Ŝlosilo de frazoj 

estac ion 
t iempo verbal 

46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 

56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

Ĉu la abelo estas besto? 
La plantoj bezonas akvon. 
Mi admiras vian b ic ik ledon. 
Ĉu la biero estas blonda? 
Ĉu la b i ldo estas bela? 
Birdoj estas sur la arbo. 
Mi atendas mian boaton. 
Paroli estas bona metodo. 
La botelo de akvo estas mia. 
Ĉu vi havas du brakojn? 

La as - tempo f in iĝas per 
«as»; la is - tempo, per «is»; 
la os - tempo, per «os». 

La arbo havas branĉojn. 
La suno bri las en la ĉielo. 
Mi parolas per la buŝo. 
La c i t rono estas acida f rukto. 
Ĉu la ĉambro estas bela? 

La saluto: Bonan matenon! 
Bonan tagon ! 
Bonan vesperon! 
Bonan nokton! 

Mi amas Aŭguston 
Mi amis Aŭguston 
Mi amos Aŭguston 

ano 

best ia, animal 
necesitar 
cerveza 
rubia 
estampa 
pajaro 
barca 
hablar, bueno 
botel la 
brazo 

presente 
pasado 
futuro 

rama 
bri l lar 

habi tac ibn 
mafiana (subst.) 
d ia 
tarde 
noche 

Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la leciono. 
Li. De. Per. La saluto. Vi, via, vian. Jaro, jara. Sezono. Bezoni. 

Lernu bone la mekanismon de la respondo! 
Prenu la vortojn de la demando kaj formu la respondon! 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga la 4 como en otras veces. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. 
C2) Copie tres veces las estaciones. Repitalas en voz alta hasta su 

automat izac iĉn . 
C3) Escriba c inco frases en presente, c inco en pasado y c inco en futuro, 

di ferentes. 
C4) Repita los saludos, en voz alta. 
C5) Haga los «Juegos frasicos», en voz alta y por escr i to. 
C6) Adjunte cuantas observaciones crea ŭt i les. 
D) Envfenos sus trabajos del C) al C6 para correccion. 

C3) La infano banas amikon. Mi aŭdas abelon. 
Li bezonas akvon. La aero ne estas sana. 
Mi amis la avon. Li est is akurata. 
Li banis la b i rdon. La adreso est is bona. 
La kalkulo estos faci la. Mi amuzos l in. 
Petro banos Roberto-n. Li aĉetos b ic ik ledon. 

GRACIAS 

Li baldaŭ bezonos l ibron. 
....skribos leteron. 
....parolos E-on. 

Perfrazaj ludoj 

La l ibro apartenas min. Aŭskul tu bone! 

Kalkulu de 40 al 50! 

La boato.... 
La branĉoj.... 

Mi bezonas aŭtomobi lon. 
....botelon. 
....ĉambron. 

La birdo kantas bone....is....os. 
La suno bri las en la ĉielo....is....os. 
La arboj bezonas akvon....is....os. 
Mia amiko aŭskultas atente....is....os 

Apendico Demandoj 

«Ĉu» komencas demandon. 
Vi havas agrablan voĉon. 
La pr in tempo estas bela sezono. 
Vi parolas bone. 
Via ĉapelo estas blanka. 

Kiu ekspl ik is la lecionon? 
Kiu atendis aŭtomobi lon? 
Kiu admir is la bic ik ledon? 
Kiu bezonis l ibron? 
Kiu havis globkon? 
Kiu respondis la demandon? 
Kiu aŭskul t is muzikon? 

12 



f 
KONVERSACIAJ FRAZOJ 
BONAN TAGON, lernanto! 
Bonan tagon, profesoro! 
A tentu ! 
Kiuj estas la sezonoj de la jaro? 
Kiuj estas la formoj de la verbo? 
Vi estos tre bona esperant is to! 
Ĝis baldaŭ, lernanto! 

Januaro, februaro, marto, apri lo, majo, 
junio, ju l io , aŭgusto, septembro 
oktobro, novembro kaj decembro. 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la leciono. 
Lerno-celoj: La monato j . La ina-sekso. 
La akuzativo. 

61 . Li aŭskul tas ĉar li lernas bone. 
62. La ĉemizo estas blanka. 
63. La arĝento ĉiam estas griza 
64. La ĉielo estas blua. 
65. Ĉu Aŭgusto dancas valson? 

amiko, amik ino 
avo, avino 
Aŭgusto, Aŭgust ino 

66. Mi dankas al vi la abr ikoto jn. 
67. Mi demandis vian nomon. 
68. La dentoj estas en la buŝo. 
69. Ĉu vi desegnas arbon? 
70. Vi devas skribi atente. 

Ŝlosilo de frazoj 

estacion 
afio 

hasta pronto 

mes 
femenino 
acusat ivo 

La sufikso «in» formas 
la ina-seksajn nomojn. 

porque 
camisa 

cie lo, azul 

suf i jo 

agradecer 

diente 
dibujar 
deber 

Mi atendas mian boaton 
La akuzativa finaĵo estas «n». 

71. Mi deziras ĉambron. 
72. Li havas dikan c i t ronon. 
73. Mario diris la veron. 
74. Ĉu la mielo estas dolĉa? 
75. Aleksandro havas dent-doloron. 
76. En mia domo estas tri ĉambro j . 
77. Mi donos mian adreson. 
78. La avo dormas dek horojn. 
79. La ekzemplo estas bona. 
80. Ĉu la ekzercoj est is agrablaj? 

Mi ne havas barbon 
Mi desegnas arbon 

terminacion 

desear 
grueso 
decir 
dulce 
dolor 
casa 
dar 
dormir 
e jemplo 
ejerc ic io 

Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la lec iono. 
Dankon. Al . Suf ikso. Ina-sekso. Bone. Ĉiam. Deziri. Ekzemplo. Ekzerco. 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga con la leccion como siempre. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. 
C2) Aprenda de memor ia los meses del aho. 
C3) Escriba 5 frases que contengan un nombre en femenino. 
C4) Copie 5 frases que contengan la «n» del acusat ivo. 
C5) Envie cuantas observaciones precise. 
D) Haga los «Juegos frasicos». 
E) Envfenos sus trabajos del C) al C5) para correccibn. 

GRACIAS 

C3) La profesor ino estas agrabla. 
Jozef ino estas mia amik ino. 
La avino estas aĝa. 

C4) Mi bezonas akvon. Li aĉetos v inon. 
Li havas belan barbon. Mi donas l ibron. 

Perfrazaj ludoj 
Jozefo....Jozefino 
Profesoro.... 
Amiko.... 
Avo.... 
Filo.... 

Li ĉ iam dankas. 
....demandas. 
....desegnas. 
....akceptas. 

Atentu, amiko! 

Ni kantu, geamiko j , sen penoj nek devig ' ! 
Ni kantu, geamiko j , sen penoj kun muzik'! 
Ni kantu! (sep fojojn). Ne p lu ! 

Mi demandas ĉar.... 
Mi desegnas ĉar.... 
Vi dormas ĉar.... 

Li atendas la.... 
Mi admiras la.... 
Vi akompanas la.... 

La jaro havas.. . .monatojn. 

Apendico 
Mi salutos la edzon. 
Mi revidis Francisko-n. 
Mia nomo estas Petro. 
Jozef ino estas inaseksa nomo. 
La dato estas la dua de apri lo. 

Demandoj 
Kion vi dankas? 
Kion vi demandas? 
Kion vi desegnas? 
Kion vi diras? 
Kion vi deziras? 
Kion vi aŭskul tas? 
Kion vi bezonas? 
Kion vi atendas? 
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f 
KONVERSACIAJ FRAZOJ 

Saluton! Kiel vi fartas? 
Mi fartas bone. Dankon. 
Komencu v i ! 
Kiu estas la inasekso de «amiko»? 
Kiu estas la akuzativa f inajo? 
Kiuj estas la kazoj de la substant ivo? 
Gis revido, amiko? 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la leciono. 
Lerno-celoj: La saluto. La l i teroj «ĝ», «ĵ», «ŝ». 
La vol i t ivo. 

81 . Ĉu elefanto estas dika? 
82. La diktaĵo havas tri erarojn. 
83. Mi esperas ke li baldaŭ skr ibos. 
84. Ĉu li estas via amiko? 
85. Li diras belajn fabelojn. 

Ŝlosilo de frazoj 

como estas 
de salud 
gracias 
empezar 
femenino 

ser, estar 
error 
tener esperanza 

La prononco de la literoj 

"Q"i "j"» *'ŝ» estas speciala. 

arĝento, aĝo, f in iĝas 
diktaĵo, f inaĵo 
buŝo, ŝoforo 

86. 
87. 

Esperanto estas facila l ingvo. 
La familio dormas en ĉambro. 

88. Mi ne faros viajn ekzercojn. 
89. Kiel vi fartas, amiko? 
90. Feliĉan Nov-jaron! 

La volitivo finiĝas per «u». 
Atentu ! 
Skr ibu! 
Aŭsku l tu ! 

91. La fenestroj aerumas la ĉambro jn . 
92. La ferioj estas agrablaj . 
93. Ĉu mi fermas la fenestron? 
94. Mi deziras al vi bonajn festojn! 
95. Ĉu vi finis vian ekzercon? 
96. La brakoj f in iĝas per fingroj 
97. La fiŝoj estas fel iĉaj en la akvo. 
98. Ĝu la filo akompanas amik inon? 
99. Mi desegnas florojn. 
100. La birdoj flugas alte. 

cuento 

especial 

faci l 

hacer 

feliz 

ventana, ventilar 
vacacion 
cerrar 
f iesta 
terminar 
dedo 
pez 
hi jo 
f lor 
volar 

Eksplikoj pri la leciono: Nov-jaro. Aero, aerumas. Kiel. Fart i . Prononco. Vo-
l i t ivo, ferio, festotago. 

Ĉu vi komprenas la vorton «eraro»? 
Faru frazon! Faru demandon! 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga la 6 como acostumbra. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. 
C2) Escriba tres veces el saludo y repitalo en voz alta hasta su automa-

t izac ion. 
C3) Reŭna cuantas palabras contengan el sonido «ĝ» = dyo; «}» = yo, de-

formada; «ŝ» = cho, deformada. 
C4) Escriba 5 palabras que contengan al sonido «ŭ», «ĵ» y dividalas en 

si labas. 
C5) Forme 5 frases en imperat ivo. 
C6) Adjunte cuantas observaciones desee. 
D) Envie para correccion sus t rabajos del C) al C6). 

C3) Ĝardeno, aĝa, arĝento; diktaĵo; buŝo, f iŝo . 
C4) Aŭ-to-mo-bi-lo; a-di-aŭ; ad-jek-ti-vo; an-kaŭ; bran-ĉojn; a-di-ci-o. 

Perfrazaj ludoj 

GRACIAS 

Arĝento 
Eraro.... 
Esperas 
Faci la.. . 
Fiŝo 

griza. A ten tu ! Vbl i t ivo 
Scribu bone! Farti .... 
Fermu la fenest ron! Diktaĵo 

Aerumi 

modo. 

Mi d ik tas la monato jn Fari.. 
...la sezonojn de la jaro Ferio 

Apendico 
La vortoj formas frazojn. 
Skribu tri vorto jn. 
La profesoro d iktas frazojn. 
La domo havas tri fenestro jn. 
Mia f i lo fartas bone. 

La f loroj estas belaj...is...os. 
La diktaĵo estas facila... is...os. 
La f iŝo ne flugas... is...os. 

Demandoj 

Kion li faris? 
Kion vi fermas? 
Kiu dormas bone? 
Kiu mi estas? 
Kion vi desegnas? 
Kio f lugas alte? 
Kiu faras erarojn? 
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f KONVERSACIAJ FRAZOJ 
Saluton! Kiel vi fartas? 
Diru la monatojn de la jaro! 
Ripetu la frazon! 
Traduku la f razon! 
Dankon, amiko! 
Ne dankinde! 
Per kio f in iĝas la vol i t ivo? 
Ĝis la venonta fo jo ! 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la leciono. 
Lernoceloj: La numeroj . La suf ikso «ist». 
Finaĵo «e». 

101. 
102. 
103. 
104. 
105. 

106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 

Mi legas, mi skribas kaj mi kalkulas. 

La numeroj estas: Unu, du, tri, kvar, kvin, ses , 
sep, ok, naŭ, dek, cent, mil, miliono. 

La unuan fojon, mi desegnas. 
Mi forgesis mian l ibron. 
Ĉu la forko estas por f iŝo? 
Li havas fortajn brakojn. 
Vi havas barbon en la foto. 

116. 
117. 
118. 
119. 
120. 

Ŝlosilo de frazoj 
t raducir 
venidero 
leer 
vez 
olvidar 
tenedor 
fuerte 
o f ic io 

dormir 

La sufikso «ist» diras 
profesion aŭ metion. 

f loro, f lor is to 
ĉemizo, ĉemiz is to 
dento, dent is to 

Mia frato dormas ĉ iam. 
Ĉu la fromaĝo estas acida? 
Vi f in is frue la ekzercojn. 
La c i t rono estas acida frukto. 
Feliĉe, mi ne fumas. 
Li havas gajajn amikojn. 
Li gajnas t r imi l f rankojn. 
La gazeto «Heroldo» informas bone. 
La gimnastiko estas saniga 
Ĉu estas akvo en la glaso? 
La finajo «e» esprimas 
adverbon aŭ adverban 
signifon. 

Li f in is frue 
Ŝi dormas bone 
Finu akurate 

La gorĝo estas en la buŝo. 
Brazilio estas granda. 
Ĝu vi gratulis la aviadiston? 
La mielo estas bon-gusta. 
En la ĝardeno abundas la f loroj . 

queso 
temprano 
fumar 
alegre 
ganar 

per iodico 
g imnasia 
vaso 
expresar 
s ign i f icado 
garganta 
fel ic i tar 
sabroso 
jardin 

Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la leciono. 
Por. Profesio, met io. En. Bongusta. Fojo. Forgesi. Gajni . Gorĝo. 

DIRU SIMPLAJN FRAZOJN! 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga la 7 como de costumbre. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. 
C2) Escriba en esperanto del 110 al 120. Dfgalos de memoria. 
C3) Forme 5 frases-profesion y 5, o f ic io . 
C4) Escoja frases ya dadas, donde f igure la terminacion «e». 
C5) Adjunte cuantas observaciones desee. 
D) Envie para correccion su trabajo del C) al C5). 

GRACIAS 

C2) Cent dek, cent dek unu, cent dek du, k.c. 
C3) La f lor is to ne bezonas f lorojn. 

La ĝardenisto estas en la ĝardeno. 
La aviadisto estas en la aviadi lo. 

C4) Vi f in is frue vian laboron. 
Li fermos bone la pordon. 
Mi desegnas atente. 

Perfrazaj ludoj 
La gazet isto skr ibas en... 
La desegnisto faras... 
La banisto estas en... 
La fo t is to faras... 

En la ĝardeno estas... 
Skribas fabelo jn, la... 
La pordisto fermas la... 

Adverbo verbo 
Legi 
Skribi 
Kalkul i 
Okupo 
Metio 
Profesio 

Demandoj 
Kiu fermis la fenestron? 
Kiu faris la ekzercojn? 
Kiu gajnis premion? 
Kiu forgesis la l ibron? 
Kiu gratul is la infanon? 
Kiu venis frue? 
Kiu est is gaja? 
Kiu est is en la ĝardeno? 

Mi aŭskul t is la unuan fo jon. 
Mi legis... Vi f in is frue... 
Mi skribis... Li fermis bone... 
Mi kalkul is.. . Mi desegnas faci le... 
Mi desegnis.. . 

Apendico 
Kvincent kaj kvincent estas mil 
Mia profesoro estas skr ib isto 
Francio havas la f rankon; 

Hispanio, la peseton 
Mi skr ibas atente la in formon 
Vi espr imas bele vian ideon 
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r 
KONVERSACIAJ FRAZOJ 

Bonan tagon, amiko j ! 
Diru la numera lo jh i 
Kion espr imas la f inaĵo «e»? 
Komencu! 
Diru la monatojn de la jaro! 
Diru s implajn frazojn! 
Gis la venonta fo jo! 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la leciono. 
Lernoceloj: La tagoj . La l iteroj «ĥ», «v». 

Ŝlosilo de frazoj 

dia 
el lo 
hasta 
haber, tener 
ayer 
hoy 
hombre 

La tagoj de la semajno estas: Lundo, mardo, 
merkredo, ĵaŭdo, vendredo, sabato kaj dimanĉo. 

121. 
122. 
123. 
124. 
125. 

La birdo f lugas kaj ĝi kantas. 
Mi atendos ĝis lundo. 
Mi havas f i lon kaj f i l inon. 
Ĉu hieraŭ est is d imanĉo? 
Hodiaŭ vi faros d ik ta ĵon 

, i n x i La ĥoro estas aaia La prononcode\a, hteroj L a e s t j s 9 ^ 
«fi», «v» estas spec.ala Ĝ u v j h a v a g a k v o n ? 

126. Ĉu la homo estas besto? 
127. Estas 60 minutoj en horo. 
128. Ĉu vi havas horloĝon? 
129. La hundo akompanas la fami l ion . 
130. La infano desegnis f lorojn. 
131. La abelo estas insekto. 
132. La instruisto f inas la lec ionon. 
133. Islando estas insulo. 
134. Mi iras al la ĉambro. 
135. Li jam skr ibis la lecionon. 
136. En la jaro estas dek du monato j . 

Observu la frazojn! 
Ripetu bone! Formu frazojn! 

137. «Juna amiko» estas juna gazeto. 
138. La kafo ne estas dolĉa. 
139. Mi kaj vi faros g imnast ikon. 
140. Vi ne skribas en via kajero. 

hora 
reloj 
perro 
nino 
maestro 

isla 
ir 
ya 
aho 
formar 
joven 
cafe 
y 
cuaderno 

Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la leciono. 
Gi. Gis. Juna, juneca. Observi. Ripet i . Formi. Hor loĝo. Jaro. Ĵaudo. 

ĈU VI KOMPRENAS «ĴAŬDO»? 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga la 8 como siempre. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. 
C2) Copie 3 veces los dias de la semana. Repitalos en voz alta hasta la 

automat izac ion. 
C3) Escoja 5 frases que contengan el sonido «ĥ» = j ; idem el sonido 

«v» = v labiodental . 
C4) Forme frases y repitalas. 
C5) Adjunte cuantas observaciones desee. 
D) Envie para correccion su trabajo del C) al C5). 

GRACIAS 

C3) La ark i tekto estas en via domo. 
La mekanik is to havas aŭtomobi lon . 
La horo kantas perfekte. 
Mi havas avon kaj avinon. 

C4) Jam estas la unua horo. 
La hundo, ĝi ne atendas. 
Gis hond iaŭ, mi ne havis kafon. 
ĉ i s sabato, kara amiko! 

Franca kanteto: Perfrazaj ludoj 
Fra toĴakvo ! Frato Ĵakvo! Salutu.... 
Ĉu en dorm'? Ĉu en dorm'? Diru.... 
Jen la sonor i lo, jen la sonori lo: Adiaŭu.. . . 
T in, tan , ton ; t in , tan , ton. 

Demandoj: 
Ĉu vi faras dikta ĵo jn? 
Ĉu vi atendos ĝis la f ino? 
Ĉu li iras al la ĝardeno? 
Ĉu la kafo estas dolĉa? 
Ĉu vi skr ibas en via kajero? 

Kiu havas hor loĝon? 
Kiu gratul is vin? 
Kiu forgesis la kajeron? 
Kiu iris al la festo? 
Kiu instruis la lecionon? 
Kiu havas hundon? 
Kiu bezonas kajeron? 

Apendico 
La semajno f in iĝas per d imanĉo. 
Mi observas atente la infanon. 
Lundo kaj merkredo estas tagoj . 
Ripetu la f razon! 
Mi instruas nemion. 
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r KONVERSACIAJ FRAZOJ 

Saluton, amikoj kaj amik ino j ! 
Atentu bone! 
Ĉu vi parolas Esperanton? 
Kiuj estas la tagoj de la semajno? 
Kiu si labo havas lavoĉan akcenton? 
Komencu! 

Faru al mi demandojn ! 
ĉ i s baldaŭ, karaj lernantoj ! 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la leciono. 
Lernoceloj; La kompas-punktoj . La pref ikso 
«mal». 

La kompas-punktoj estas kvar: 
Nordo, sudo, oriento kaj okcidento. 

Ŝlosilo de frazoj 

brŭjula 
pref i jo 
cantar 
cabeza 
querido 
expresar 
gato 
contrar io 
que 

141. 
142. 
143. 
144. 
145. 

La instruisto instruas kalkulon. 
La kampo bezonas akvon. 
Mi kantas «La Espero»-n. 
Mi havas kap-doloron. 
Gratulojn, kara amiko! 

La prefikso «mal» esprimas 
la malon de. 

cajon 
por que 
cuando 
como 
beso 

La kafo estas mal-dolĉa 
La avo estas mal- juna. 

quien 
muchacho 
gal lo 
para que 
enfadado 
color 
empezar 
comprender 
conocer 

146. La kato estas la malamiko de la hundo 
147. Mi dir is, ke vi estas juna. 
148. Ili aĉetis keston por hundino. 
149. Kial vi gratul is vian f i lon? 
150. Kiam vi aĉet is la aŭtomobi lon? 
151. Kiel vi en-iras en la ĉambro? 
152. Donu al la avo kison! domo? 
153. Kiu estas antaŭ la pordo? kajero? 
154. La knabo b ic ik las faci le buŝo 
155. La koko kantas malbone. hor loĝo? 

Por kio estas la instru isto? 
156. Antono estas kolera. gazeto? 
157. La ĉiel-arko havas 7 kolorojn. forko? 
158. Aŭtuno komenciĝas la 21-an arboj? 

de septembro 
159. Mi ne komprenas la frazon. 
160. Ĉu vi konas la instruiston? 

Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la leciono. 
Prefikso. Kap-doloro. Ke. Kial. Kiam. Kiel. Kie. Kio. Kiu. Knabo. Ĉiel-arko. 
La dato: la 21-an de septembro. Kompas-punktoj . Kolera. 

KIU KOMPRENAS «SEMAJNO»? 

21 



NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga la 9 como siempre. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. 
C2) Escriba 5 frases donde f igure el prefi jo «mal». Ej.: La bicik ledo estas 

malgranda. 
C3) Escriba tres veces los puntos cardinales. 

Repitalos de memor ia hasta automat izac ion. 
C4) Forme 10 frases interrogativas que empiecen por: Por kio estas... la 

akvo? Trate de contestar las de viva voz. 
C5) Adjunte cuantas observaciones desee. 
D) Envie para correccion su trabajo del C) al C5). 

GRACIAS 

C2) La kafo estas maldolĉa. 
Brazil io ne estas malgranda. 
Mi mal fermas la keston. 

C4) Por kio estas la kato? 
La kato estas por akompani . 
Por kio estas la buŝo? 
La buso estas por parol i . 
Por kio estas la kajero? 
La kajero estas por skr ib i . 

Perfrazaj ludoj 

Kial vi fumas? 
Kial vi krias? 
Kial vi dormas? 
Kial vi atendas? 
Kial vi skr ibas? 
Bona infano ne estas... malbona. 
Faci la lingvo.... 
Granda glaso.... 
Gaja amiko.... 

Apendico 
Kie estas la kajero? 
La pref ikso estas antaŭ la vorto. 
Mi parolas en esperanto. 
La malo de bono estas malbono. 
Mil naŭcent sepdek ok. 

Demandoj 
Kiu kantas la h imnon? 

....komencas la lecionon? 

..'..konas Esperanton? 

....instruas dancon? 

....forgesas la l ibron? 

Kial... kaŭzo: Kial vi kantas? 
Kiam... tempo: Kiam vi-dormas? 
Kie... loko: Kie vi lernas? 
Kiel... maniero: Kiel vi fartas? 
Kio... nomo: Kio estas faci la? 
Kiu... persono: Kiu estas agrabla? 

Kie estas la kato? 
....knabo? 
...kesto? 

Kiam vi aŭskul tas? 
Kiam vi demandas? 
Kiam vi desegnas? 
Kiam vi f inas? 
Kiam vi komencas? 
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r KONVERSACIAJ FRAZOJ 
Saluton! Kiu komencas la lecionon? 
Ĉu vi havas globkon? 
Kio estas kompaso? 
Kiuj estas la kompas-punktoj? 
Komencu! 

Kio estas pref ikso? 
Kion s igni fas la pref ikso «mal»? 
Gis revido, karaj amiko j ! 

Profesoro: 5minuto j . Prezentado de la leciono. 
Lernoceloj: La personaj pronomoj . La l i tero «r». 

10 
Ŝlosilo de frazoj 

bol igrafo 
pronombre 
lo contrar io 
yo, t ŭ , el 
el la, el lo 
nosotros 
vosotros 
el los 
corazĉn 

La personaj pronomoj estas: Mi, vi, li 
ni, vi ili. 

161. Ĉu la knabino estas kontenta? 
162. Vi ne devas aŭskul t i la konversacion. 
163. Gaja koro, fe l iĉa horo. 
164. IJi korespondas kun Zair io. 
165. Ĉu li havas fortan korpon? 

La prov-leciono okazos ĥore, 
ĉiuĵaŭde, je la oka horo matene, 
en la ĝardeno de Georgo la ŝoforo. 

166. La bestoj estas en la korto. 
167. Estas du leteroj en la koverto. 
168. Ŝi desegnas per krajono. 
169. Mi ne kredas Ernest inon. 
170. Kia koloro estas kreto? 
171. La infano krias dolore. 
172. Li havas malfor ta jn krurojn. 
173. Ĉu la kukoj estas bon-gustaj? 
174. La kulero akompanas la forkon. 
175. Mi konversacios kun miaj amiko j . 

Atentu la sonon «r»: 
Ripetu, respondas, rapida, kruro. 

176. La knabino kuras tre bone. 
177. Ili laboras en la ĝardeno. 
178. Ĉu la avino estas laca? 
179. La lakto estas tre blanka. 
180. Hispanio estas mia lando. 

si - gi; sostener co-
rrespondencia 

cuerpo 
Leccion de p rueba 
en coro 
Cada jueves 
Jorge 

chofer 
pat io 
sobre/carta 
lapiz 
creer 
t iza 
gri tar 
pierna 
tor ta, tar ta 
cuchara 

con 
correr 
trabajar 
cansado 
leche 
pais 

LERNU BONE LA MEKANISMON DE LA RESPONDOJ! 
Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la leciono. 
Bon-gusta. Kun, per. Vi . Gi. Laca. Lando. 

LA LECIONO ESTAS FININTA! 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga la 10 como siempre. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. 
C2) Lea cuantas veces juzgue necesario, y en voz alta, la frase de la 

lecc ion. 
C3) Reŭna todas las palabras con «r». Pronŭnciela suave, con la punta 

de la lengua. 
C4) Repita hasta automat izacion los pronombres personales: mi , v i , l i ; 

ni , vi , i l i . 
C5) Adjunte cuantas observaciones desee. 
D) Envie para correccion su trabajo del C) al C5). 

C3) Diras, ĉar, br i las, admiras, akurata. 

Perfrazaj ludoj 
Mi estas al ta, vi , li ni...., vi...., i l i . . . . 
Mi parolas bone.... 
Mi kuras rapide.... 

GRACIAS 

Li, Emil io kuras.... 
Ŝ i , Emi l i ino kantas. 
Ĝ i , la besto aŭdas.. 

Korto bestoj 
Korpo... Mia domo, mia l ibro kaj mia ĝardeno. 
Koro.... v ia. . . . 
Krajono... Lia.... 
Kreto.... Nia.... 
Forko.... Via.... l V I • y | a . , , , 

Ilia.... 
Kiu kantas en la ĝardeno Kiel vi kalkulas? 
Kiu kuras en la domo? Kiel vi kuras? 
Kiu krias en la ĉambro? Kiel vi dormas? 
Kiu laboras en la domo? Kiel vi komprenas? 
Kiu dormas en la l ito? Kiel vi nomiĝas? 

Kie li kuras? 
Kie ŝi kantas? 
Kie ĝ i aŭdas? 
Kie ni laboras? 
Kiel vi estas 
Kiel ili veas? 

Apendico Septimino de Beethoven 
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r KONVERSACIAJ FRAZOJ 
Saluton! Kie estas Antono? 
Komencu! 

Kiuj estas la vortoklasoj? 
Ĉu vi estas laca? 
Kiam vi estas f in in ta la lecionon? 
Kion espr imas la suf ikso «ej»? 
Kion s igni fas la suf ikso «il»? 
Gis la venonta fo jo ! 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la leciono. 
Lernoceloj: La vortoklasoj . La suf ikso «ej». 
La suf ikso «il». 

La vortoklasoj estas: substantivo, adjektivo, 
artikolo, numeralo, pronomo, verbo, adverbo, 
prepozicio, konjunkcio kaj interjekcio. 

181. Ĉu la lango estas en la buŝo? 
182. La ĝardeno estas longa kaj larĝa. 
183. Mi lasis la horloĝon en la ĉambro. 
184. Decembro estas la lasta monato. 
185. Mi laŭdas la bonan laboron. 

Ŝlosilo de frazoj 

partes de I. 
oracion 
lengua 
ancha 
dejar 
ŭ l t imo 
alabar 
lugar 

en voz alta 

lavar 

leer 

aprender 
habil 
carta 
levantar 
l ibre 

La sufikso «ej» esprimas 
loko por... 

Li dormas en la dormejo 
Ŝi baniĝas en la banejo 

186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 

196. 
197. 
198. 
199. 
200. 

Si ne parolas laŭte. 
Kiam ili lavas la kapon? 
Ili legas «Don Kiĥoto»-n. 
Ni lernas desegnon. 
Roberto estas lerta hor loĝisto. 
Mi skribas leteron al mia amiko. 
Kiu levis la f ingron? 
Birdo estas libera. 
Mi ligos la manojn al vi. 
Ĉu via domo estas el ligno? 

La sufikso «il» signifas 
kiu servas por... 

La levilo levas la arbon 
La f lugi loj estas por f lugi 
La aŭdi lo estas por aŭdi 

En esperanto estas 28 literoj. 
Mi liveras al vi kvin l ibrojn. 
Ĉu la bestoj loĝas en domoj? 
Lernejo estas loko por lerni. 
Kial estas lumo en la ĉambro? 

Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la leciono. 
Laŭte, laŭta. Al . El. Loko. Larĝa. Laŭdi. Loĝ i . Ludi. Lasta. 

atar 
madera 
palanca 
ala 
auricular 
servir 
letra 
entregar 
habitar 
lugar 

luz 

Ĉu vi komprenas la vorton «lango»? 
Faru frazon! Faru demandon! 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga la 11 como de costumbre. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. 
C2) Escriba 5 frases donde f igure el suf i jo «ej». Ejemplo: Vi atendos en 

la kafejo. 
C3) Escriba 5 frases donde f igure el suf i jo «il». Ejemplo: La birdo havas 

f lug i lo jn . 
C4) Adjunte cuantas observaciones desee. 
D) Envie para correccion sus trabajos del C) al C4). 

GRACIAS 

C2) Mi atendas en la f ruktejo. 
Ŝi est is en la banejo. 
La kukejo astas apud la ĝardeno. 

C3) La aviadi lo atendas vin. 
Ili aĉet is ka lkul i lon. 
Li bezonas aŭdi lon. 

Perfrazaj ludoj 
La f lugi lo j estas por.... Kiam vi laŭdas? Mia lango estas mia 
La aŭdilo.... Kiam vi kuras? Via.... 
La kudrilo.... Kiam vi krias? Lia.... 

La lernejo estas por.... Kial vi manĝas? Nia.... 
La loĝejo.... ....korespondas? Via.... 
La kafejo.... ....fumas? Ilia.... 
La manĝejo.... 

Apendico 
Kion s igni fas «letero»? 
Lia persono ne estas agrabla. 
La ĉambro estas longa, larĝa kaj alta. 
La pronomo «ĝi» ne estas por personoj. 
La servist ino aĉet is f rukto jn. 

Demandaro 
Kio estas en la buŝo? 
Kion vi lernas? 
Kiel ŝi parolas? 
Kie loĝas la bestoj? 
Kiu skr ibis leteron? 
Kie li lasis la kreton? 
Kiun laŭdas Aleksandro? 
Kion vi lavas? 
Kiu levis la f ingron? 
Kiu est is la lasta? 
Kiu liveris la premion? 
Kiuj estas la tri d imensioj 
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KONVERSACIAJ FRAZOJ 
Bonan matenon, est imata j lernanto j ! 
Komencu! 
Kiuj estas la koloroj de la ĉiel-arko? 
Kion s igni fas la suf ikso «eg»? 
Kion signi fas la suf ikso «et»? 
Faru s implajn demandojn ! 
Ĉu konsenti te? jes; konsent i te ! 
Observu la frazojn! 
Multajn gratu lo jn ! 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la leciono. 
Lernoceloj: La koloroj . La suf iksoj «et» kaj «eg». 

La koloroj de la ĉiel-arko estas: Ruĝa, oranĝa, 
verda, flava, blua, indiga kaj viola. 

201. Ni laboras per niaj manoj. 
202. Ĉu ni manĝas per la buŝo? 
203. Kiom mankas por komenci? 
204. Mi ferias en la mar-bordo. 
205. Ĉu vi aĉetis poŝtmarkojn? 

12 
Ŝlosilo de frazoj 

La sufikso «eg» grandigas 
la signifon de la radiko. 

Li havas manegojn 
Ŝi skr ib is leteregon 
Mi aĉet is domegon 

206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 

Ŝi laboras matene. 
Ĉu la tablo estas meblo? 
Mi ne memoras la konversacion. 
Ŝi metis la l ibron sur la meblo. 
La metaloj estas tre ut i la j . 
Lia metio estas mar isto. 
La perfraza metodo fac i l igas la s tudon. 
La hor loĝo mezuras la tempon. 
La kvaron-horo havas 15 minutojn. 
Skribu je la marĝeno. 

arco iris 
anaranjado 
amari l lo 
azul 
ahil 
v io leta 
mano 
comer 

faltar 
cos ta 
margen 
aumentar 

caseron 
sel los de 

correos 
por la mahana 
muebles 
acordarse 
poner 
o f ic io 
medir 
cuar to de hora 
d isminui r 
monte 
mostrar 
mahana 
muchas 

La sufikso «et» mal-grandi-
gas la signifon de la radiko. 

Ŝi havas manetojn 
Montru la langeton 
La ĉemizeto estas blanka 

216. La monato en-havas 30 tagojn. 
217. Kial ĝ i estas monteto? 
218. La montr i lo j montras la horon. 
219. Morgaŭ komenciĝos la festo j . 
220. Multajn dankojn, kara amiko. 

Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la leciono. 
Faci l igas, grandigas. En-havas. Kvaron-horo. K iom. Manĝ i . Manki . Memor i . 
Mezuri. Multe. 

Kiu komprenas la vorton «ĉiel-arko»? 
Faru f razon! Faru demandon! 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga la 12 como de costumbre. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. 
C2) Escriba y aprenda los colores del arco iris. 
C3) Escriba 5 frases donde intervenga el aumentat ivo «eg». Ejemplo: Li 

legis l ibregon. 
C4) Escriba 5 frases donde f igure un d iminut ivo. Ejemplo: Mi mangis la 

paneton. 
C5) Adjunte cuantas observaciones desee. 
D) Envie para correcc ion su trabajo del C) al C5). 

GRACIAS 

C3) Mi lavas la manegojn. 
Ŝi manĝas per la buŝego. 
La kulerego estas sur la tablo. 

C4) La birdeto kantas bone. 
Ŝi havas buŝeton. 
Donu al mi kulereton. 

Kantu kun ni: 
DEK BOTELOJ.... 
Dek boteloj pendas el la mur', (bis) 

kaj, se falas unu, naŭ restas nur. 
(*> 
' . £k f botelo pendas el la mur', (bis) 

kaj, se falas unu, nulo restas nur. 

Mia mano estas longa 
Via.... 
Lia.... 
Ŝia.... 
Ĝia.... 
Nia.... 
Via.... 
Ilia.... 

Perfrazaj ludoj 
La homego est is homo. 
La fo tego .... 
La f iŝego .... 
La dentegoj .... 

La kateto far iĝos kato. 
La hundeto.... 
La birdeto.... 
La knabeto.... 

Kiam vi krias? 
....kantas? 
....manĝas? 
....lernas? 
....laboras? 

Apendico 
Kiu grandig is la foton? 
La radikoj de la arboj estas longaj . 
K iom kuras la in fano! (Kiom = kvanto) 
Kiom doloras miaj dento j ! 
Kiom mezuras la kapo? 

Demandoj 

Kion vi memoras? 
Kiu mankas al la klaso? 
Kion mankas por f ini? 
Kion vi l iveris? 
Kion vi manĝis? 
Kion vi forgesas? 
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KONVERSACIAJ FRAZOJ 
Saluton, amiko j ! 
Kio estas proverbo? 
Kiu estas la montra pronomo? 
Kion s igni fas la s impla vorto «ĉi»? 
Kion s igni fas la pref ikso «ge»? 
Ĉu vi obeas viajn gepatrojn? 
Ad iaŭ! Ĝis la venonta fo jo ! 

Profesoro: Prezentado de la leciono. 
Lernoceloj: La montraj pronomoj. La prefikso «ge» 

Proverboj: Homo proponas, Dio d isponas. 
Amu domon novan kaj amikon malnovan. 
Matena horo estas plena de oro. 
Kio estas lernita, ne estas perdita. 

221. La muziko estas bela arto. 
222. Kiu naĝas en la maro? 
223. La naturo estas granda amiko 
224. La nazo estas apud la buŝo. 
225. Mi dir is ne, ĉu ne? 

La montraj pronomoj estas: 
Tiu, tiu ĉi. 

i 

Ŝlosilo de frazoj 

Tiu estas Antono 
Tiu estas Ernestino 
Tiu estas la kato 
Tiu ĉi estas Roberto 
Tiu ĉi estas Mario 
Tiu ĉi estas kat ino 

226. La aero estas necesa por ni . 
227. Neĝo estas blanka. 
228. Ili neniam dir is t ion. 
229. Ĉu la avo havas nepojn? 
230. La ĉevalo estas nobla besto. 
231. Kiel vi nomiĝas? 
232. Li legas novan l ibron. 
233. La ĉielo estas nuba. 
234. Nun estas la deka horo. 
235. Mi nur havas dolaron. 
236. La infanoj obeas s iajn gepatro jn. 

La prefikso «ge» esprimas La gef i lo j dancis 
ambaŭ seksojn. La geavoj kant is 

237. Kiuj objektoj estas en la kesto? 
238. Mi observas la naturon. 
239. Ĉu la f loroj odoras agrable? 
240. Ili parolas ofte pri b i rdoj . 

Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la leciono. 
Tiu, t iu ĉ i . Siaj. Je. Pri. Ne-n-iam. Montr i . Ambaŭ. Obei. 

maxima popular 
demostrat ivo 
l lena 
aprendido 
perdido 
nadar 
nariz 

ese 
este 

necesario 
nunca 
nieve 
nieto 

negro 
noble 
l lamarse 
nublado 
ahora 
solamente 
obedecer 
oler 
con f recuencia 

Ofte. 

Kiu komprenas la vorton «naĝi»? 
Faru frazon! Faru demandon! 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga la 13 como de costumbre. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. 
C2) Trate de traducir los proverbios. 
C3) Escriba 5 frases con el pronombre «ese». Ejemplo: Tiu estas mia 

amiko. Y 5 frases con el pronombre «este». Ejemplo: Tiu ĉi estas via 
l ibro. 

C4) Escriba 5 frases en donde f igure el pref i jo «ge». Ejemplo: La gekna 
boj memoras la lec ionon. 

C5) Adjunte cuantas observaciones desee. 
D) Envie para correcc ion sus trabajos del C) al C5). 

GRACIAS 

C3) Tiu estas Antono. 
Tiu komprenas la frazon. 
La kuracisto estas t iu . 
Tiu ĉi estas Heleno. 
Mia f i lo estas t iu ĉ i . 
Tiu ĉi kuras tre rapide. 

C4) La gef i lo j amas la gepatro jn. 

Perfrazaj ludoj 
Tiu estas via kapo; t iu ĉi estas mia kapo. 

... kajero... 

....kruro.... Mi iras kun.... 

....amiko.... Mi loĝas kun.... 
Mi korespondas kun 

Amiko kaj amik ino estas geamiko j . 

Kial 

Avo.... 
Infano.... 
knabo.... Kiu 

Kiu 
Kiu 
Kiu 
Kiu 

vi manĝas? 
..lernas? 
..kantas? 

...gratulas? 

...forgesas? 
..fumas? 
.naĝas? 
.mankas al 

n meblojn vi konas? 
n metalojn....? 
n tagojn....? 
n librojn....? 
n gasojn....? 

a klaso? 

Kie vi naĝas? 
Kion vi mezuras? 
Kion vi montras? 
Kiel vi nomiĝas? 
Kie vi metas la globkon? 

Apendico 
Via glaso ne estas plena. 
La frazo estas perfekta nun. 
Mia nomo estas Karlo. 
Ni perdis mian katon. 
Mi proponas ekskurson. 
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KONVERSACIAJ FRAZOJ 
Saluton, est imataj amiko j ! 
Komencu! 
Kiu estas la resenda pronomo? 
Kion signi fas la suf ikso «ar»? 
Faru s impla jn demandojn ! 
Ĉu vi parolas en Esperanto kun viaj amikoj? 
ĉ i s la venonta leciono, amiko j ! 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la leciono. 
Lernoceloj: La resenda pronomo «si». 
La suf ikso «ar». 

Diferenco. Kiu estas la di ferenco inter modernaj 
kaj malmodernaj knabinoj? 

Malmoderna knabino ruĝiĝas kiam ŝi hontas... 
kaj moderna knabino hontas kiam ŝi ruĝiĝas... 

241. La kato havas du okulojn. 
242. La ombroj de la arboj estas agrablaj . 
243. Mia onklo nomiĝas Ernesto. 
244. La oro estas f lava metalo. 
245. La oranĝoj en-havas mul ta jn v i taminojn . 

«Si» estas resenda pronomo Gi banas sin 
de la tria persono kiu Ŝi lavas sin 
rilatas al la subjekto. Ili fotas sin 

246. La orelo estas la organo de la aŭdo. 
247. La suno leviĝas en oriento. 
248. La ostoj estas mal-molaj organoj . 
249. La birdoj de-metas ovojn. 
250. La instruistoj havas grandan paciencon 
251. Kie vi pagis la jar-kotizon? 
252. La libro havas 456 paĝojn. 
253. La panisto el-laboras la panon. 
254. La pantalonoj estas por la kruroj. 
255. Ĉu vi skribas sur la papero? 

Ŝlosilo de frazoj 

reflexivo 
muchacha 
ruborizarse 
avergonzarse 
ojo 
sombra 
t io 

naranja 

referirse 

La sufikso «ar» signifas 
ensemblo. 

Arbaro estas bela 
Mi havas l ibraron 
Vortaro estas dika 

256. 
257. 
258. 
259. 
260. 

Ĉu vi parolis kun mia onklo? 
La unua parto estas agrabla. 
Kio estas via patro? 
Ni havas kapon por pensi. 
Goya pentris «La Maja»-n (: maĥa). 

oreja 
hueso 
huevo 
pagar 
pagina 

papel 
bosque 
con junto 
d icc ionar io 
hablar 
parte 
padre 
paisaje 
pensar 
pintar 

Profesoro: 5 minuto j . Eksplikoj pri la leciono. 
Nomiĝ i , leviĝi , f in iĝ i . El-labori. Resendi. Diferenco. Ruĝiĝ i . 

Ĉu vi komprenas «oranĝo»? 
Faru f razon! Faru demandon! 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga la 14 como de costumbre. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. 
C2) Trate de traducir el chiste. Cuentelo en Esperanto. 
C3) Escriba 5 frases con el pronombre reflexivo «si». Ejemplo: Ŝi lavas 

siajn manojn. 
C4) Escriba 5 frases que contengan un nombre colect ivo. Ejemplo: La 

arbaro estas granda. 
C5) Adjunte cuantas observaciones desee. 
D) Envie para correccion sus trabajos del C) al C5). 

GRACIAS 

C3) Li komencas sian laboron. 
Ŝi atendas sian amikon. 
Ili fermas siajn l ibrojn. 

C4) La abelaro produktas mie lon. 
Mi admiras vian dentaron. 
La adresaro en-havas la adresojn. 

Perfrazaj ludoj 
Li pagis sian l ibron. 
Ŝi obeas.... 
Gi mont ras . . . 
Ili mezuras.... 

La homaro estas ensemblo de homoj 
La numeraro.... 
La montaro.... 
La kamparo.... 

Apendico 
L-a di ferenco inter 6 kaj 8 estas 2. 
Ŝi hontas kiam ŝi eraras. 
La lango estas la organo de la parolo 
La muziko r i latas la homojn. 
La frazo havas subjekton kaj predikaton. 

Kalkulu kaj skr ibu de 110 al 120. 
Kalkulu kaj skr ibu de 140 al 150. 

Demandaro 
Kiom mezuras la monton? 
Kiom pagis la lernanto? 
Kiom manĝas la araboj? 
Kiom dormas Karlo? 
Kiom mankas por fini? 
Kiun obeas vi? 
Kion vi observas? 
Kiel odoras la f loroj? 
Kiu pentr is la pejzaĝon? 
Kial vi pensas t ion? 
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KONVERSACIAJ FRAZOJ 
Saluton! Ni komencas la lec ionon! 
Kiom da personoj estas en la klaso? 
Kion signi fas la suf ikso «ul»? 
Kion espr imas la suf ikso «aĵ»? 
Faru s implajn demando jn ! 
Ĉu plaĉas al vi la konversacio en Esperanto? 
Gis revido, karaj lernantoj ! 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la leciono. 
Lernoceloj: La suf ikso «ul». La suf ikso «aj». 

15 

La kapeleto: Supre staras sur la monto 
La si lenta kapeleto. 
En la valo, ĉe la fonto, 
Ĝoje kantas paŝt is teto. Z A M E N H O F 

261. Ni parolas per la buŝo. 
262. Mi perdis mian hor loĝon. 
263. Ĉu vi permesas, ke mi fumu? 
264. Mi petas paperon kaj krajonon. 
265. La piedoj doloras mul te al mi . 

La sufikso «ul» signifas Dikulo manĝas mul te 
personon kiun karakterizas Pensulo estas klera 
la radiko. La grandulo fumas 
Mia amuzo estas pied-pilko. 
Ĉu la kukoj plaĉas al vi? 
La plafono estas tre alta. 
La piedoj estas sur la planko. 
Kiam estas plenaj la ĝardenoj? 
Ŝi manĝas pli da fruktoj ol da pano. 

Slosilo de frazoj 

arriba 
alzarse 
s i lenciosa 
capi l l i ta 
valle 
fuente 
con regoci jo 

266. 
267. 
268. 
269. 
270. 
271. 
272. 
273. 
274. 
275. 

Tiu infano ploras faci le. 
Ne ploru plu, mia f i lo ! Mi petas! 
La plumoj kovras la bi rdojn. 
Ĉu la pluvo abundas aŭtune? 

La pentrajo montras ĝardenon 
«aĵ» esprimas objekton. Mi f in is la manĝaĵon 

La legaĵo estas interesa 
La pom-vino estas el la pomoj. 
La pantalono estas por via onklo. 
Kial ili fermis la pordon? 
Miaj poŝoj estas plenaj 

pastorc i l lo 
por medio de 
perder 
permit i r 
pedir, rogar 
pie 
fŭtbol 
agradar 

techo 
suelo 
l leno 
mas... 
Ilorar 
mas 
l luvia 
cuadro 
comida 
lectura 

que 

276. 
277. 
278. 
279. 
280. La poŝtisto portas la korespondaĵon. 

Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la leciono. 
Pied-pilko. Pli, o l . Plu. Bird-korpo. Al-portas. Pro. Ĉe, plaĉi . Poŝto. 

sidra 
manzana 
para 
puerta 
bols i l lo 

P O R L A K O N V E R S A C I O , U Z U L A E S P E R A N T O N , K E V I J A M K O N A S ! 

Ĝu vi komprenas «pied-pilko»-n? 
Faru frazon! Faru demandon! 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga la 15 como de costumbre. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. 
C2) Trate de traducir el poemita. Recitelo en Esperanto. 
C3) Escriba 5 frases con el suf i jo «ul». Ejemplo: La junuloj estas gajaj . 
C4) Escriba 5 frases que contengan el suf i jo «aĵ». Ejemplo: La diktaĵo 

havas erarojn. 
C5) Adjunte cuantas observaciones desee. 
D) Envie para correccion sus trabajos del C) al C5). 

GRACIAS 

C3) La admiruloj akompanas la ar t is ton. 
Barbulo bezonas ĉambron. 
La for tu lo levis 220 k i logramojn. 

C4) Tiu skribaĵo estas de Ernesto. 
Ili manĝis mul ta jn do lĉa ĵo jn . 
Tri pentraĵoj pendas el la muro. 

Perfrazaj ludoj 
Blankulo estas blanka persono. 
Fumulo.... 
Kolerulo.... 

La ovoj estas pli bonaj ol la pano. 
La fruktoj . . . . 
La f iŝoj.. . . 
La akvo.... 

Mi manĝas per.... 
Mi pensas per.... 
Mi l igas per.... 

Meksika kanteto 
La nigrablato, la nigrablato, 
Jam ne povas iri plu. 
Ĉar ĝ i ne havas, ĉar al ĝ i mankas, 
El la postaj kruroj du ! 

Mi kuras per miaj piedoj . 
...parolas.... 
...manĝas.... 

.legas.... 

.skribas.... 

.pensas.... 

Agrablaĵoj estas aĵoj aŭ objektoj agrablaj . 
Belaĵoj.... 
Desegnaĵoj.... 

Li ploras pli ol Antono. 
....observas.... 
....naĝas.... 
....obeas.... 

Apendico 
Antono staras antaŭ la pordo. 
Supre staras la kapo; mal-supre, la piedoj . 
Estas fonto ĉe la valo. 
La paŝt is to kantas ĝoje. 
La monto j karakterizas Svisio-n. 

Demandaro 
Kion vi perdis? 
Kion li pensis? 
Kiu perdis la horloĝon? 
Kion vi petas? 
Kiu permesis fumi? 
Kion plaĉas al vi? 
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KONVERSACIAJ FRAZOJ 
Saluton! Kiel vi fartas? 
Ĉu plaĉas al vi kanti? 
Kiuj estas la fundamentaj numeraloj? 
Vi progresas rapide, kara lernanto! 
Kion s igni fas la suf ikso «an»? 
Faru s impla jn demandojn ! 
Gis la venonta lec iono! 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la leciono. 
Lernoceloj : La kanteto «Asuncion'». 
La suf ikso «an». 

La kanteto «Asuncion'» 
La vino kiun hav' Asunc ion ' 
ne estas nek blanka, nek havas kolor' . (bis) 
Asunc ion ' ! Asunc ion ' ! : 
Verŝu al mi el t iu v in ' al bek-pot' (bis). 

281. Ĉu vi povas atendi min? 
282. Ŝi praktikas la l ingvon. 
283. Kien vi preferas iri? 
284. Ŝi prenas la kreton. 
285. Mi havas preskaŭ 1.000 pto jn. 

16 
Ŝlosilo de frazoj 

m 
verter 
porrĉn 
poder 
coger 
casi 
l isto para 

«an» signifas membron, 
loĝanton, partianon. 

Madrido, madr idano 
Kristo, kr istano 
Fami l io, fami l iano 

286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
295. 

296. 
297. 
298. 
299. 
300. 

Ĉu vi estas preta por komenci? 
Ni parolas pri muziko. 
Ni perdis pro l i . 
La problemo estas kompleksa. 
La citron-arbo produktas c i t rono jn . 
Oceano estas profunda. 
Kial la lernantoj progresas rapide? 
Mi promenas en la ĝardeno. 
Ŝi prononcas tre bone. 
Mi pruntis mian g lobkon. 
Morgaŭ, post-morgaŭ, hodiaŭ, 
hieraŭ, antaŭ-hieraŭ. 
Ĉu la punkto estas ortograf ia s igno? 
Kial estas malpuraj viaj manoj? 
Ŝi rakontis belan fabelon. 
Vi komprenas rapide. 
Mi rememoras of te miajn amiko jn . 

acerca de 

perder 

pasear 
pronunciar 
prestar 
pasado manana 
anteaver 

punto 
l impio 
relatar 
recordar 

Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la leciono. 
Pro. Mal-pura. Prunti. Globko. Nek. Verŝi . 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga la 16 como de costumbre. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. 
C2) Escriba 5 frases en las que intervenga el suf i jo «an». Ejemplo: Emi 

l io estas kr istano. 
C3) Copie y repita hasta su automat izac ion los adverbios de t iempo que 

acompahan. 
C4) Traduzca y cante la canc ionc i l la espahola. 
C5) Adjunte cuantas observaciones desee. 
D) Envie para correccion sus trabajos del C) al C4). 

C2) La kamparanoj laboras la kampojn. 
La mohometanoj ne t r inkas a lkohola ĵo jn. 
Li estas amerikano. 

C3) Hodiaŭ estas mardo kaj morgaŭ.. . . 
Hierau est is d imanĉo kaj antaŭ-hieraŭ.... 
Morgaŭ estos vendredo kaj post-morgaŭ... . 

Prefrazaj ludoj 
Famil iano estas membro de la.... Kiom prunt is Antono? 
Asociano... . Kion prenis lernanto? 
Madridano.... Kion manĝis li? 

GRACIAS 

Kiom da di f in i ta j art ikoloj estas? 

Hodiaŭ estas merkredo kaj morgaŭ... . 
Morgaŭ estos d imanĉo kaj post-morgaŭ... . 
Hieraŭ est is ĵaŭdo kaj antaŭ-hieraŭ... 

Li perdis sian pi lkon 
Ŝi pagis sian.... 
ĉ i obeas sian.... 
Ili montras sian.... 

Li parolas pri 
Ŝi pensas pri.... 
Ili kalkulas pri 

Vi ploras pro.... 
Ni manĝas pro.... 
Mi kantas pro.... 

Apendico 
La oro estas nek blanka nek nigra 
La bek-poto estas por tr inki v inon. 
Mi skr ibas per glov-krajono. 
Post-morgaŭ estos festo. 
Si lentu la ge in fano j ! 

Demandaro 
Kiu ploras faci le? 
Kiu venos morgaŭ? 
Kion vi preferas? 
Kion vi rememoras? 
Kiu estas preta por komenci? 
Kiu prunt is la boaton? 
Kiu rakont is t ion? 

Kalkulu laŭt-voĉe de 280 al 290 

36 



KONVERSACIAJ FRAZOJ 
Saluton, est imataj gelernanto j ! 
Kioma horo estas? 
Ĉu estas la unua matene? 
Kion s igni fas la suf ikso «obl»? 
Ĉu vi scias la horon? 
Kion signi fas la suf ikson «on»? 
Faru s implajn demandojn ! 
Ĉu vi scias prononci bone? 
Prakt iku! 
La leciono estas f in in ta ! Ĝis ! 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la leciono. 
Lernoceloj: La hor loĝo. La suf iksoj «obl» 
kaj «on». 

La horloĝo kaj la horo 
La unua; la unua k dek minuto j ; la unua k kvaro-
no; la unua kaj duono; la unua k tri kvaronoj aŭ 
kvarono antaŭ la dua; dek minuto j antaŭ la dua. 

i; 
Ŝlosilo de frazoj 

301. 
302. 
303. 
304. 
305. 

306. 
307. 
308 
309. 
310. 
311. 
312. 
313. 
314. 
315. 

316. 
317. 
318. 
319. 
320. 

Vi ne respondas mian demandon. 
Paŭlo ricevis tri l ibrojn. 
Tiu hor loĝisto estas tre riĉa. 
Kial ridas via amikino? 
Ili rigardas la belan promenejon. 
«obl» montras tiom-foje La duoblo de 4 estas 8 
la kvanton. La t r ioblo de 2 estas 6 
Ripetu la ekzercojn. 
Ĉu la lernantoj ripozis bone? 
La rivero akvumas la oranĝ-arbojn. 
Ĉu via robo estas nova? 
La Tero estas ronda. 
Ne estas rozoj en la ĝardeno. 
Bernardo estas ruza. 
La sablo estas apud la maro. 
Ĉu la infano estas saĝa? 
La akvo de la maro estas sala. 
«on» diras la kvanton 
kiom-foje dividita. 
Ŝi salutas vin kore. 
La fruktoj estas tre sanaj. 
La sango estas ruĝa. 
Ĉu vi sc ias la novaĵon? 
Geograf io estas scienco. 

La duono de 6 estas 3 
La tr iono de 6 estas 2 

cuarto 
media 
antes 
recibir 
r ico 
reir 
mirar 
tantas veces 
repetir 
descansar 

rio 

bata 
redondo 
rosa 
astuto 
arena 

JUICIOSO 
salado 
cant idad 
saludar 
cord ia lmente 
sangre 
saber 
c iencia 

Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la leciono. 
Akvumas. Kvarono. Novaĵo. Tiom-foje. Promenejo. Kiom-foje. Kvanto. Sc i i . 

Kion s igni fas «saĝa» en hispano? 
Faru f razon! Faru demandon! 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga la 17 como siempre. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. 
C2) Cambiando de hora, recorra el c ic lo de «El reloj» por escri to y oral-

mente. 
C3) Escriba 5 frases donde intervenga el suf i jo «obl». Ejemplo: Li pagis 

la duoblon. 
C4) Idem. del suf i jo «on»: Donu al li la duonon. 
C5) Adjunte cuantas observaciones desee. 
D) Envie para correccion sus trabajos del C) al C5). 

GRACIAS 

C2) La tria; la tr ia k dekminu to j ; la tria k kvarono; la tria kaj duono; la tria k tri 
kvaronoj aŭ kvarono antaŭ la kvara; dek minutoj antaŭ la kvara; la kvara. 

C3) Mi vidas la duoblon ol vi. 
Li r icevis la t r iob lon. 
Hod iaŭ, ĝ i havas la kvinoblon da loĝantoj . 

C3) lli pagis la duonon. 
Ni r icevos la dekonon. 
La kvarono de ok estas du. 

Perfrazaj ludoj 
Kion vi r igardas, respondas, petas, pentras? 

La duono de 12 estas.... La duoblo de 4 estas. 
La triono.... La trioblo.... 
La kvarono.... La kvaroblo.... 
La sesono.... La kvinoble.... 

Apendico 
Li pagis tr i-foje la kvanton. 
Mi d iv idos 12 per 2: egalas 6. 
La patro-lando de la judoj estas Israelio. 
Kiorn estas la duoblo de 5? 
Kiom"ricevis la instru isto? 

Demandoro 
Kion vi scias fari? 
Kion ŝi rakontis? 
Kiu progresas rapide? 
Kie vi promenas bone? 
Kiel ŝi prononcas? 
Ĉu vi scias studi? 
Ĉu vi scias perdi? 
Ĉu vi scias sidi? 
Ĉu vi scias observi? 
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KONVERSACIAJ FRAZOJ 
Bonan matenon, karaj amiko j ! 
Ĉu vi estas superst iĉa? 
Kion signi fas la pref ikso «mis»? 
Kion signi fas la suf ikso «uj»? 
Diru tri onigajn numerojn! 
Diru tri obl igajn numero jn ! 
Faru s implajn demando jn ! 
Gis revido, geamiko j ! 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la leciono. 
Lernoceloj: La pref ikso «mis». 

Superstiĉa: 
—Ĉu vi kredas vere, ke mal-fel iĉo rezult iĝas 

se oni edziĝas en mardo? 
— Kompreneble; kial vi atendas, ke mardo 

faru escepton de la regulo? 

18 
Ŝlosilo de frazoj 

resultarse 
casarse 
excepcion 
si 
pero 
si l la 
semana 
sin 

errar 
enviar 

321. 
322. 
323. 
324. 
325. 

326. 
327. 
328. 
329. 
330. 
331. 
332. 
333. 
334. 
335. 

Se vi preferas, ni iros morgaŭ. 
Li kantas sed vi ploras. 
Tiu seĝo estas mal-konforta. 
Tiu ĉi semajno ni ferias. 
Mi preferas lakton sen akvo. 

Mi miskompren is la ekspl ikon 
«mis» signifas erari. Mi misr ipet is la frazon 

Mi misprononc is la vorton 

Ni sendos al vi oranĝojn. 
Kion vi serĉas? 
Karlo sidas la f i l inon. 
La signo de la adic io estas kruco. 
Saĝa infano signifas bonan infanon. 
La vokaloj formas la silabojn. 
La silento estas oro. 
Viktoro skribas leteron. 
Dum somero, mi multe soifas. 
Ĉu la skatolo estas malplena? 

La paperujo estas plena 

buscar 
sentar 
s igni f icar 
s i lencio 
escr ibir 

tener sed 
vacia 
contenedor 
respirar 
deporte 
estrel la 
estomago-
cal le 

«uj» signifas en-havilo de La salujo estas sur la tablo 
La kafujo ne en-havas kafon 

336. Nikolao spiras forte. 
337. Mia prefera sporto estas korbo-pi lko. 
338. La ĉielo estas plena da steloj. 
339. La stomako faras la unuan d igeston. 
340. Ĉu la urbo estas ensemblo de stratoj? 
Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la leciono. 
Se. Sed. Mal-konforta. Sen. En-havilo. Serĉi. Soi f i . Sidi . 

Kion s igni fas la vorto «soifi»? 
Faru f razon! Faru demandon! 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga la 18 como de costumbre. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. Relate el chiste en E-o. 
C2) Forme 5 frases donde intervenga el prefi jo «mis». Ejemplo: La ler-

nanto miskomprenis ĝ in . 
C3) Escriba 5 frases donde intervenga el suf i jo «uj». Ejemplo: La salujo 

estas sur la tablo. 
C4) Adjunte las observaciones que desee. 
D) Envie para correccion sus trabajos del C) al C4). 

GRACIAS 

C2) Ŝi mis lok is la f lorojn. 
Ili misaŭdis la konversacion. 
Ni misskr ib is la ekzercojn. 

C3) La sukerujo estas plena. 
La paperujo estas apud ia skrib-tablo. 
La panujo estas sur la seĝo. 

Perfrazaj ludoj 

Li skr ibis misadreson... . malbone adreson. 
Ŝi misatent is sian amikon... . 
Li miskonis sian koron.... 
Ili miskomprenis la ekspl ikojn.. . 

Mi saludas, sed vi.... 
Mi r ipozas, sed vi.... 
Mi r idas, sed vi.... 

La paperujo estas por la paperoj. 
La ovujo.... 
La panujo.... 
La laktujo.... 

Se vi soifas.... 
.ripetas.... 
.praktikas.... 
.deziras.... 
.preferas.... 
.ŝatas.... 

Apendico 

Ĉu vi diras la veron? 
Mi konas la rezulton de la laboro. 
La edzo kaj la edzino est is en la festo. 
Esperanta regulo estas sen escepto j . 
Jesuo mort is en kruco. 

Demandaro 

Kion vi respondas? 
Kie vi s idiĝas? 
Kie vi ripozas? 
Kial vi ridas? 
Kion vi r igardas? 
Kiu soifas? 
Kion s igni fas en hispano? 
Kion vi serĉas? 
Kiun sporton vi preferas? 
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f KONVERSACIAJ FRAZOJ 
Saluton, est imataj lernantoj ! 
Ĉu vi ŝatas la sportojn? 
Kion devas havi letero? 
Kiujn sportojn vi konas? 
Kion signi fas la suf ikso «aĉ»? 
Kiuj estas la fundamentaj matemat ika j kalkuloj? 
Ĉu vi ŝatas tendumi? 
Gis la venonta fo jo ! 

Profesoro: 5 minuto j . 
Lernoceloj: La letero. 

Prezentado de la leciono. 
La suf ikso «aĉ». 

Ŝlosilo de frazoj 
carta 
palabra 
reunirse 
de mayo 
encuentro 
t iempo 
af ic ion 
cordial La letero: Al icante, la 2-an de januaro 1985. 

Est imata amiko! 
Mi skr ibas vortojn por deziri al vi Fel iĉan Nov-jaron! Ni kunvenis hie-

raŭ kaj parolis pri via bela Jando. Ĉu vi estos en nia maja Renkontiĝo? Ĉar 
la vetero estas tre agrabla, ni organizas ekskursojn. Cu ne estas via ŝat-
okupo? Skribu al ni longan leteron. Korajn sa luto jn, via, amike, 

V incento 
341. Ŝi studas kaj prakt ikas la lec ionon. 
342. Ĉu ĝi havis sukceson? 
343. Mi metas sukeron en la kafo. 
344. Kial la suno estas fonto de vivo? 
345. Ni supozas ke vi komprenas. 

Papero, paperaĉo 
Seĝo, seĝaĉo 
Gazeto, gazetaĉo 

«aĉ» signifas malperfektan 
objekton. 

346. Mi pied-iras sur la planko. 
347. Gi estas agrabla surprizo. 
348. Ŝajnas, ke vi ne komprenas. 
349. Kiuj ŝatas la sciencojn? 
350. Niaj l ibroj estas en la ŝranko. 
351. La ŝtuparo havas dek ŝtupojn. 
352. La ŝuoj protektas la piedojn. 
353. Ĉu t iu tablo estas el l igno? 
354. Mi skribas sur la nigra-tabulo. 
355. La tago en-havas 24 horojn. 

La kvar fundamentaj matematikaj kalkuloj 
estas: adicio, subtraho, multipliko kaj divido. 

La teamo al-venis hieraŭ 
La telero estas plena da pomoj . 
Ili r igardas la televidon. 
La tempo kuras rapidege. 
La ŝipo vojiras sur la maro. 

356. 
357. 
358. 
359. La tempo kuras rapidege. eso 
360. La ŝipo vojiras sur la maro. t raducir 
Profesoro: 5 minu to j .Eksp l i ko j pri la lecjono. 
Nov-jaro. Kun-venis. Ŝat-okupo. Al-veni. Ŝranko. 

Ĉu vi komprenas la vorton «ŝataŝ? 
Faru f razon! Faru demandon! 

estudiar 
exi to 

azŭcar 
sol 
suponer 
imperfecto 

sobre 
gustar 
armario 
escalbn 
zapato 
mesa 
pizarra 
dia 
equipo 
plato 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga la 19 como acostumbra. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. 
C2) Forme 5 frases en donde intervenga el suf i jo «aĉ». Ejemplo: Mi ne 

aĉetos t iun l ibraĉon. 
C3) Escriba una cart i ta con fecha, d i recc ion, saludo, contenido, despe-

dida, f i rma. Las frases deben ser cortas y faci les. 
C4) Adjunte cuantas observaciones desee. 
D) Envie para correccion sus trabajos del C) al C4). 

GRACIAS 

C2) La ĉevalaĉo kuris tre malrapide. 
Ne diru vor taĉo jn! 
Sur la tablo est is paperaĉoj . 

Al icante, la 2-an de majo de 1984 

C3) S-ro Petro SOUSA 
Strato Bela, 5 
PORTO - Portugalio— 

Est imata samideano! 
Mi deziras korespondi kun vi . Mi estas komencanto. Mi estas stu-
dento, 16-jara kaj ŝatas mul te la spor to jn. Kion yi faras? Mi sendas 
al vi poŝt-kartojn kaj malnovajn poŝt-markojn. Ĉu vi ŝatas vojaĝi? 
Ĉu vi vizit is mian landon? Kiam vi ferias? Mi esperas ricevi de vi 
longan leteron. Kore vin salutas, 

F. ZARAGOZA BRAEM 

Perfrazaj ludoj 
Libraĉo estas.. . .malbona l ibro. 
Lampaĉo, domaĉo, pordaĉo, k.c. 

Apendico 
Niaj anoj renkont iĝas jare. 
Viaj ŝuoj estas t ie. 
S tudu! t iel vi progresos. 
Ni organizas ekskursojn. 
Vi parolas h ispanon bone. 

Demandaro 
Kial vi studas? 
Kiam vi soi fas? 
Kiel vi prononcas? 
Kiom kostas televidaparato? 
Kiun teamon vi preferas? 
Kiaj ŝuoj estas viaj? 
Kion vi ŝatas? 
Kion vi t radukas? 
Kiom da ŝtupoj havas la ŝtuparo? 
Kial vi tusas? 
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r KONVERSACIAJ FRAZOJ 
Saluton! Kio estas sur la tablo? 
Komencu vi, Irena! 
Kion signi fas la suf ikso «ig»? 
Kion signi fas la suf ikso «iĝ»? 
Per kio vi t ranĉas la panon? 
Ĉu vi serĉas la tualetejon? 
Faru faci la jn demandojn ! 
Ĝis la venonta kaj lasta lec iono! 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la leciono. 
Lernoceloj: La suf ikso «ig». La suf ikso «iĝ». 

Ĉe Sevilla (: sevil ja). Mi vidis v in; vi danc is 
en la foiro. 
El mia kor' el-iris 
dolĉa sopiro. 
Kia korpeto! 
Ha, mia kara bela 
brunul ineto! 

Ŝlosilo de frazoj 

feria 
salir 
suspiro 
cuerpeci to 
moreni ta 
cortar 
muy 
beber 

demasiado 
encontrar 

aseo 
inmediatamente 
torre 
toser 
tocar/ tacto 

Rafael de San Millan 
361. Kiu tranĉis la panon? 
362. Vi parolas faci lege, aŭ tre faci le. 
363. Esperanto estas vera trezoro. 
364. Ili trinkis g lason da akvo. 
365. La ŝuisto tr inkas tro da biero. 

Faci la, fac i l ig i 
La sufikso «ig» signifas fari. Tro, troigi 

Kompreni , komprenigi 
366. Ŝi ne trovas mian glob-krajonon. 
367. Kie estas la tualetejo? 
368. Ne fermu tuj la pordon. 
369. Tiu templo havas du turojn. 
370. Li tusas ĉar li mal-varmiĝis. 
371. Ne tuŝu la pentraĵon. 
372. La ĉef-urbo de Hispanio estas Madrido. 
373. ESPERANTO estas tre utila l ingvo. 
374. Mi uzas mian kapon. 
375. La vortaro valoras cent pesetojn. 

Mi leviĝas je la oka 
La sufikso «iĝ» signifas fariĝi. Li nomiĝas Petro 

ĉ i met iĝas en la poŝo 
376. Ĉu la somero estas varma sezono? 
377. Venu ĉe mi morgaŭ matene. 
378. Kie oni vendas t r inkaĵojn? 
379. Esperanto nepre venkos! 
380. Hodiaŭ, la vento estas tre forta. 
Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la leciono. 
El-iri. Brun-ul-in-et-o. Malvarmigas, malvarmiĝas. 

Ĉu vi scias la s igni fon de «tuŝi»? 
Faru frazon! Faru demandon! 

c iudad 
valer 
hacerse 
cal iente 
venir 
vender 
vencer 
viento 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga la 20 como acostumbra. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. Recite el poemita. 
C2) Escriba 5 frases donde intervenga el suf i jo «ig». Ejemplo: Mi preti-

gas la lec ionon. 
C3) Escriba 5 frases donde intervenga el suf i jo «iĝ». Ejemplo: S id iĝu, mi 

petas. 
C4) Adjunte cuantas observaciones desee. 
D) Envie para correccidn sus trabajos del C) al C4). 

GRACIAS 

C2) Mi lumigas la ĉambron. 
Ŝi plenigas la botelon. 
Li lacigas min per sia konversacio. 

C3) La leciono f in iĝas je la oka. 
Kiel vi nomiĝas? 
Aten tu ! Fariĝas malfrue. 

Perfrazaj ludoj 
La studo faci l igas. . 
Ŝi plorigas.... 
Ili daŭrigas.... 
La sporto junigas... 

la lernadon. 

Ll aboniĝos... . 
Ŝi amuziĝis en.... 
Ili kuniĝas sub.... 
Ni t roviĝas en.... 
Li perdiĝis.... 

La vento estas tro. 
La telero.... 
La rivero.... 

Itala kanteto 
Venas la nokto. 
Ĉe 1'firmamento 
Bri las unua 
Stel ' el arĝento. 
De sur la maro 
Voko magia: 
Sankta Luĉia! 
Sankta Luĉia! 

Apendico 
Bruna junul ino atendas vin. 
Mi deziras paroli al la ĉefo. 
Ŝi danc is la valson. 
IJi iris al la foiro. 
Ŝi sopiras pro amo. 

Demandaro 
Kio estas telero? 
Kion vi t ranĉas? 
Kiam vi tusas? 
Kion vi t r inkas 
Kion vi studas? 
Kion vi supozas? 
Kion vi ŝatas? 
Kion vi forgesis? 
Kiom vi gajnas? 
Kiom vi t r inkas? 
Kion vi trovis? 
Kial vi tusas? 
Kiom valoras la ŝuoj? 
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KONVERSACIAJ FRAZOJ 

Saluton! Kial vi lernis esperanton? 
Deklamu la poemeton «Ĉe Sevil ja»! 
Kion espr imas la suf ikso «ec»? 
Kiom da reguloj havas la Plena Gramat iko? 
Faru s implajn demandojn ! 
Gratulojn pro via granda sukceso! 
Ĝis revido en la Perfektiga Kurso! 

Profesoro: 5 minuto j . Prezentado de la leciono. 
Lernoceloj: La suf ikso «ec». 

Angla kanteto: Sur montoj kaj step' indianoj 
Ĉasadas kun ruĝ-fami l i ' ; 
Kaj se vi postulas parolon, 
El kanjon ' respondas la kri : 

381. Ĉu ni d igestas per la ventro? 
382. Ĉu vere vi parolas japanon? 
383. Verŝu akvon al m i ! 
384. Ŝi atendos vin morgaŭ vespere. 
385. Kiu vestiĝas kiel junul ino? 
386. Hieraŭ, la vetero est is mez-bela. 
387. Ĉu vi veturis per b ic ik ledo? 
388. Tiu ĉi viando estas mal-mola. 
389. Ĉu vi vidas k iom da f loro j !? 
390. La vilaĝo estas apud la rivero. 

21 
Ŝlosilo de frazoj 

estepa 
pielroja 
cazar 
exigir 
Cahon del 

Colorado 
gri to 

vientre 
verdad 

«ec» esprimas ĝeneralan 
abstraktan kvaliton. 

La juneco estas bela 
La longeco estas 3 m. 
Mi ŝatas la l iberecon 

391. Ili preferas la vinon al la pom-vino. 
392. La viro kaj la vir ino formas gevirojn. 
393. Kie ŝi perdis siajn okul-vitrojn? 
394. La vizaĝo estas antaŭ la kapo. 
395. Ĉu la vojaĝo estas al Francio? 
396. Tiu vojo estas konforta. 
397. La vokaloj estas kvin. 
398. La junularo volas iom da kompreno. 
399. Mi respondos volonte viajn demandojn. 
400. La vortaro estas ensemblo de vortoj. 

escanciar 
por la tarde 
vestirse 
t iempo atm. 
viajar 
carne 
pueblo 
varon 
cr istal 
cara 

viaje 
querer/deseo 
con mucho gusto 
palabra 

Profesoro: 5 minuto j . Ekspl ikoj pri la leciono 
Ruĝ-famil io. Vest iĝ i . Mez-bela. Okulv i t ro j . Volonte. Stepo. Postul i . Vetero. 
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NORMAS DE LA LECCION 

A) y B) Haga la 21 como de costumbre. 
C) TRATE DE TRADUCIRLA en hoja aparte. 
C2) Escriba 5 frases donde intervenga el suf i jo «ec». Ejemplo: Mi ŝatas 

la l iberecon. 
C3) Copie y t raduzca el cantarc i l lo «Esperanto». Cantelo. 
C4) Adjunte cuantas observaciones desee. 
D) Envie para correccion sus trabajos del C) al C4). 

GRACIAS 

C2) La amikeco valoras pli ol la mono. 
La.gajeco estas vivo. 
La r iĉeco ne estas ĉio. 

En la dens-afr ika ĝangalo, 
luktante sen-ĉese pro ĉ i \ 
j a m solvis la l ingvan problemon: 
per tamtam' el igas la kr i ' : 
Rekantaĵo: 
Esperanto estas la l ingvo por ni , por ni. 
Esperanto estas la l ingvo por ni. 

Indianoj, n igruloj , esk imoj , 
urbanoj, kaj buboj , kaj ni 
jam uzas la Zamenhof- l ingvon. 
Do, vivu, prosperu la kr i ' : 
Renkantaĵo 

Volonte mi legos ĝ in ! 
....tranĉos.... 
....trinkos.... 
....studos.... 

Perfrazaj ludoj 
Beleco estas ĝenerala kondiĉo de bela 
Grandeco.... 
Longeco.... 

Apendico 
Mi digest is bone la manĝaĵo jn. 
Japanio estas en or ienta Azio. 
La nazo estas en la mezo de la vizaĝo. 
Mi vizitos Svedio-n. 
La v iando estas mez-bona. 

Demandaro 
Kial vi tusas? 
Kiom ĝi valoras? 
Kiu venis hieraŭ? 
Kion vi vendas? 
Kiu vest is la infanon? 
Kion vi vidas? 
Kiu volas pi lkon? 
Kiu vest iĝis kiel bebo? 
Kia vetero faras hodiaŭ? 
Kion vi volas tr inki? 
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Kopiu ĝin en via persona kajero! 

Karaj amikoj : 
VI FINIS LA ELEMENTAN KURSON DE ESPERANTO. Jam vi povas komuni-
ki parole kaj skribe kun la esperant istaro. Eble vi bezonas prakt ikon. Por t io 
kaj por grandigi vian vortoprovizon, vi devas: 
A) Komenci la Perfektigan Kurson. En t iu Kurso, ankaŭ senpaga en nia Pu-

bl ika Kolegio, ni uzas la «Perfraza Metodo»-n denove. Konsistas el 30 
sendaĵoj kiuj enhavos 600 frazo-vortojn fundamenta jn , k iuj , kune kun la 
400 frazo-vortoj de la Elementa Kurso, estos 1.000 fundamenta j mone-
moj . Ili vin permesos formi pli da 25.000 vortojn suf iĉaj por iradi tra la 
senf ina mondo de ESPERANTO. 

B) Aĉet i kelkajn l ibrojn: 
«Lexic6n Sopena», vortaro Esp. Hisp., Hisp. Esp. 
«Amuzaj Dialogoj» de Albert LIENHARDT. 
«Zamenhofa Legolibro». 
«El Esperanto», de PIERR£ JANTON. 
«Paŝoj al plena posedo», de VVILLIAM AULD. 

C) Aboni nacian gazeton: 
«HEJS», hispana junulara gazeto, 
Barrencalle Barrena, 7, 1.° BILBAO-5. 
«Sabadell Esperantista». Apdo. 407. SABADELL, Barna. 
«BOLETIN», Federacion Espahola de Esperanto, 
Rodriguez de San Pedro, 13, 3.° 28015 MADRID. 
Aboni internacian gazeton: 
«KALEJDOSKOPO», infana gazeto-67. Av. Gambet ta, PARIS. 
«JUNA AMIKO», por la junu lo j , 
Kenyermezo u 6. 1368 BUDAPEST (Hungria). 
«HEROLDO de Esperanto», duonmonata informa gazeto, 
J. Ram6n Jimenez, 28, 6.° A. 2836 MADRID 
«SENNACIULO», labor ista gazeto-67. Av. Gambetta, PARIS. 
«ESPERANTO», ĝenerala gazeto, 
Nieuvve Binnenvveg, 176. 3002 ROTTERDAM (Holanda). 
«HORIZONTO» neŭtra gazeto, 
P.° Marina Moreno, 35, 4.° 50011 ZARAGOZA. 
«MONATO» - Internacia magazino sendependa por pol i t iko, ekonomio 
kaj kulturo. Ĉefperanto: FLANDRA ESPERANTO-LIGO, Franki jklei 140, 
B-2000 Antvverpen, Belgio. 

D) Korespondi kun esperant is to j . En la esperanta gazetaro vi trovos abun-
dajn adresojn. 
La Mondo estas via amiko. Sed, de nu j<v i devas espr imiĝ i en E-o, skribe 
kaj parole. Pere de la Esperanto,(kevi jam konas, centoj da Kongresoj, 
Konferencoj, Renkont iĝoj , Aranĝoj , Festoj , Konkursoj atendas vin. 

NUN, KURAĜON KAJ ANTAŬEN! 
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EKZAMENO POR LA ELEMENTA DIPLOMO DE ESPERANTO 

A) Respondi dek demandojn. 
B) Skribi leteron da pli ol dek l in ioj . (Dato, adreso, saluto, teksto, adiaŭo 

kaj subskribo.) 
C) Fari komenton pri l iber-vola temo. 
D) Fari kvin demandojn al la Juĝantaro. 

JEN ESTAS LA DEK DEMANDOJ 
1. Kiel vi nomiĝas? 
2. Kie vi loĝas? 
3. Kiom jara vi estas? 
4. Kiu estas via okupo, met io aŭ profesio? 
5. Kial vi lernis Esperanto-n? 
6. Kiam vi komencis la studon de Esperanto? 
7. Ĉu vi studis sola aŭ per profesoro? 
8. Ĉu vi partoprenis en iu Kongreso aŭ Renkontiĝo? 
9. Ĉu vi apartenas al iu Grupo aŭ Asocio? 

10. Kiu estas via plej grava deziro? 

(A) Respondu skribe la dek demandojn. 
(B) Faru la al iajn partojn de la Ekzameno kaj sendu ilin al ni. 
(C) Ni korektos kaj resendos al vi (se sukcese) la Elementan Diplomon de 

Esperanto. 

Es&e&nto! 
Un idioma para todos: Idiomo por ĉiuj: 
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La presente edicion de " E S P E R A N T O , una lengua para to-
d o s " , conmemorat iva del "1987 - CENTENARIO DEL I D I O M A 
E S P E R A N T O " , y destinada a 5.000 Centros de Ensenanza y 
Profesores de Lengua, de Espana, ha sido posible gracias a la 
colaboracion de: 

Grupo " Ĉ i a m Esperan to " , de CALLOSA D E SEGURA (A l i -
cante). 
Colegio Pŭblico " P r i m o de R i v e r a " , de CALLOSA D E SE-
GURA (Al icante). 
Excmo. Ayuntamiento de CALLOSA D E SEGURA (Al ican-
te) . 
Grupo Esperanto, de A L I C A N T E . 
Grupo "Car tago N o v a " , de C A R T A G E N A (Murc ia) 
Grupo Esperanto "R icardo C o d o r n i ŭ " , de M U R C I A 
Barcelona Esperanto - Centro 
Caja de Ahorros de Al icante y Murc ia . 
Federacion Espafiola de Esperanto. 


