Lesson 20. Esperanto U3A Box Hill – Term 3, 2018
1.

Extend our review of earlier lessons to include Lesson 3 and its handouts.

2.

Importantly, to complete the conversation exercise in Lesson 3.

3.

Revise verb endings and complete the following exercises relating to verbs.

Verb Exercises
1. Write the verbs in the present tense.
a. Li (nomiĝi) __________ Tom.
b. Mi (esti) ___________ hejme.
c. Ni (lerni) ________ Esperanton.
d. Hodiaŭ (pluvi) _______.
e. Ĉu vi (aŭskulti) _________ muzikon?
2. Write the verbs in the past tense.
a. Hieraŭ ni (iri) _______ al kinejo.
b. Mi (telefoni) __________ al Sonja.
c. Ŝi (tranokti) __________ en hotelo.
d. Kiam ili (konatiĝi) _________?
e. Al kiu vi (skribi) _________?
3. Write the verbs in the future tense.
a. Baldaŭ mi (paroli) ________ Esperanton bonege.
b. La instruisto (kontroli). _________ niajn hejmtaskojn.
c. Ni (viziti) _________ vin venontan jaron.
d. Eble ili iam (aĉeti) ________ novan aŭton.
e. Espereble la suno (brili) ______ morgaŭ.
4. Write the verbs in the conditional tense.
a. Se mi (havi) ______ tempon, mi (helpi) _______ lin.
b. Se ŝi ne (babili) ________ la tutan tempon, ŝi (kompreni) __________ min.
c. Ĉu vi (labori) __________ eksterlande?
5. Write the verbs in the right tense (present, past, future, conditional).
a. La lastan jaron Marta (transloĝiĝi) __________ eksterlanden.
b. Nun ŝi (vivi) ________ for de sia hejmo.
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c. Marta (labori) ________ kiel flegistino en malsanulejo kaj ŝi (ŝati)_______
sian laboron.
d. Antaŭ kelkaj monatoj (esti) __________ Kristnasko.
e. Sed ŝi ne (veturi) _________ hejmen, ĉar ŝi (devi) _________ labori.
f. Post du semajnoj la tuta familio (kunveni) ___________ denove por festi la
kvindekan naskiĝtagon de la patrino de Marta.
g. Se Marta (povi) _________, ŝi (veni) __________ hejmen por la naskiĝtago,
sed ŝi ankaŭ tiam (labori) __________.
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