Lesson 8. Esperanto U3A Box Hill – Term 2, 2018
Welcome back from the term break and to Esperanto!
1. Again, we must remember the importance of pronunciation, particularly of a, e, i,
o, u, and, at the ends of words.
2. Today we will continue to use Esperanto in conversation. To get us started, let’s
make up some Esperanto questions and answers concerning Chapter 1 of
Esperanto Por Infanoj which is given below without the hyphens:
La Familio
Estas kvin personoj en la familio de Sinjoro Muso;
patro, patrino, kaj tri infanoj.
Sinjoro Muso estas la patro.
Sinjorino Muso estas la patrino.
Roĝero, Ŝila kaj Johano estas la tri infanoj.
Roĝero estas la filo de Sinjoro kaj Sinjorino Muso.
Johano ankaŭ estas ilia filo.
Ŝila estas ilia filino.
Roĝero estas la frato de Ŝila kaj Johano.
Johano estas la frato de Roĝero kaj Ŝila.
Ŝila estas la fratino de Roĝero kaj Johano.
Roĝero estas knabo. Li portas pantalonon kaj
ĉemizon.
Johano ankaŭ estas knabo. Li ankaŭ portas
pantalonon kaj ĉemizon.
Sed Ŝila estas knabino. Ŝi portas robon.
La patro havas bastonon kaj pipon.
Li fumas la pipon. Fumo venas el la pipo.
La patrino havas ombrelon kaj korbon.
En la korbo estas kvin ovoj.
Roĝero havas vipon. Jes, li havas vipon.
Ŝila ne havas vipon; ŝi havas birdon.
Johano ne havas vipon, kaj li ne havas birdon; sed
li havas vagonon.
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3. Vortoj (Fill in the English meanings where you are still uncertain of the
meanings):
1. banano
_______________________
2. briko
_______________________
3. ĉapelo
_______________________
4. ĉemizo
_______________________
5. ĉielo
_______________________
6. domo
_______________________
7. dormi
_______________________
8. fermi
_______________________
9. fosi
_______________________
10. fumo
_______________________
11. greno
_______________________
12. kaĝo
_______________________
13. kameno
_______________________
14. korbo
_______________________
15. kufo
_______________________
16. kun
_______________________
17. libro
_______________________
18. lito
_______________________
19. luda
_______________________
20. ludi
_______________________
21. maro
_______________________
22. nigra
_______________________
23. ombrelo
_______________________
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24. per
_______________________
25. pilko
_______________________
26. pipo
_______________________
27. pordo
_______________________
28. pupo
_______________________
29. rado
_______________________
30. robo
_______________________
31. sablo
_______________________
32. sako
_______________________
33. ŝalo
_______________________
34. sen
_______________________
35. sub
_______________________
36. taso
_______________________
37. telero
_______________________
38. tubo
_______________________
39. turbo
_______________________
40. vagono
_______________________
41. vesto
_______________________
42. vipo
_______________________
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