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Anv – Anv bihan :

Kevredigezh :

Ar priziadennoù a vez savet gant ur bodad labour ennañ tud kaset gant kevredigezhioù ezel deus DAO,
trugarez eta da : Kerlenn Sten Kidna , KLT, Mervent,Skol An Emsav ha Ti Ar Vro Treger – Gouelo.
Les évaluations sont mises en place par un groupe de travail composé de représentants d'associations
adhérentes à DAO, merci donc à : Kerlenn Sten Kidna , KLT, Merven, Skol An Emsav et Ti Ar Vro Treger –
Gouelo.
.
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Piv omp ?
46 000 ti kinniget

140 bro dishenvel

300 000 eskemm
graet abaoe 1992

Hor pal :
Lakaat e darempred
beajerien
ha
touristed
c'hoant dezho dizoloiñ ur
vro dishenvel. Kinnig a
reomp dezho un doare da
veajiñ
pelloc'h
hag
aliesoc’h gant ar memes
budjed : chench ti, eskemm
o zi gant unan bennak deus
ur vro estren. An digarez
marc'hadmatañ, aesañ, plijusañ da zizoloiñ ar bed,
pell diouzh hentoù boutin
an
douristelezh.
Gant
Eskemm tiez ne vezer ket
touristed evel ar re all. !

Ar pezh
evidomp :

a

gont

Kuriusted ha spered
digor,
lealded
ha
fiziañs zo gerioù-stur.
Eskemm tiez
En ur chench ti e vezer
asuret da anavezout
gwelloc’h ar vro, da
vevañ enni evel tud ar
vro.

Hon istor, hor skipailh :
Eskemm tiez a zo bet savet
e 1992. Ouzhpenn 20 vloaz e
sikour gant an dud kavout un
ti da eskemm gant ho hini.
Eskemm tiez zo ur skipailh
50 den eus 21 bro disheñvel
o kenlabourat asambles da
servij un hevelep pal : bezañ
al liamm etre tud c’hoant
ganto anavezout broioù ha
sevenadurioù-all en ur reiñ
war-un-dro an tu da ziskouez
pinvidigezhioù o bro-int .

Prizioù an embann war
hol lec'hienn :
96€ : Ur bloavezh en linenn.
36€ : 3 mizvezh en linenn.
********
Penaos ober :
1°- Krouiñ e gont ha dont da
vezañ ezel : klikit amañ..
2°- Sevel ho fichenn eskemm
(Prezantiñ ho ti hag ho pro,
kinnig mare an eskemm…)
3° Sellet ouzh ar c'hinnigoù
eskemm.

Pelec’h ho peus c’hoant da vont da vakañsiñ ?
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Respontit d’ar goulennoù - Répondez aux questions
Eskemm tiez est un site qui propose
Des maisons à vendre et à acheter à l'étranger.

/1

Des échanges de maisons pour des vacances à l'étranger.

/1

Des locations de maisons de vacances à l'étranger

/1

Eskemm tiez a pour objectif
De faciliter un séjour bon marché, agréable à l'étranger en mettant les gens
relation entre eux.

/1

De faire profiter les internautes de tarifs promotionels de location de
maisons de vacances à l'tranger.

/1

De proposer une sélection d'appartements en copropriété à l'étranger.

/1

En quelle année a été créé Eskemm tiez ?

/1

A combien revient la publication d'une annonce pour une année ?

/1

Combien de maisons sont proposées sur le site d'Eskemm tiez ?

/1

Combien de personnes travaillent pour Eskemm Tiez ?

/1
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Evit ar boelladenn-mañ e vez goulennet ganeoc’h sevel frazennoù !
Pour cet exercice, vous devez répondre en faisant des phrases!
Diskrivit ho ti (pe unan hervez ho c'hoant) gant ar soñj reiñ c'hoant d'unan bennak da
eskemm e di-eñ ganeoc'h : Ar pezh a vez kavet er gegin, er saloñs, er sal dour… Pet kambr a zo.
Penaos emañ al liorzh….
Décrivez votre maison (ou bien une maison de votre choix) et faites-en la promotion dans
l'intention de susciter l'intérêt d'un éventuel candidat à un échange : la cuisine, le salon, la salle
de bain,… L'équipement, le nombre de pièces… Le cadre local (le jardin, accessibilité des
commerces, les communications, etc.)

Pelec’h emañ an ti ? Kinnigit ar vro hag ar pezh a c’hello an dud ober e-pad o vakañsoù.
Klaskit reiñ c’hoant dezho da zont en ho pro.
Ou se trouve la maison ? Présentez votre région, ce qu'on peut y découvrir, ce qui pourrait
être un atout pour y imaginer un séjour agréable et intéressant.
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Selaou – Ecoute /10
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Selaou – Ecoute /10
Selaouet ho peus 5 diviz, e 5 lec'h disheñvel.
Lakait ur groaz er c'hombod a glot gant pep hini

Vous venez d'entendre 3 conversations correspondant à trois lieux
différents.
Cochez la case correspondant à chaque conversation.

Conver Conver Conver Conver Conver
sation 1 sation 2 sation 3 sation 4 sation 5
E ti an apotiker – A la pharmacie
Er gourmarc'had – Au
supermarché
En ti gar – A la gare
En ur sal-dour – Dans une salle d’eau

Er sinema – Au cinéma
En ur gambr – Dans une chambre
El levraoueg – A la bibliothèque
En ur gegin –Dans une cuisine
Er c'homiserdi – Au comissariat
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Lenn – Lire /10
Goude bezañ lennet al lizheroù amañ da-heul, respontit d'ar
goulennoù
Après avoir lu les lettres, répondez aux questions.
Lizher 1
Itron, Aotrou,
Kas a reomp al lizher-mañ deoc'h evit reiñ deoc'h da c'houzout e vo troc'het an dour en ho karter
d'ar Yaou 19 a viz Even etre 10e00 ha 12e30 diouzh ar mintin, ha marteze etre 2e00 ha 3e30 goude
kreisteiz. Labourioù zo d'ober e straed Youenn Drezenn.
O trugarekaat ac'hanoc'h evit ho komprenidigezh.
R.Goasdoue
Prezidant ar sindikat.

Lizher 2
Itron Pouldu
Pellgomzet ho poa deomp evit un emgav lakaet d'ar Gwener 20 a viz Even da 4e00 goude kreisteiz
evit dont da wiriañ ho karr, un 308 peugeot marilhet AV 712 TG. Abalamour da gudennoù teknikel,
ne c'hellimp ket degemer ac'hanoc'h d'an deiz-se siwazh. Kinnig a reomp deoc'h dont ar sizhun warlerc'h, d'ar 27 neuze ha d'ar memes eur. Pellgomzit deomp d'an niverenn-mañ : 02 99 35 02 09 evit
ho koulennoù.
Teurvezit mar plij digareziñ ac'hanomp.
A galon
Oto-Asur
17 straed ar piged
22 650 Plugern

Lizher 3
Itron, Aotrou,
Laouen omp o reiñ deoc’h da c’houzout en deus kuzul departamant ar Morbihan, bodet d’an 20 a
viz Here 2013, votet reiñ ur yalc’had 500 euro deoc’h evit aozañ Gouel ar Brezhoneg.
Kaset e vo ar sammad-se war ho kont-bank e-tro fin miz C’hwevrer. Ma ne vefe ket bet graet, roit
kement-se da c’houzout deomp an abretañ ar gwellañ.
Ar prezidant
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Lizher 4
Mignoned ker,
D'al Lun 30 a viz Genver e vo aozet un dastumadeg gwad e sal ar gouelioù e Orvez etre 9e00 mintin
hag 1e00 goude kreisteiz. Gouzout a rit mat ez eus ezhomm da gaout muioc'h-mui a roerien o reiñ o
gwad, pladanoù pe plasma. Servijout a ra da soagnañ tud klañv-bras.
Evit gallout reiñ e wad eo ret bezañ 18 vloaz da nebeutañ ha bezañ ponneroc'h evit 50kg.
Spi hon eus o welet ac'hanoc'h o tiskouez ho kenskoazell evel boaz d'ar c'houlz-se.
Trugarez vras da sikour saveteiñ buhezioù.

Lizher 5
Demat deoc'h,
Ma n'omp ket faziet, n'eo ket bet degaset en-dro ganeoc'h an teulioù-mañ :
« Atleterezh e Breizh er bloavezhioù 80 » (levr)
D'ar c'hentañ a viz Ebrel e oa bet amprestet ganeoc'h, setu e c'houlennomp ganeoc'h adkas anezhañ
an abretañ ar gwellañ. Ur voest a zo er maez dirak ar vediaoueg evit adkas an teulioù e-maez an
eurioù digeriñ. N'hallit ket amprestiñ teulioù ken betek ma vo adkaset an teul-mañ deomp.
Ho trugarekaat a ran en a-raok,
Elen Arankalz
Sekretourez.

Lizher 6
Mignoned ker,
Laouen omp o pediñ ac'hanoc'h da lid digeriñ an diskouezadeg livadurioù « Etre Arvor hag
Argoat » e sal ar gouelioù d'ar Gwener 15 a viz Mae da 6e30 noz. Da gentañ e vo kinniget o labour
gant an arzourien, goude e vo profet ur banne deoc'h.
Kevredigezh mignoned an arzoù
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Renablit al lizheroù / Classez les lettres
Contrôle
Service des
Don du sang technique de
eaux
véhicules

Vernissage

Subvention Médiathèque

Lizher 1
Lizher 2
Lizher 3
Lizher 4
Lizher 5

x

Lizher 6

Liammit ar sifroù gant an anvioù :
Reliez chaque chiffre écrit en toutes lettres à un nom

A

Triwec'h

1

Immatriculation

B

Pevar-ugent

2

Âge limite

C

Naontek

3

Argent

D

Seizh kant daouzek

4

Années

E

Hanter-kant

5

Date

F

Pemp kant

6

Poids limite

A

B

2

Hollad :

/ 10

C

D

E

F

