Lesson 9. Esperanto U3A Box Hill – Term 2, 2018
1. Pronunciation of the Esperanto diphthongs: aj, aŭ, ej, eŭ, oj, uj.
2. Common problems in pronunciation for English speakers.
3. Finish reading aloud Chapter 1 of Esperanto Por Infanoj and make and analyse
questions and answers relating to it.
La Fa-mi-li-o (hyphenated to show syllables):
Es-tas kvin per-so-noj en la fa-mi-li-o de Sin-jo-ro
Mu-so; pa-tro, pa-tri-no, kaj tri in-fa-noj.
Sin-jo-ro Mu-so es-tas la pa-tro.
Sin-jo-ri-no Mu-so es-tas la pa-tri-no.
Ro-ĝe-ro, Ŝi-la kaj Jo-ha-no es-tas la tri in-fa-noj.
Ro-ĝe-ro es-tas la fi-lo de Sin-jo-ro kaj Sin-jo-ri-no
Mu-so.
Jo-ha-no an-kaŭ es-tas i-li-a fi-lo.
Ŝi-la es-tas i-li-a fi-li-no.
Ro-ĝe-ro es-tas la fra-to de Ŝi-la kaj Jo-ha-no.
Jo-ha-no es-tas la fra-to de Ro-ĝe-ro kaj Ŝi-la.
Ŝi-la es-tas la fra-ti-no de Ro-ĝe-ro kaj Jo-ha-no.
Ro-ĝe-ro es-tas kna-bo. Li por-tas pan-ta-lo-non
kaj ĉe-mi-zon.
Jo-ha-no an-kaŭ es-tas kna-bo. Li an-kaŭ por-tas
pan-ta-lo-non kaj ĉe-mi-zon.
Sed Ŝi-la es-tas kna-bi-no. Ŝi por-tas ro-bon.
La pa-tro ha-vas bas-to-non kaj pi-pon.
Li fu-mas la pi-pon. Fu-mo ve-nas el la pi-po.
La pa-tri-no ha-vas om-bre-lon kaj kor-bon.
En la kor-bo es-tas kvin o-voj.
Ro-ĝe-ro ha-vas vi-pon. Jes, li ha-vas vi-pon.
Ŝi-la ne ha-vas vi-pon; ŝi ha-vas bir-don.
Jo-ha-no ne ha-vas vi-pon, kaj li ne ha-vas bir-don;
sed li ha-vas va-go-non.
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Answers: Vortoj (Fill in the English meanings where you are still uncertain of the
meanings):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

banano
________banana________
briko
________brick/block______
ĉapelo
________hat____________
ĉemizo
________shirt___________
ĉielo
________sky/heaven_____
domo
________house_________
dormi
________to sleep________
fermi
________to close________
fosi
________to dig__________
fumo
________smoke_________
greno
________grain__________
kaĝo
________cage__________
kameno
________fireplace_______
korbo
________basket_________
kufo
________bonnet_________
kun
________with____________
libro
________book___________
lito
________bed____________
luda
________play (adj)________
ludi
________to play__________
maro
________sea____________
nigra
________black___________
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23. ombrelo
________umbrella________
24. per
________by means of_____
25. pilko
________ball (for playing with)
26. pipo
________pipe (for smoking)
27. pordo
________door___________
28. pupo
________doll____________
29. rado
________wheel__________
30. robo
________dress__________
31. sablo
________sand___________
32. sako
________bag/sack________
33. ŝalo
________shawl___________
34. sen
________without_________
35. sub
________below__________
36. taso
________cup____________
37. telero
________plate___________
38. tubo
________pipe (plumbing)___
39. turbo
________top (for spinning)_
40. vagono
________waggon________
41. vesto
________vest___________
42. vipo
________ whip___________
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Grammar:
1-6: Substantivoj (nouns).
7-8: Infinitivaj verboj (infinitive verbs)
10-15: Substantivoj.
16: Prepozicio (preposition).
17-18: Substantivoj.
19: Adjektivo (adjective)
20: Infinitiva verbo.
21: Substantivo.
22: Adjektivo.
23: Substantivo.
24: Prepozicio.
25-33: Substantivoj.
34-35: Prepozicioj.
36-42: Substantivoj.
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