Lesson 13. Esperanto U3A Box Hill – Term 2, 2018
1.
2.
3.

Continue reading and conversation about Chapters 1 and 2 of Esperanto Por
Infanoj.
Solutions to Lesson 12 grammar exercises.
Review Ana Pana listening exercises and include Parts 3 and 4 (part only). (Source:
Libera Esperanto Libro, Ch. 4, lernu.net)

Grammar Solutions
1.
Vorteroj: a, o, i, e
1) Granda domo. = A big house.
2) Granda juna knabo. = A big, young boy.
3) Mi kuras rapide. = I run quickly.
4) Mi povas skribi. = I can write.
5) La granda knabo estas hejme . = The big boy is at home.
2.
Vorteroj: a, o, aj, oj
1) Granda domo. = A big house
2) Grandaj domoj. = Big houses
3) La hundoj estas grandaj. = The dogs are big.
4) La domo estas granda. = The house is big.
3.
Vorteroj: ajn, o, ojn, on, a, an
1) La hundo vidas la knabon. = The dog sees the boy.
2) La hundon vidas la knabo. = The boy sees the dog.
3) La knabo havas belan hundon. = The boy has a nice dog.
4) La kato vidas grandajn hundojn. = The cat sees big dogs.
4.
Vortoj: ol, plej, pli, malplej, malpli
1) Pli granda hundo. = A bigger dog.
2) La malplej granda hundo. = The least large dog.
3) La plej granda hundo. = The biggest dog.
4) Malpli granda hundo. = A smaller dog.
5) La hundo estas pli granda ol la kato. = The dog is bigger than the cat.
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6) La kato estas malpli granda ol la hundo. = The cat is smaller than the dog.
5.
Vortoj: de, ies, mia
1) La hundo de mi. = My dog.
2) Ies hundo. = Someone's dog.
3) Mia hundo. = My dog.
4) La hejmo de mia hundo. = My dog's home.
6.
Vortoj: ni, ĝi, ili, vi, mi, ŝi, li
1) Mi pensas pri vi. = I think about you.
2) Vi pensas pri ili. = You think about them.
3) Ŝi pensas pri mi. = She thinks about me.
4) Ni pensas pri li. = We think about him.
5) Mi pensas pri ĝi. = I think about it.
6) Ŝi pensas pri li. = She thinks about him.
7.
Vorteroj: os, is, i, u, us, as
1) Mi estas silenta. = I am silent.
2) Mi estos silenta. = I will be silent.
3) Mi estis silenta. = I was silent.
4) Mi volis esti silenta. = I wanted to be silent.
5) Mi dirus : "Estu silenta!" = I would say: "Be silent!"
8.
Vorteroj: e, a
1) Mi estas rapida. = I am quick.
2) Mi kuras rapide. = I run quickly.
3) Mi estas hejme. = I am at home.
4) Estis hejma etoso. = There was a homey atmosphere.
5) Nokta dormo. = A night's sleep.
6) Mi dormas nokte. = I sleep at night.
(Source: Libera Esperanto Libro, Ch. 10, lernu.net)
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