Kurso por fervojistoj
Jen la unua konkreta rezulto de la starigo de kunlaboro inter IFEF kaj ILEI. La sekva skemo
montras unu el centoj da eblaj enhavoj por kurso de Esperanto. La baza didaktika ŝtuparo malantaŭ
la kurso estas tiu de la 125-etapa kurso nun evoluigata por la projekto ‘esperanto125’. Tiu skemo
estas modere modifita, por akomodiĝi al la specifaj bezonoj de la fervoja leksiko kaj temaro. La uzo
de tiu skemo garantias, ke la fervoja kurso estas verbo-centra, kaj dekomence emfazas la
transitivecon de la verboj, prezentante ilin ĉiam en klara kunteksto.
Komentoj aŭ alternativaj proponoj estas bonvenaj. La ĉefa celgrupo estas profesiaj fervojistoj kiuj
iumaniere ricevis iajn informojn pri Esperanto kaj estas konvinkeblaj eklerni la lingvon. La kurso
unuavice estu rete ofertata, sed povos poste ricevi presitan liveron. La retkurso devos inkluzivi sonfaciligon, por ke oni klaku frazojn por aŭdi bonan prononcadon, por ke ne necesu tuj fari teorian
prezenton de la tuta son-sistemo. Estante nur cellingva kurso, laŭeble tra bildoj ĝi komuniku kiom
eble la signifojn, kaj precipe en la komenco aldonu humurajn aŭ alikialajn allogajn momentojn.
Dulingvaj nacilingvaj versioj estos aldoneblaj laŭlande, sed devos unue ekzisti pure Esperant-lingva
versio. La kurso estu bone indeksita, kun apogaj elektronikaj vortaroj. La skemo uzu maksimume
ŝablonajn informkolektojn, kiujn rekonos fervojistoj, tiel ke la kompreno de la Esperantaj tekstoj
estu facila el la kunteksto.
En la postaj stadioj de la kurso, ni enkondukos uzon de aliaj lingvoj, kun la celo uzi Esperanton por
malkaŝi malfacilaĵojn, kiujn reale frontas fervojistoj, kiuj devas komuniki kun sia publiko per
diversaj lingvoj. Falsaj amikoj inter lingvoj ofte rezultas en la publika afiŝigo de fremdlingvaj
tekstoj, kiuj estas tre mankaj, eraraj, misgvidaj aŭ simple ridigaj. Esperanto provizas ian neŭtralan
platformon, per kiu efike malkaŝi kaj klarigi tiujn falsajn amikojn, tiel ke la kurso ne nur instruu
Esperanton, sed altigi la konscion de fervojistoj pri aliaj lingvoj kaj la riskoj senintence misuzi ilin.

LA KURSA SUPERRIGARDO
1.

Bazaj substantivoj; litero J.
Relo, Rado, Vagono, Pordo, Fenestro, Sidloko, Konduktoro, Lokomotivo, Notlibro, Bileto
Kun J: Kaj, Fervojo, Kajo, Trajno, Fajfilo, Kajero, Krajono, Jen.
Emfazo sur la antaŭlasta silabo.
Lokomotivo + vagono + vagono + vagono. Jen trajno.
Relo kaj rado: jen la bazo de la fervojo.
Jen konduktoro – la trajnestro. Jen bilet-konstrolisto.
Sekundo, Minuto, Horo, Tago, Semajno, Monato, Jaro. Horaro.

2.

Bazaj adjektivoj - estas
Rapida trajno; komforta sidloko, moderna fervojo, severa kontrolisto, efika konduktoro, pura
fenestro, glata relo, ronda rado, forta lokomotivo. sekura sistemo, Mal- ne, Tiu
Tiu trajno estas rapida (200 km/hore); tiu trajno estas malrapida (200km/jare). Tiu sidloko
estas komforta, tiu estas nekomforta kaj tiu estas malkomforta. Tiu fenestro estas pura, tiu estas
malpura. Tiu signala sistemo estas sekura. Tiu sistemo estas malsekura [amuza bildo]. La
bileto-prezo estas alta. La prezo estas malalta . Ktp.
Tiu relo estas glata (svizzzz!) tiu relo estas malglata (bugadabug-bugadabug…)
Tiu rado estas ne-ronda (bildo: kun plataĵo). Sono: Gub! Gub! Gub! Gub! Gub!
Tiu rado estas mal-ronda (bildo, tre malregula formo) Sono: Kva – Klunk – Grok –Bli Blug
Kaglubo Splam!

3.

Netransitivaj verboj
Tiu trajno veturas (40 km/h). Tiu trajno haltas ( 0 km/h). Junulo sidas. Konduktoro staras.
Tiu fervojisto laboras. Tiu fervojisto ripozas. Trajno venas. Trajno ne venas. Tiu trajno
alvenas. Tiu trajno foriras. Jen dorm-vagono. Tiu persono dormas. Sid-vagono. Tiu persono ne
dormas.

4.

En, Kun, Sen litero Ĝ.
Ĝ: seĝo, pasaĝero, vojaĝo, ĝardeno, danĝero, ranĝejo, horloĝo, ĝi, ĝia, ĝusta, ĝena, larĝa, aĝo.
Jen pasaĝero kun valizo, jen pasaĝero sen valizo. Tiu trajno estas kun suplemento; tiu trajno
estas sen suplemento. Jen pasaĝero kun bileto. Jen pasaĝero sen bileto. Jen trajno kun bufedo,
jen trajno sen bufedo. En tiu trajno estas bufedo, en tiu trajno ne estas bufedo. Lokomotivo kun
pantografo estas elektra. Lokomotivo kun blua fumo estas dizela. Lokomotivo kun blanka
vaporo kaj nigra kaj griza fumo estas vapora lokomotivo. Kajo kun ĝardeno estas bela.
Malkomforta seĝo estas ĝena. La trajn-konsisto estas ĝusta. La trajn-konsisto estas malĝusta.
La horloĝo estas ĝusta. La horloĝo estas malĝusta. Tiu horaro estas ĝusta. Tiu horaro estas
malĝusta. Malĝusta horaro estas ĝena; ĝi estas danĝera! 3+2 = 5 Ĝusta. 3+2 = 46 Malĝusta.

5.

Pronomoj kaj posedaj pronomoj: mi, mia, li, lia, ĝia
Saluton! Mi estas trajnestro. Jen mia trajno. Mi estas ĝardenisto. Jen mia ĝardeno. En ĝi estas
bela arbo. Ĝi estas frukto-arbo. Ĝia ombro estas bonvena. Mi estas konduktoro. Jen mia fajfilo
kaj mia komputileto. Ĝia pezo estas malgranda. Mi estas pasaĝero – jen mia valizo. Ĝia pezo
estas granda. Jen pasaĝero kun hundo. Ĝia nomo estas Rufulo. Ĝia pezo estas ne-granda. Jen
pasaĝero en dormvagono. Jen lia lito. Li dormas kaj ronkas. Jen mia fenestro; ĝi estas malpura.
Malpura fenestro estas ĝena. Jen mi kaj mia amiko. Ni diras ‘Ĝis revido’. Mia trajno estas
akurata (ĝustatempa), sed lia trajno estas malakurata (ĝi ne estas ĝustatempa). Ve!

6.

Bazaj prepozicioj
Sur la kajo estas lampo kaj sidbenko kaj horaro kaj pasaĝero kun valizo. La sidbenko estas
inter la lampo kaj la horaro. La lampo estas apud la sidbenko kaj la sidbenko estas apud la
pasaĝero kun valizo. Sed tiu pasaĝero ne estas apud la lampo. Mi estas la trajnestro. Mi
promenas en la trajno. Mi estas la ĝardenisto. Mi laboras en mia ĝardeno. Mi staras sub la
fruktarbo kun mia rastilo.

7.

Resumo pri netransitivaj verboj – libera vortordo.
Trajno venas. Venas trajno. Promenas la trajnestro.
La trajnestro promenas. La ĝardenisto laboras.
Laboras li. Sidas la pasaĝero, li sidas sur komforta
sidloko. Haltas la trajno. La trajno haltas. Dormas kaj
ronkas la pasaĝero. Li estas ĝena. Ĝena li estas!
Trajno venas. Venas trajno.

8.

Transitivaj verboj
Saluton! Mi estas konduktoro. Mi havas flagon. Mi svingas la flagon.
Saluton! Mi estas la trajnestro. Mi havas fajfilon. Mi blovas la fajfilon.
Jen pordo. Mi fermas kaj malfermas la pordon.
Saluton. Mi estas ranĝisto en la ranĝero. Jen vagono unu kaj vagono du. Mi kuplas vagonon
unu kun vagono du.

9.

Pli da transitivaj verboj; litero Ŝ
Saluton. Mi estas la trajn-ŝoforo. Mi ŝoforas la trajnon. Mi sidas en la ŝoforejo en la
lokomotivo. Ha, problemo! Mi havas bremsilon. Mi bremsas la trajnon. La trajno haltas. Mi
atendas. Kaj atendas. Ne venas forir-signalo. Mi havas radion. Mi puŝas butonon kaj mi parolas

kun la trajnestro. La trajnestro estas sinjorino Regul. Ŝi prenas la radion kaj parolas kun la
ŝoforo. “Pasaĝero en vagono kvar kreas problemon. Li ne havas bileton. Mi kaj la konduktoro
nun solvas la problemon. La pasaĝero donas monon; la konduktoro donas bileton. La trajnestro
prenas la radion kaj diras “En ordo.”. La trajno ekiras.
En mia trajno estas kuŝvagono kaj dormvagono. La
biletprezo en kuŝvagono ne estas alta. La biletprezo en
dormvagono estas alta. La diferenco? En dormvagono, oni
kuŝas la dormos. En kuŝvagono oni kuŝas, sed oni ne dormas.
En sidvagono, oni ne kuŝas kaj ne dormas.
Ŝinkansen estas altrapida trajno en Japanio.
10. Pli da transitivaj verboj; litero C
Jen stacidomo. Jen la stacidomestro, kun verda fritita ovo. Li venas. Li levas la ovon. Li
montras ĝin. La trajnestro vidas la signalon. Ŝi prenas la fajfilon kaj fajfas. Ŝi puŝas pordobutonon kaj eniras la trajnon. La trajno ekiras.
Jen pasaĝero kun biciklo. Trajno + biciklo = facila vojaĝo.
Pasaĝero sen bileto? Tiu donas monon kaj ricevas bileton.
La ŝoforo ricevas forir-permeson de la signalisto, la stacidomestro kaj la trajnestro.
11. Akordigo de adjektivoj je -N, nia
Mi blovas mian fajfilon. Mi svingas mian flagon. Mia flago estas verda. Mi svingas la verdan
flagon. Mi puŝas la ruĝan butonon kaj la lokomotivo hupas. Mi ŝatas modernan trajnon. Mi
preferas komfortan sidlokon. Mi ŝatas mian ĝardenon. Mi ŝatas ĝian arbon.
Mi vidas oranĝan signalon, do mi bremsas la trajnon. Mi vidas ruĝan signalon, do la trajno
haltas. Ni atendas. Mi vidas verdan signalon, do mi puŝas la ruĝan butonon – la lokomotivo
hupas – kaj ni ekiras.
Nia stacidomo estas bela kaj pura. Ni ŝatas nian stacidomon.
12. Pluraloj kaj numeroj; vokalduoj
Jen unu pasaĝero. Jen dek pasaĝeroj. Jen trajno kun lokomotivo kaj tri vagonoj; tiu estas
mallonga trajno. Jen trajno kun ok vagonoj. Tiu estas longa trajno. Jen kupeo kun ses sidlokoj.
Ĝi estas unuaklasa vagono. Jen kupeo kun ok sidlokoj. Ĝi estas duaklasa vagono. Malfrua
trajno estas ĝena. Jen lokomotivo-tipoj:
Elektra lokomotivo. Ĝi havas pantografon kaj estas silenta (malbrua).
Dizela lokomotrivo. Ĝi ne havas pantografon kaj ĝi ne estas silenta – ĝi estas brua.
Vapora lokomotivo. Ĝi estas brua, kaj produktas multan fumon kaj vaporon. Sed ĝi estas bela.
Magneta trajno: Ĝi estas silenta, kaj ĝi ne havas radojn.
13. Akordigo de adjektivoj je pluraloj
Unu lokomotivo. Du lokomotivoj. Unu elektra lokomotivo. Du elektraj lokomotivoj. Tri
malfruaj pasaĝeroj kuras. La konduktoro vidas ilin kaj atendas. Ili eniras la trajnon kaj ŝi
fermas la pordojn. La trajno ekiras kaj foriras. La tri pasaĝeroj eksidas. Ili estas kontentaj, sed
ili anhelas.
Jen kvar radoj sur unu boĝio. Tri estas rondaj kaj unu estas neronda. Problemo.
14. Revizio, akordigo kun pluralo kaj akuzativo: litero Ĉ
Estas lunĉohoro en la trajno. Tiu pasaĝero havas sandviĉon, do ŝi manĝas ĝin kaj trinkas
limonadon. La najbara pasaĝero havas du bananojn, do li manĝas ilin. La tria pasaĝero en la
kupeo ne havas lunĉon, do li iras al la bufedo kaj aĉetas sandviĉon kaj teon.
La stacidoma kato estas ĉarma, kaj ĝi ĉasas musojn. En la printempo, mi laboras en la
stacidoma ĝardeno. Mi tranĉas la branĉojn de mia arbo. Mi tranĉas multajn branĉojn. Longas

trajno portas multajn pasaĝerojn. En la bufedo: Unu fromaĝan sandviĉon, mi petas. Ne, ne. Mi
estas malsata. Du fromaĝajn sandviĉojn, mi petas. Dankon!
15. Imperativo
bildo



Ruĝa signalo:
“Haltu!”. La trajno haltas, ĉar la trako ne estas libera.
Oranĝa signalo:
“Atentu! Bremsu”. Mi bremas la trajnon kaj mi
atentas.
Verda signalo:
“En ordo. Pluiru!”. Mi ne bremsas la trajnon; ni
pluiras. La trako estas libera.




“Ne transiru la trakojn. Venas trajno!”
Bonan matenon! Montru viajn biletojn, mi petas. Jen mia bileto. Dankon! Eo ordo.
Ne lasu valizojn en la koridoro. Ne uzu la necesejon kiam la trajno staras en stacidomo. Ne
malfermu fenestrojn en klimatizita vagono. Ne uzu poŝtelefonon en silenta kupeo. Ne malfermu
pordojn kiam la trajno veturas. Ne prenu fruktojn de nia arbo. Ne paŝu sur la herbo.
16. Jes/ne demandado
Ĉu tiu sidloko estas libera? Jes, bonvolu! Dankon!
Ĉu tiu estas rapidtrajno? Ne, ĝi estas halttrajno.
Ĉu mia bileto estas valida? Jes. Ĝi estas en bona ordo.
Ĉu demandoj kun la ĝisnuna materialo.
17. Iras al, Venas de
Tiu trajno iras al la ĉefurbo. Ĝi estas rapidtrajno, kun unua-klasaj vagonoj. Tiu trajno iras al
mia vilaĝo. Ĝi estas loka trajno kaj havas nur dua-klasajn vagonojn. Ĉu tiu trajno iras al
Belurbo? Ne, la trajno al Belurbo foriras de kajo kvin. Tiu trajno alvenas de Parizo. Ĝi estas
internacia trajno kun unua-klasaj vagonoj, restoracia vagon kaj dorm-vagonoj.
18 Plena kolekto de pronomoj.
Ok personoj sidas en kupeo. Aperas la konduktoro en la koridoro. (dialogado) Jen mia bileto.
Ĉu tiu estas via bileto? Jes. Bone. Lia bileto estas en mia poŝo, kaj vi havas ŝian bileton. Ni
kvar havas grupan bileton. Nia bileto estas en mia monujo. Bone, do mi havas mian bileton, vi
havas vian, mi havas lian, vi havas ŝian, kaj ilian bileton vi havas en la monujo. Jes, mi havas
nian bileton.
Demando: La personoj kun du biletoj estas _________ kaj _________.
19. Kiu, ĉiu, -eco
Tiu trajnservo estas ofta (unu trajno en ĉiu deka minuto)
Tiu trajnservo estas malofta (unu trajno en ĉiu deka monato)
Nia trajnservo estas tre akurata. La trajnoj alvenas ĝustatempe.
Nia trajnservo estas tre malakurata. La trajnoj ofte alvenas kun malfruo.

[bildaro]

Kiu trajnservo estas ofta? Kiu estas malofta?
Kiu trajnservo estas akurata? Kiu estas malakurata?
Kiu trajnservo estas rapida? Kiu estas malrapida?
Kiu vagono estas komforta kaj pura? Kiu estas malpura?

Kvalitoj de trajnservoj:
Sekureco: Akcidentoj devas okazi tre tre malofte.
Ofteco: Servo kun bona ofteco estas populara.
Akurateco: Pasaĝeroj malkontantas, se trajnoj ofte alvenas malfrue.
Rapideco: Pasaĝeroj kontentas, se la trajno portas ilin rapide al la celo.
Komforto: Puraj kaj agrablaj vagonoj logas pasaĝerojn al la fervojo.
20. VERBOJ de ESPERANTO. Resumo:
1. ‘estas’, ‘restas’: -o estas –o. –o estas –a,
2. staras, sidas, kuras, venas. Tre libera vortordo! Trajno venas, venas trajno.
3. Mi manĝas sandviĉon, trinkas teon, kontrolas bileton, ŝoforas trajnon.
Verboj transitivaj/netransitivaj. Lernu la kategorion de ĉiu verbo!
Atentu: Akuzativa –N dependas je la karaktero de la verbo, ne ĝia loko en la frazo!
21. Ŭ, aŭ, ankaŭ. Kio, tio
Aŭ, ankaŭ, kontraŭ. Kio estas tio? Lokomotivo aŭ vagono? Pomo aŭ banano? Sandviĉo aŭ
katastrofo? Valida aŭ malvalida bileto? Mi legas libron. Ankaŭ mi legas libron. Mi legas
ankaŭ gazetojn. Mi havas komputilon. Ĉu ankaŭ vi havas komputilon? Ĉu vi havas ankaŭ
skanilon? Ĉu vi estas kontraŭ altaj impostoj? Ĉu la stacidoma kato batalas kontraŭ stacidomaj
musoj? Ĉu vi trinkas teon kun aŭ sen sukero? Kun aŭ sen lakto?
22. Posedaj esprimoj, literoj: Ĵ, Ĥ
Jen la fajfilo de la konduktoro. Jen la arbo de la ĝardeno. Jen la kato de la stacidomo.
La fajfilo apartenas al la konduktoro. La kato apartenas al la stacidomestro.
Tiu fajfilo estas mia. Jen mia fruktarbo! Jen nia kato.
Ĵurnalo kuŝas sur benko en la stacidomo. Pasaĝero venas, prenas ĝin kaj legas ĝin. Nun ĝi estas
lia. Speciala programo. Ĥoro kantas en la stacidoma halo. En la strato ekster la stacidomo
muzikas ĵaz-bando.
23. AS, IS, OS.
Hodiaŭ, morgaŭ, hieraŭ. Tagoj de la semajno. Kiu vizitis vin hieraŭ? Kiu
vizitos vin morgaŭ? Kion vi faris hieraŭ? Kion vi faros ĵaŭde? Kion vi
faris en la pasinta ĵaŭdo? Post du tagoj estos vendredo. Antaŭ du tagoj
estis lundo.
Morgaŭ oni riparos la trakon ĉe kajo kvin. Trajnoj ne uzos la kajon. Anstataŭ kajo kvin, ili
uzos kajon ses. En aŭgusto oni riparos la trakon inter Belurbo kaj Koturbo. Anstataŭ trajnoj,
pasaĝeroj uzos busojn – estos malkontentaj pasaĝeroj.
24. La plena Esperanta alfabeto
Liter-nomoj. Literoj, silaboj, radikoj, finaĵoj. Prononca revizio – emfazu la antaŭlastan silabon.
Revizio pri diftongoj kaj ne diftongaj vokalparoj. Alfabet-ekzercoj.
25: REVIZIO de ĉio ĝis nun
kun emfazo je la karakteroj de la verboj. Klarigo pri numeroj preter 10 – kiel nomi jarojn.
Legaĵoj, iomete pri Esperanto mem. Legaĵo pri la vivo de Zamenhof (pasinta tempo) kaj pri la
Unua Libro en 1887, antaŭ 125 jaroj. Pri la historio de IFEF.
--------26. Kiu, kiuj, kiun, kiujn, unuavice kiel demando-vortoj.
Tiu, tiuj, tiun, tiujn. Kio, kion, tio, tion.

27. Atentendaj verboj
mankas –o, aperas –o, okazas –o, haltas –o, ĉesas –o, falas –o.
Libera vortordo, precipe ĉe tiuj netransitivaj verboj.
fermas –on, komencas –on, ŝanĝas –on, ŝatas –on.
Okazas incidento. Mankas la konduktoro. La trajno restas en la stacidomo. La trajnestro prenas
poŝtelefonon kaj vokas la konduktoron. “Kio okazis al vi”. “Pardonu, ĉefo, mi sidas en taksio.
Okazis akcidento. La tuta strato estas plena je aŭtomobiloj. Ha, nun ni ekiras denove. Post
kvin minutoj mi alvenos. Efektive, post kvin minutoj, aperas la taksio. Ĝi alvenas kaj haltas
antaŭ la stacidomo. La konduktoro kuras de la taksio al la trajno. La trajnestro premas
butonon; li fermas la pordojn kaj la trajno foriras kun dek-minuta malfruo. Bela problemo por
la signalistoj.
Ili ŝanĝas la lokomotivon. Ĉe finstacio, trajnoj ŝanĝas la direkton. Turistoj ŝanĝas monon en la
stacidoma giĉeto.
28. Kun / per.
Ĉu ni iru per trajno aŭ per buso? Ĉu ni iru per
aŭto aŭ biciklo? Ĉu ni iru per trajno aŭ aviadilo?
Oni fajfas per fajfilo. Oni tondas paperon per
tondilo. Oni tranĉas panon per tranĉilo. Ĉu mi
voku la trajnestron per mia poŝtelefono aŭ per
mia radio?

Sportisto iras
per biciklo

Pasaĝero iras kun biciklo. Pasaĝero iras per biciklo.
Tra / trans. La trajno iras tra tunelo sed trans ponto. Ĝi iras tra
tunelo; ĝi trairas ĝin. La trajno eniras la stacidomon.

Sportisto iras
kun biciklo

29. Infinitivoj.
Mi volas veni morgaŭ. Kiun trajnon vi rekomendas? Mi devas alveni antaŭ la sesa horo. Mi
volis veni per biciklo, sed buso paneis en la tunelo kaj blokas ĝin. Ili ne povas eltiri ĝin ĝis la
vespero. Do, mi preferas lasi la biciklon hejme kaj veni per trajno. Se mi uzos la trajnon de la
tria horo, mi povos alveni ĉitrkaŭ la kvina horo.
30. Por.
Fervojistoj devas studi por ekzamenoj. Oni ekzamenas ilin pri la sekureco-reguloj kaj la signifo
de signaloj. En stacidomoj, oni uzas komputilojn por sendi kaj ricevi mesaĝojn. La ĝardenisto
prenas korbon por rikolti la pomojn de la arbo en la stacidoma ĝardeno. Por viziti min, uzu la
urban trajnlinion tri. Mi diris tion, ne por ĝeni vin, sed por helpi vin.
31. Verbo-kolektoj:
Perdi, serĉi, trovi, uzi -on. Studi, lerni, instrui, kompreni, scii -on. Demandi, pripensi,
respondi, decidi -on. Grimpi, naĝi, rajdi, flugi, gliti, plonĝi, veturi. Skribi, legi, mesaĝi, babili,
desegni, verki. Kontroli, regi, ŝalti, enŝalti, elŝalti, -on.
32. N por indiki movon al:
En la –ON. Plonĝi en akvon, kuri en la ĝardenon, kuri en la ĝardeno. Veturi en la urbon. Veturi
en la urbo. Meti horaron sur la tablon. La kato kuras sub la tablon. La kato kuras sub la
tablo.Verboparoj. Mi bezonas tion – tio necesas. Mi ŝatas tion – tio plaĉas al mi.

33. Pri:
Mi legas libron pri komputiloj. Mi scias multon pri trajnoj. Mi ŝatas skribi leterojn pri mia
vivo. Mi ne ŝatas suferi en ekzamenoj pri fiziko. Ne temas pri volo, sed pri devo. En la urbo,
atentu pri la trafik-ŝildoj / atentu la trafik-ŝildojn.
34. PLI PRI VERBOJ:
Absolutaj uzoj: Ni manĝas je la oka. (sed ni manĝas ION, nur tio ne gravas diri en tiu
komunika momento – manĝi estas kaj restas duliga verbo). Alternativaj dirmanieroj: Mi
helpas vin, mi helpas al vi. (Helpi restas duliga!).
33. Pro:
Mi suferas pro virusoj – ankaŭ mia komputilo. Mia pomarbo suferas pro frosto kaj bakterioj.
Mi malfruas pro la buso-paneo en la tunelo. Mi malsatas pro manko de pano en la domo.
34: -E. Bona.
Bone. Rapida rapide. Mia aŭto iras rapide. Mia skanilo skanas paĝojn malrapide. Nigrablanke ĝi skanas rapide, Kolore, ĝi skanas malrapide. La vetero estas bela. Estas bele sidi en la
ĝardeno kiam la vetero estas bona. Paroli telefone. Kunsidi skajpe.
35: Sufiksoj:
-IL: skanilo, printilo, tranĉilo, helpilo, naĝilo, flugilo, skribilo, mesaĝilo, veturilo…
-EJ: manĝejo, trinkejo/drinkejo, lernejo, komputilejo, legejo, naĝejo, sportejo, kurejo, bakejo…
-ET, EG: dometo, -ego, problemeto, -ego, komputileto, -ego, aŭtomobileto, -ego, ĝardeneto, ego, arb-eto, arb-ego, sandviĉeto, -ego, ekzameneto, -ego, ego-eto, ego-ego !
36. Kie, tie.
Urba navigado – kun mapo. Kie estas la kinejo? banko, hospitalo, besto-ĝardeno, lernejo,
universitato, amuzparko, stacidomo, busstacio, centro, urba parko. Montru la vojon. Iru
dekstren, iru maldekstren. Iru rekte. Komputila navigilo.
37. Ke.
Mi opinias, ke vi pravas. Mi certas, ke li aperos. Mi dubas, ke tio okazos. Mi kredas, ke tio
ĝustas. Mi pensas, ke komputiloj estas utilaj. Mi ne dubas, ke li malfruos.
38. Pliaj sufiksoj:
-IST: instruisto, programisto, sportisto, ĝardenisto, fervojisto, vendisto,
-ANT: uzanto, prezidanto, rigardanto, kontrolanto,
-AR: klavaro, arbaro, vagonaro. ER: panero,
39. Kiom da. Tiom da.
Revizio pri nombroj. Kelkaj, multaj, pluraj, Kiom da horoj ĝis la lanĉo de la raketo? Kiom da
kurantoj finos la maratonon ene de kvar horoj? Kiom da pika papriko mi metu en la supon?
Kiom da pomoj vi rikoltis el la ĝardeno?
40. Revizio
Revizio de ĉio ĝis ĉi tie, kun legaĵoj, aŭskultaj ekzercoj, testo, kvizo, ktp. Pli da temoj pri la Evivo kaj movado: UEA,ILEI, IFEF, TEJO, retejoj, UK, IJK, ILEI-konferenco, IFEFkongresoj, SES, kursejoj, aranĝoj de 2012 kaj 2013.

41. Kiam, tiam.
Horoj, minutoj. Dirado de la horo. Horloĝo havas du montrilojn, unu por
horoj kaj unu por sekundoj. Kelkaj horloĝoj havas trian montrolon por
sekundoj. Multaj horloĝoj havas kvaran montrilo, por la alarmo. La
alarmo vekas vin frue en la mateno. Tio estas vekhorloĝo.
42. Rilativa uzo de korelativoj:
Ĉu vi koleras, kiam via komputilo kraŝas? Ni komencos la kunsidon, kiam li alvenos. Kiu
scias, kie li estas? Mi ne havas ideon, kion tio signifas. Mi ne scias, kiu li estas. Mi ne povas
imagi, kio sekvos.
43. Ĉio, nenio, io kaj tiu serio
Ĉiu, neniu, Iu. Ĉie, nenie, ie. Ĉiam, neniam, iam. Ĉiu devas spiri. Neniu povas salti ses metrojn
(sur la tero; sur la luno eblas).
44. Tre, tro.
Prezoj estas tre altaj. Ili estas tro altaj. Pli, la plej. La plej alta monto en la mondo estas
Ĉomolunga. En la olimpikoj, la plej bona sportisto ricevas oran medalon.
45. Kia, tia, ia, ĉia, nenia.
46. Kies, ties, ies, ĉies, nenies.
47. Kiel, tiel, iel, ĉiel, neniel.
48. Kial, tial, ial, ĉial, nenial. Ĉar. Motivoj.
49. Vortkunmetado: voj-montrilo, vekhorloĝo,
50. Revizio: Ĉio ĝis nun. La plena korelativa tabelo. Pli da legaĵoj kaj testoj.
51-55 Pli da temoj.
55. IG kun adjektivaj kaj substantivaj radikoj
La lokomotivisto rapidigas la trajnon. Fine de la tago oni purigas la vagonojn. Laboristoj
bonigas la trakon. Incidentoj grandigas la deficiton. Malfruoj kolerigas pasaĝerojn. Ĝustatempaj
alvenoj feliĉigas ilin. Trakrompo malfruigas la trajnojn. Ruĝa signalo haltigas trajnon.
56. IG kun afiksoj kaj prepozicioj
La rangistoj kunigas du vagonarojn. Dum la vojaĝo, aliaj ranĝistoj disigos ilin. La signalisto
transigas la trajnon al alia trako. La trajno iras tro malrapide. Oni enigis tro da pasaĝeroj. Ni
devas forigi kelkajn, aŭ transigi ilin al alia trajno. La ripareja estro arigas la problemojn de la
tago kaj planas la noktan riparadon. Ni devas pliigi la nombron de pasaĝeroj. Ni ofertu
specialan rabaton tra la reto.
57. IG kun prepozicio plus substantivo
La stacidomestro surtabligas la ‘verdan ovon’. Kiam devas foriri la sekva trajno, ŝi enmanigas
ĝin kaj iras al la kajo kaj svingas ĝin. Pasaĝero havas demandon. La konduktoro elpoŝigas la
horaron kaj konsultas ĝin. Rompita relo dereligas trajnon. Per gruo la traklaboristoj resurreligas
ĝin.
58. IG kun verboj de korpa tenigo
Starigas, sidigas, kuŝigas. Situacio: Infano, kiu ludas en trajno per pupo. (Fakte ĉe IG, ĉi tio ne
nepre formas apartan kategorion, sed ni lasu ĝin, por havi simetrion kun –IĜ-).
59. IG kun netransitivaj verboj
Afiŝo pendas. Horaro falas. Trajno venas. Striko daŭras kaj ne ĉesas.

La stacidomestro pendigis la afishon. La konduktoro faligis sian horaron. La signalisto venigas
la trajnojn. La laboristoj daŭrigas la strikon.
La stacidomestro printas afiŝon. Li portas ĝin al la muro de kajo unu. Li pendigas la afiŝon.
Hieraŭ, la afiŝo ne pendis. Nun ĝi pendas. Morgaŭ ghi pendos (se neniu forprenos au detruos
ĝin). La konduktoro konsultas sian horaron. Li tenas ankaŭ komputileton, fajfilon, malvalidan
bileton, kelkajn ŝlosilojn kaj plumon. Do, li faligas la horaron. Ĝi falas al la planko. **** diras
la konduktoro (mallaŭte).
Kiam la stacidomo estas plena, la signalistoj unue venigas la interurbajn trajnojn (IC) kaj la
internaciajn trajnojn. Poste, ili venigas la halttrajnojn. Se homo rifuzas aĉeti bileton, la
konduktoro funkciigas la poŝtelefonon kaj venigas la trajnestron. La striko daŭras jam tri tagojn.
La laboristoj voĉdonas. Ili decidas daŭrigi la strikon tri pliajn tagojn. Eble post tri tagoj ili
decidos ĉesigi ĝin.
60. IG kun pliaj netransitivaj verboj
Komputilo dormas; ĝi ne funkcias. La signalisto premas ĝian butonon por funkciigi ĝin. La
lokomtivestro funkciigas la bremsojn. Ekzamenoj okazas. La fervojo okazigas la ekzamenojn
ĉiujare. Aperas la verda ovo. La stacidomestro aperigas ĝin. Trajno paneas. Komputila kraŝo
paneigas ĝin.
61. Resumo de la uzoj de IG
Mencio pri la eblo uzi IG ankaŭ kun transitivaj verboj – posta temo.
62. IĜ kun adjektivoj kaj substantivoj
IĜ indikas rezulton. La trajno rapidiĝas. La trajno malfruiĝas. La malfruo grandiĝas. La
deficito grandiĝas. La trajno longiĝas. Jozefo estriĝis en 2008. La fervojo estrigis lin. En la
premhoro la horaro komplikiĝas, ĉar trafikas multaj trajnoj, en la vespero, la horaro simpliĝas.
La fervojo iom post iom moderniĝas.
Nebulo densiĝas, do la trajnoj malrapidiĝas.
Malfacila tago en la signalejo: Relo rompiĝis, signalo paneis, komputilo
kraŝis, ok trajnoj malfruiĝas, la estro kriis – la signalisto freneziĝis.
63. IĜ kun prepozicioj kaj afiksoj
Trajno disiĝas en du partojn dumvoje. Ve! Pluraj trajnoj malfruiĝas. Pasaĝeroj ariĝas sur kajo
kvin. Ilia nombro pliiĝas, do la stacidomestro vokas la signalejon: “Ĉu vi havas rezervan trajnon
por ni?” “Momenton! Jes, alvenos post kvar minutoj la trajno de Koturbo, ĝi preskaŭ
malpleniĝis. Ni povas duonigi la trajnon, kaj sendi la duan parton al Belurbo.” “Dankon, mi tuj
anoncos tion. Ĝi alvenos al kajo tri, ĉu ne?” “Prave.”
Gesinjoroj! Pro la malfrua trajno al Belurbo, ni anoncas anstataŭan trajnon, kiu foriros post sep
minutoj de kajo tri. Por Belurbo, bonvolu uzi nur la lastajn kvar vagonojn; la antaŭaj kvar
vagonoj pluiros al Gruzurbo.
(Amuza dialogo: Skaraboj sur la ponto inter kajo kvin kaj tri, preskaŭ morttretitaj).
(Simila postsekvo aperu en iu sekva etapo:)
“Kio, ĉu mi ne estas en Belurbo? Klare ne. Ĉi tiu urbo ne estas bela. En kiu urbo mi estas?
Gruzurbo. Hm, jes, mi vidas. Tial miaj piedoj doloras. Kiel eblas? Mi iras plendi.”
64. IĜ kun verboj de korpa teniĝo
Pasaĝeroj envenas kaj sidiĝas – se restas liberaj sidlokoj. Se envenas maljunulo aŭ graveda
virino, afabla pasaĝero stariĝas kaj ofertas la sidlokon.

Forirhoro, do la stacidomestro stariĝas, prenas la ovon kaj pashas al la kajo. Se trajno ne plu
funkcias, fervojistoj diras, ke la trajno “sidighis”.
1970: Signalistoj staris kaj tiris stangojn. Peza laboro!
2012: Signalistoj sidiĝas antau komputiloj kaj rigardas ekranojn. Mensa laboro.
En nokta trajno post la deka la pasaĝeroj kuŝiĝas kaj ekdormas.
Trajno alvenas al la riparejo kun difekto. Hmm. Difekta kompresoro. La riparisto kaŭriĝas por
esplori la problemon. Sed la kaŭrado doloras, do li genuiĝas por pli bone vidi. La rimarkas la
problemon. Por ripari ĝin, li devas kuŝiĝi.
65. IĜ kun transitivaj verboj.
La verbo kun IĜ estas unu-liga (netransitiva). Ni perdas la informon kiu faras la agon, sed ni
emfazas la rezulton.
La pordoj fermiĝas kaj la trajno ekiras. Problemo leviĝas. La kaŭzo vidiĝas. Aldoniĝas kvar
novaj trajnoj al la horaro. Taso rompiĝis en la bufedo. Venas la estro kaj krias: Kiu rompis tiun
tason? Respondas la bufedisto: “Neniu. La taso rompiĝis”
66. Resumo de la uzo de IG kaj IĜ (vidu apartan dokumenton)
Pliaj temoj: Kondicionalo, Participoj:
ATA…: Tirata trajno; Kontrolita bileto; Fermita pordo / linio
Levota barilo / levata / levita (malnovmoda transirejo)
ANTA…: Venonta trajno / forironta trajno / paneonta trajno/ fenezighonta signalisto
Kamiono ĉe transirejo:
1. Kolizionta trajno, forkuronta shoforo, trafota kamiono
2. Kolizianta trajno, trafata kamiono, forkuranta shoforo
3. Koliziinta trajno, trafita kamiono, forkurinta shoforo.
Bedaurinde, la trajnshoforo ne povas forkuri.
Leciono pri sekureco che transirejoj. Trajnoj ne kapablas tuj rapidege halti.
Altrapidaj linioj ne havas samnivelajn transirejojn. Strrtoj kaj vojoj uzas pontojn aŭ tunelojn por
transiri de unu flanko de la linio al alia.
Plio:







Kiel uzi vortarojn kaj similajn helpilojn.
Kompleksaj tempoj. Aktivaj kaj pasivaj
Restantaj afiksoj.
Pliaj temoj, profundigo de la temoj
Pli kompleksaj kunmetadoj de elementoj.
Pli da temoj, legaĵoj pri la E-vivo kaj manieroj daurigi la studojn, precipe en fervojistaj rondoj.
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