
Teir anezho a oa er park, « Gwennig » he blevenn gwenn marellet, « Barba » he c’herniel lemm ha « Ruzenn » he zezhioù c’hwezet gant al laezh. O peuriñ e oant o-zeir. « Ne chom tamm bara ebet ken d’an 
eur-mañ ! » a lavar an itron Riou da Yann ha da Elza, e c’hoar. Ar mintin-se n’en doa ket gellet Loeiz loc’hañ e oto. Riklañ a rae an houidi war ar poull. Kalet e oa an douar. Ur pezh gwenaenn a oa war fri kamm 
ar vaouez. Diwar nij ec’h en em gavas er c’hastell war he balaenn. Poan-gof en doa Lomig bremañ. Keuz en doa da vezañ graet ur sotoni ! Dont a reas Mammig er gambr ha goulenn a reas : « Lavar din ’ta, 
Lomig, pelec’h emañ ar voestad chokolad am boa prenet dec’h ? » Bet e oa Nolan o tastum kregin. Lakaet en doa anezho war e gastell-traezh da glinkañ anezhañ. Goude bezañ diverket an daolenn e kemer 
Herve e greion ruz da reizhañ ar c’haieroù. Sioul eo ar sal ; ar skolidi zo aet kuit ur pennad zo bremañ. « Piv en deus kemeret va zraoù ? a c’houlennas tadig. – N’eo ket me eo ! – Na me kennebeut ! – Lavarit ar 
wirionez din, bremañ. N’on ket evit gouzañv ar gevier ! » Abaoe 3 eur noz emañ David o labourat. Aozet en deus an toaz gant bleud, dour hag holen. Goell en deus lakaet ivez. Meret en deus an toaz e-barzh 
ur pod bras. C’hwezh vat zo bremañ. A-benn 5 munut e teuio ar pratikoù kentañ. Lakaat a ra an aotrou Gweganton e stetoskop war ma bruched. Aiou, yen eo ! A-benn ar �n e lavar un dra bennak da’m zad 
war un ton frealzus. Kemer a ra e greion ha skrivañ a ra un nebeud gerioù war un tamm paper. Emichañs ne vo ket re a louzoù da lonkañ ! Krenañ a rae Izidor pa zihunas. « Brrr, erru ar goañv bremañ da vat. 
Eüruzamant ez eus kalz a graoñ-kelvez e-barzh va c’huzhiadell er c’hoad ! » O tebriñ dienn-skorn e oa Loeiza. Plijout a rae dezhi pa wele ar skeudennoù kentañ war skramm ar sal deñval. « Ola ! Ar 
sac’had-c’hwen-mañ en deus staotet war ar sivi adarre ! – Mammig, ne blij ket din pa rez “sac’had-c’hwen” eus Fridu ! » Buan-kenañ ez a Lea da guzhat dindan un delienn saladenn. Emañ o paouez gwelet he 
enebourez daonet o tont diwar nij d’ar jardin. Kuit da vezañ gwelet gant Braneg ez a Lea da guzhat e-barzh he c’hrogenn. Lakaat a reas Sebastien e zorn en e c’hodell ha kompren a reas en doa kollet e bezh 2 
€… « Iskuzit ac’hanon, Itron ! Kollet eo va arc’hant ganin. Dont a rin da brenañ bara diwezhatoc’h… » Nijal ar rae ar banniel e lein ar wern. Banniel euzhus ar marv an hini e oa. Aon a rae da vartoloded an holl 
listri. Deuet e oa ar renerez da reiñ urzh deomp da azezañ. Lavaret he doa : « Klañv eo an itron Lagadeg, bugale. Dont a raio un erlec’hier. » Goude bezañ lakaet e greion war an daol en-dro en doa soñjet an 
aotrou Bernard : « Ma, gwelloc’h ez a an traoù gant Kevin ! N’en deus ket graet fazi adskrivañ ebet hiziv. » Lonkañ a reas e gached aspirin ha c’hwezhañ e fri gant trouz. Goude-se e lakaas e voned ruz ha sellet 
dre ar prenestr. « Gwall yen e vo an noz evit un den eus va oad. Met arabat e vefe dipitet ar vugale er bloaz-mañ ! » Pa’z eas er-maez eus ar bignerez gant an douristed all, en trede estaj, e c’hellas Gabrielle gwelet 
kêr Bariz en he fezh en-dro dezhi. Ne oa ket kustum da vont ken uhel. Gant-se e oa un tamm mezv hag e rankas kregiñ er valistrenn-houarn… Lakaat a reas ur grogenn vrav en he blev hir melen ha splujañ a 
reas. Lintrañ a reas ar skant dindan an heol ur wezh c’hoazh. Goude-se ez eas diwar wel e foñs ar mor. Fanny a reas sin d’ar blenier da chom a-sav gant e oto war vord an hent. « Kalz re vuan ez ae hoc’h oto 
ganeoc’h, Aotrou ! Diskouezit din paperioù an oto hag hoc’h aotre-bleniañ, mar plij ! »Teir anezho a oa er park, « Gwennig » he blevenn gwenn marellet, « Barba » he c’herniel lemm ha « Ruzenn » he zezhioù 
c’hwezet gant al laezh. O peuriñ e oant o-zeir. « Ne chom tamm bara ebet ken d’an eur-mañ ! » a lavar an itron Riou da Yann ha da Elza, e c’hoar. Ar mintin-se n’en doa ket gellet Loeiz loc’hañ e oto. Riklañ a 
rae an houidi war ar poull. Kalet e oa an douar. Ur pezh gwenaenn a oa war fri kamm ar vaouez. Diwar nij ec’h en em gavas er c’hastell war he balaenn. Poan-gof en doa Lomig bremañ. Keuz en doa da vezañ 
graet ur sotoni ! Dont a reas Mammig er gambr ha goulenn a reas : « Lavar din ’ta, Lomig, pelec’h emañ ar voestad chokolad am boa prenet dec’h ? » Bet e oa Nolan o tastum kregin. Lakaet en doa anezho 
war e gastell-traezh da glinkañ anezhañ. Goude bezañ diverket an daolenn e kemer Herve e greion ruz da reizhañ ar c’haieroù. Sioul eo ar sal ; ar skolidi zo aet kuit ur pennad zo bremañ. « Piv en deus kemeret 
va zraoù ? a c’houlennas tadig. – N’eo ket me eo ! – Na me kennebeut ! – Lavarit ar wirionez din, bremañ. N’on ket evit gouzañv ar gevier ! » Abaoe 3 eur noz emañ David o labourat. Aozet en deus an toaz gant 
bleud, dour hag holen. Goell en deus lakaet ivez. Meret en deus an toaz e-barzh ur pod bras. C’hwezh vat zo bremañ. A-benn 5 munut e teuio ar pratikoù kentañ. Lakaat a ra an aotrou Gweganton e stetoskop 
war ma bruched. Aiou, yen eo ! A-benn ar �n e lavar un dra bennak da’m zad war un ton frealzus. Kemer a ra e greion ha skrivañ a ra un nebeud gerioù war un tamm paper. Emichañs ne vo ket re a louzoù da 
lonkañ ! Krenañ a rae Izidor pa zihunas. « Brrr, erru ar goañv bremañ da vat. Eüruzamant ez eus kalz a graoñ-kelvez e-barzh va c’huzhiadell er c’hoad ! » O tebriñ dienn-skorn e oa Loeiza. Plijout a rae dezhi pa 
wele ar skeudennoù kentañ war skramm ar sal deñval. « Ola ! Ar sac’had-c’hwen-mañ en deus staotet war ar sivi adarre ! – Mammig, ne blij ket din pa rez “sac’had-c’hwen” eus Fridu ! » Buan-kenañ ez a Lea 
da guzhat dindan un delienn saladenn. Emañ o paouez gwelet he enebourez daonet o tont diwar nij d’ar jardin. Kuit da vezañ gwelet gant Braneg ez a Lea da guzhat e-barzh he c’hrogenn. Lakaat a reas Sebas-
tien e zorn en e c’hodell ha kompren a reas en doa kollet e bezh 2 €… « Iskuzit ac’hanon, Itron ! Kollet eo va arc’hant ganin. Dont a rin da brenañ bara diwezhatoc’h… » Nijal ar rae ar banniel e lein ar wern. 
Banniel euzhus ar marv an hini e oa. Aon a rae da vartoloded an holl listri. Deuet e oa ar renerez da reiñ urzh deomp da azezañ. Lavaret he doa : « Klañv eo an itron Lagadeg, bugale. Dont a raio un erlec’hier. 
» Goude bezañ lakaet e greion war an daol en-dro en doa soñjet an aotrou Bernard : « Ma, gwelloc’h ez a an traoù gant Kevin ! N’en deus ket graet fazi adskrivañ ebet hiziv. » Lonkañ a reas e gached aspirin ha 
c’hwezhañ e fri gant trouz. Goude-se e lakaas e voned ruz ha sellet dre ar prenestr. « Gwall yen e vo an noz evit un den eus va oad. Met arabat e vefe dipitet ar vugale er bloaz-mañ ! » Pa’z eas er-maez eus ar bigne-
rez gant an douristed all, en trede estaj, e c’hellas Gabrielle gwelet kêr Bariz en he fezh en-dro dezhi. Ne oa ket kustum da vont ken uhel. Gant-se e oa un tamm mezv hag e rankas kregiñ er valistrenn-houarn… 
Lakaat a reas ur grogenn vrav en he blev hir melen ha splujañ a reas. Lintrañ a reas ar skant dindan an heol ur wezh c’hoazh. Goude-se ez eas diwar wel e foñs ar mor. Fanny a reas sin d’ar blenier da chom a-sav 
gant e oto war vord an hent. « Kalz re vuan ez ae hoc’h oto ganeoc’h, Aotrou ! Diskouezit din paperioù an oto hag hoc’h aotre-bleniañ, mar plij ! »Teir anezho a oa er park, « Gwennig » he blevenn gwenn marel-
let, « Barba » he c’herniel lemm ha « Ruzenn » he zezhioù c’hwezet gant al laezh. O peuriñ e oant o-zeir. « Ne chom tamm bara ebet ken d’an eur-mañ ! » a lavar an itron Riou da Yann ha da Elza, e c’hoar. Ar 
mintin-se n’en doa ket gellet Loeiz loc’hañ e oto. Riklañ a rae an houidi war ar poull. Kalet e oa an douar. Ur pezh gwenaenn a oa war fri kamm ar vaouez. Diwar nij ec’h en em gavas er c’hastell war he balaenn. 
Poan-gof en doa Lomig bremañ. Keuz en doa da vezañ graet ur sotoni ! Dont a reas Mammig er gambr ha goulenn a reas : « Lavar din ’ta, Lomig, pelec’h emañ ar voestad chokolad am boa prenet dec’h ? » 
Bet e oa Nolan o tastum kregin. Lakaet en doa anezho war e gastell-traezh da glinkañ anezhañ. Goude bezañ diverket an daolenn e kemer Herve e greion ruz da reizhañ ar c’haieroù. Sioul eo ar sal ; ar skolidi 
zo aet kuit ur pennad zo bremañ. « Piv en deus kemeret va zraoù ? a c’houlennas tadig. – N’eo ket me eo ! – Na me kennebeut ! – Lavarit ar wirionez din, bremañ. N’on ket evit gouzañv ar gevier ! » Abaoe 3 eur 
noz emañ David o labourat. Aozet en deus an toaz gant bleud, dour hag holen. Goell en deus lakaet ivez. Meret en deus an toaz e-barzh ur pod bras. C’hwezh vat zo bremañ. A-benn 5 munut e teuio ar pratikoù 
kentañ. Lakaat a ra an aotrou Gweganton e stetoskop war ma bruched. Aiou, yen eo ! A-benn ar �n e lavar un dra bennak da’m zad war un ton frealzus. Kemer a ra e greion ha skrivañ a ra un nebeud gerioù 
war un tamm paper. Emichañs ne vo ket re a louzoù da lonkañ ! Krenañ a rae Izidor pa zihunas. « Brrr, erru ar goañv bremañ da vat. Eüruzamant ez eus kalz a graoñ-kelvez e-barzh va c’huzhiadell er c’hoad ! 
» O tebriñ dienn-skorn e oa Loeiza. Plijout a rae dezhi pa wele ar skeudennoù kentañ war skramm ar sal deñval. « Ola ! Ar sac’had-c’hwen-mañ en deus staotet war ar sivi adarre ! – Mammig, ne blij ket din pa 
rez “sac’had-c’hwen” eus Fridu ! » Buan-kenañ ez a Lea da guzhat dindan un delienn saladenn. Emañ o paouez gwelet he enebourez daonet o tont diwar nij d’ar jardin. Kuit da vezañ gwelet gant Braneg ez a 
Lea da guzhat e-barzh he c’hrogenn. Lakaat a reas Sebastien e zorn en e c’hodell ha kompren a reas en doa kollet e bezh 2 €… « Iskuzit ac’hanon, Itron ! Kollet eo va arc’hant ganin. Dont a rin da brenañ bara 
diwezhatoc’h… » Nijal ar rae ar banniel e lein ar wern. Banniel euzhus ar marv an hini e oa. Aon a rae da vartoloded an holl listri. Deuet e oa ar renerez da reiñ urzh deomp da azezañ. Lavaret he doa : « Klañv 
eo an itron Lagadeg, bugale. Dont a raio un erlec’hier. » Goude bezañ lakaet e greion war an daol en-dro en doa soñjet an aotrou Bernard : « Ma, gwelloc’h ez a an traoù gant Kevin ! N’en deus ket graet fazi 
adskrivañ ebet hiziv. » Lonkañ a reas e gached aspirin ha c’hwezhañ e fri gant trouz. Goude-se e lakaas e voned ruz ha sellet dre ar prenestr. « Gwall yen e vo an noz evit un den eus va oad. Met arabat e vefe 
dipitet ar vugale er bloaz-mañ ! » Pa’z eas er-maez eus ar bignerez gant an douristed all, en trede estaj, e c’hellas Gabrielle gwelet kêr Bariz en he fezh en-dro dezhi. Ne oa ket kustum da vont ken uhel. Gant-se 
e oa un tamm mezv hag e rankas kregiñ er valistrenn-houarn… Lakaat a reas ur grogenn vrav en he blev hir melen ha splujañ a reas. Lintrañ a reas ar skant dindan an heol ur wezh c’hoazh. Goude-se ez eas 
diwar wel e foñs ar mor. Fanny a reas sin d’ar blenier da chom a-sav gant e oto war vord an hent. « Kalz re vuan ez ae hoc’h oto ganeoc’h, Aotrou ! Diskouezit din paperioù an oto hag hoc’h aotre-bleniañ, mar 
plij ! »Teir anezho a oa er park, « Gwennig » he blevenn gwenn marellet, « Barba » he c’herniel lemm ha « Ruzenn » he zezhioù c’hwezet gant al laezh. O peuriñ e oant o-zeir. « Ne chom tamm bara ebet ken d’an 
eur-mañ ! » a lavar an itron Riou da Yann ha da Elza, e c’hoar. Ar mintin-se n’en doa ket gellet Loeiz loc’hañ e oto. Riklañ a rae an houidi war ar poull. Kalet e oa an douar. Ur pezh gwenaenn a oa war fri kamm 
ar vaouez. Diwar nij ec’h en em gavas er c’hastell war he balaenn. Poan-gof en doa Lomig bremañ. Keuz en doa da vezañ graet ur sotoni ! Dont a reas Mammig er gambr ha goulenn a reas : « Lavar din ’ta, 
Lomig, pelec’h emañ ar voestad chokolad am boa prenet dec’h ? » Bet e oa Nolan o tastum kregin. Lakaet en doa anezho war e gastell-traezh da glinkañ anezhañ. Goude bezañ diverket an daolenn e kemer 
Herve e greion ruz da reizhañ ar c’haieroù. Sioul eo ar sal ; ar skolidi zo aet kuit ur pennad zo bremañ. « Piv en deus kemeret va zraoù ? a c’houlennas tadig. – N’eo ket me eo ! – Na me kennebeut ! – Lavarit ar 
wirionez din, bremañ. N’on ket evit gouzañv ar gevier ! » Abaoe 3 eur noz emañ David o labourat. Aozet en deus an toaz gant bleud, dour hag holen. Goell en deus lakaet ivez. Meret en deus an toaz e-barzh 
ur pod bras. C’hwezh vat zo bremañ. A-benn 5 munut e teuio ar pratikoù kentañ. Lakaat a ra an aotrou Gweganton e stetoskop war ma bruched. Aiou, yen eo ! A-benn ar �n e lavar un dra bennak da’m zad 
war un ton frealzus. Kemer a ra e greion ha skrivañ a ra un nebeud gerioù war un tamm paper. Emichañs ne vo ket re a louzoù da lonkañ ! Krenañ a rae Izidor pa zihunas. « Brrr, erru ar goañv bremañ da vat. 
Eüruzamant ez eus kalz a graoñ-kelvez e-barzh va c’huzhiadell er c’hoad ! » O tebriñ dienn-skorn e oa Loeiza. Plijout a rae dezhi pa wele ar skeudennoù kentañ war skramm ar sal deñval. « Ola ! Ar 
sac’had-c’hwen-mañ en deus staotet war ar sivi adarre ! – Mammig, ne blij ket din pa rez “sac’had-c’hwen” eus Fridu ! » Buan-kenañ ez a Lea da guzhat dindan un delienn saladenn. Emañ o paouez gwelet he 
enebourez daonet o tont diwar nij d’ar jardin. Kuit da vezañ gwelet gant Braneg ez a Lea da guzhat e-barzh he c’hrogenn. Lakaat a reas Sebastien e zorn en e c’hodell ha kompren a reas en doa kollet e bezh 2 
€… « Iskuzit ac’hanon, Itron ! Kollet eo va arc’hant ganin. Dont a rin da brenañ bara diwezhatoc’h… » Nijal ar rae ar banniel e lein ar wern. Banniel euzhus ar marv an hini e oa. Aon a rae da vartoloded an holl 
listri. Deuet e oa ar renerez da reiñ urzh deomp da azezañ. Lavaret he doa : « Klañv eo an itron Lagadeg, bugale. Dont a raio un erlec’hier. » Goude bezañ lakaet e greion war an daol en-dro en doa soñjet an 
aotrou Bernard : « Ma, gwelloc’h ez a an traoù gant Kevin ! N’en deus ket graet fazi adskrivañ ebet hiziv. » Lonkañ a reas e gached aspirin ha c’hwezhañ e fri gant trouz. Goude-se e lakaas e voned ruz ha sellet 
dre ar prenestr. « Gwall yen e vo an noz evit un den eus va oad. Met arabat e vefe dipitet ar vugale er bloaz-mañ ! » Pa’z eas er-maez eus ar bignerez gant an douristed all, en trede estaj, e c’hellas Gabrielle gwelet 
kêr Bariz en he fezh en-dro dezhi. Ne oa ket kustum da vont ken uhel. Gant-se e oa un tamm mezv hag e rankas kregiñ er valistrenn-houarn… Lakaat a reas ur grogenn vrav en he blev hir melen ha splujañ a 
reas. Lintrañ a reas ar skant dindan an heol ur wezh c’hoazh. Goude-se ez eas diwar wel e foñs ar mor. Fanny a reas sin d’ar blenier da chom a-sav gant e oto war vord an hent. « Kalz re vuan ez ae hoc’h oto 
ganeoc’h, Aotrou ! Diskouezit din paperioù an oto hag hoc’h aotre-bleniañ, mar plij ! »
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an douar. Ur pezh gwenaenn a oa war fri kamm ar vaouez. Diwar nij ec’h en em gavas er c’hastell war he balaenn. Poan-gof en doa Lomig bremañ. Keuz en doa da vezañ graet ur 

sotoni ! Dont a reas Mammig er gambr ha goulenn a reas : « Lavar din ’ta, Lomig, pelec’h emañ ar voestad chokolad am boa prenet dec’h ? » Bet e oa Nolan o tastum kregin. Lakaet 

en doa anezho war e gastell-traezh da glinkañ anezhañ. Goude bezañ diverket an daolenn e kemer Herve e greion ruz da reizhañ ar c’haieroù. Sioul eo ar sal ; ar skolidi zo aet kuit ur 

pennad zo bremañ. « Piv en deus kemeret va zraoù ? a c’houlennas tadig. – N’eo ket me eo ! – Na me kennebeut ! – Lavarit ar wirionez din, bremañ. N’on ket evit gouzañv ar gevier ! 

» Abaoe 3 eur noz emañ David o labourat. Aozet en deus an toaz gant bleud, dour hag holen. Goell en deus lakaet ivez. Meret en deus an toaz e-barzh ur pod bras. C’hwezh vat zo 

bremañ. A-benn 5 munut e teuio ar pratikoù kentañ. Lakaat a ra an aotrou Gweganton e stetoskop war ma bruched. Aiou, yen eo ! A-benn ar �n e lavar un dra bennak da’m zad 

war un ton frealzus. Kemer a ra e greion ha skrivañ a ra un nebeud gerioù war un tamm paper. Emichañs ne vo ket re a louzoù da lonkañ ! Krenañ a rae Izidor pa zihunas. « Brrr, erru 

ar goañv bremañ da vat. Eüruzamant ez eus kalz a graoñ-kelvez e-barzh va c’huzhiadell er c’hoad ! » O tebriñ dienn-skorn e oa Loeiza. Plijout a rae dezhi pa wele ar skeudennoù 

kentañ war skramm ar sal deñval. « Ola ! Ar sac’had-c’hwen-mañ en deus staotet war ar sivi adarre ! – Mammig, ne blij ket din pa rez “sac’had-c’hwen” eus Fridu ! » Buan-kenañ ez 

a Lea da guzhat dindan un delienn saladenn. Emañ o paouez gwelet he enebourez daonet o tont diwar nij d’ar jardin. Kuit da vezañ gwelet gant Braneg ez a Lea da guzhat e-barzh 

he c’hrogenn. Lakaat a reas Sebastien e zorn en e c’hodell ha kompren a reas en doa kollet e bezh 2 €… « Iskuzit ac’hanon, Itron ! Kollet eo va arc’hant ganin. Dont a rin da brenañ 

bara diwezhatoc’h… » Nijal ar rae ar banniel e lein ar wern. Banniel euzhus ar marv an hini e oa. Aon a rae da vartoloded an holl listri. Deuet e oa ar renerez da reiñ urzh deomp da 

azezañ. Lavaret he doa : « Klañv eo an itron Lagadeg, bugale. Dont a raio un erlec’hier. » Goude bezañ lakaet e greion war an daol en-dro en doa soñjet an aotrou Bernard : « Ma, 

gwelloc’h ez a an traoù gant Kevin ! N’en deus ket graet fazi adskrivañ ebet hiziv. » Lonkañ a reas e gached aspirin ha c’hwezhañ e fri gant trouz. Goude-se e lakaas e voned ruz ha 

sellet dre ar prenestr. « Gwall yen e vo an noz evit un den eus va oad. Met arabat e vefe dipitet ar vugale er bloaz-mañ ! » Pa’z eas er-maez eus ar bignerez gant an douristed all, en 

trede estaj, e c’hellas Gabrielle gwelet kêr Bariz en he fezh en-dro dezhi. Ne oa ket kustum da vont ken uhel. Gant-se e oa un tamm mezv hag e rankas kregiñ er valistrenn-houarn… 

Lakaat a reas ur grogenn vrav en he blev hir melen ha splujañ a reas. Lintrañ a reas ar skant dindan an heol ur wezh c’hoazh. Goude-se ez eas diwar wel e foñs ar mor. Fanny a reas 

sin d’ar blenier da chom a-sav gant e oto war vord an hent. « Kalz re vuan ez ae hoc’h oto ganeoc’h, Aotrou ! Diskouezit din paperioù an oto hag hoc’h aotre-bleniañ, mar plij ! »Teir 

anezho a oa er park, « Gwennig » he blevenn gwenn marellet, « Barba » he c’herniel lemm ha « Ruzenn » he zezhioù c’hwezet gant al laezh. O peuriñ e oant o-zeir. « Ne chom tamm 

bara ebet ken d’an eur-mañ ! » a lavar an itron Riou da Yann ha da Elza, e c’hoar. Ar mintin-se n’en doa ket gellet Loeiz loc’hañ e oto. Riklañ a rae an houidi war ar poull. Kalet e oa 

an douar. Ur pezh gwenaenn a oa war fri kamm ar vaouez. Diwar nij ec’h en em gavas er c’hastell war he balaenn. Poan-gof en doa Lomig bremañ. Keuz en doa da vezañ graet ur 
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Deskiñ kompren an testennoù
Ur ger a-raok
Pal an diell-mañ eo gwellaat barregezhioù ar skolidi war al lenn adalek ar CE1 betek ar CM2. 

Evit kompren un destenn e rank ar skolidi bezañ gouest d’ober kalz a draoù disheñvel. Da skwer :
– liammañ elfennoù an destenn kenetrezo (kronologiezh, tudennoù…) ;
– adsevel an testennoù gant o gerioù dezho ;
– reiñ ster d’an testennoù (kompren an elfennoù pennañ, sevel martezeadennoù…) ;
– …

Diaes-kenañ e vez d’ar skolidi mestroniañ an holl varregezhioù-se war un dro. 

En diell-mañ e vo kavet poelladennoù a zo bet savet gant ar pal lakaat teknikoù-lenn efedus war wel. 
Dindan 4 lodenn int bet rannet :
1. Deskiñ kompren elfennoù pennañ an istorioù ;
2. Deskiñ kompren ster empleget an testennoù ;
3. Deskiñ kemer harp war gerioù-liammañ evit kompren an testennoù ;
4. Deskiñ anavezout an tudennoù (ar gerioù-erlec’hiañ).

Alioù pleustrek da labourat gant an diell
Savet eo bet an diell-mañ evit lakaat ar skolidi da bleustriñ en ur mod reoliek war barregezhioù-lenn resis. 

Pouezus eo lakaat ar skolidi da eskemm ha da soñjal asambles war o doareoù da reiñ ster d’an testen-
noù. Bez’ e c’hell ar poelladennoù reiñ tro d’ar skolaerien da lakaat ar gaoz war teknikoù-kompren an 
eil pe egile. 

Ne dlefe ket ar c’heriaoueg bezañ ur skoilh d’ar c’hompren. Neuze e vo dav displegañ gerioù zo a-
wezhioù moarvat.

Dav e vo d’ar skolidi treuzkas ar barregezhioù tapet gant al labour-mañ. Lenn testennoù hir (albomoù…) 
zo da ober ivez, evel-just.

Un doare da gas an abadennoù en-dro
1. Displeget e vo d’ar skolidi peseurt strategiezh a vo implijet, gant gerioù simpl. 
 Da skwer : Evit kompren an destenn-mañ e vo dav deoc’h kemer harp war…

2. Lennet e vo an destenn a vouezh uhel gant ar skolaer.  

3. Displeget e vo ar gerioù diaes da gompren. 
 Obererezhioù a c’hell bezañ kinniget : memor, pictionary…

4. Displeget e vo en-dro d’ar skolidi peseurt strategiezh implijout. 
 Lakaet e vint da glask ar respontoù asambles gant sikour ar skolaer. Broudet e vo an eskemmoù. 
 Implijet e vo an daolenn da lakaat an teknikoù efedusañ war wel (islinennañ…).

5. Lennet e vo an destenn en-dro gant pep skoliad ha gwiriet ar respontoù.
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I. Deskiñ kompren elfennoù 
pennañ an istorioù

Poelladenn 1 Live 1

• Gavr an aotrou Seguin

Gra ur groaz er c’hombod mat.

Ne oa ket bet laouen an aotrou Seguin gant e c’hivri morse. Tec’het e oant kuit d’ar menez an 
eil war-lerc’h eben. Ha debret e oant bet gant ar bleiz.

A.  « Ha setu ar prad ! Pegen brav hag uhel ar geot ! Un drugar ! Nag a blijadur 
o fringal eno gant va c’hamaraded nevez. N’eus peul na kordenn ken da 
grignat va gouzoug din ! En draoñienn e vez gwelet ti an aotrou Seguin. O ! 
Penaos em boa graet va c’hont da chom eno ken pell ? Na pegen bihan eo ! 
Klevet a ran anezhañ o c’hervel ac’hanon gant e gorn-boud. Ha soñjal a ra 
dezhañ ez in d’ar gêr en-dro ? »

Gant piv eo kontet an istor-mañ ?         ar bleiz         ar c’havr         an aotrou Seguin

B.  « Arsa ! Ar c’havrig. E-pad an deiz e welan anezhi o fringal war ar geot hag o 
tebriñ foenn nevez-troc’het !… Pegen yaouank, gwenn ha tener ar c’havrig-
mañ !… Dont a ra dour em genoù !… Pa zeuio an noz war ar menez ez in da 
guzhat a-dreñv ur wezenn e pleg ar wenodenn. »

Gant piv eo kontet an istor-mañ ?         ar bleiz         ar c’havr         an aotrou Seguin

C.  « Ma ! Paourkaezh gavrig ! Ha soñjal a ra dezhi ez eo gwelloc’h ar geot war-
lein ar menez ? Lonket e vo va gavrig koant gant ar bleiz ! Mallozh ! Emaon 
o vont da c’hervel anezhi ur wezh c’hoazh, marteze e teuio en-dro ? »

Gant piv eo kontet an istor-mañ ?         ar bleiz         ar c’havr         an aotrou Seguin
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Poelladenn 2 Live 1

• Kabellig ruz

Gra ur groaz er c’hombod mat.

Emañ Kabellig Ruz o vont da welet he mamm-gozh. En em gavout a ra gant ur bleiz. Lonkañ 
a raio anezhi goude bezañ debret ar vamm-gozh. Gant ur chaseour e vint dieubet o-div.

A.  « E deun ar c’hoad emañ Mamm-gozh o chom. Dav e oa din kas louzoù 
dezhi abalamour ma oa klañv. War an hent e oan en em gavet gant ar bleiz 
o rodal. Lakaet em boa tizh. Re glañv e oa Mamm-gozh evit digeriñ an nor 
din. War he gwele e oa : nag a gemm ! Pegen hir e oa he blev ! »

Gant piv eo kontet an istor-mañ ?         ar bleiz         Kabellig Ruz         ar chaseour

B.  « E deun ar c’hoad emañ Mamm-gozh o chom. Tri devezh a oa ne oa ket aet 
er-maez eus an ti. Ar mintin-mañ em boa gwelet he merc’hig-vihan o treuziñ 
ar c’hoad da vont da gaout anezhi. Nag a chañs ! Savet e oa naon din o welet 
anezhi ! Un digarez brav e oa da bakañ anezhi… »

Gant piv eo kontet an istor-mañ ?         ar bleiz         Kabellig Ruz         ar chaseour

C.  « E deun ar c’hoad emañ Mamm-gozh o chom. Ankeniet e oan. Tri devezh-
pad ne oa ket aet er-maez eus an ti. Hag ar bleiz o rodal er c’hoad… Graet 
em boa va soñj mont da gaout anezhi… »

Gant piv eo kontet an istor-mañ ?         ar bleiz         Kabellig Ruz         ar chaseour
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Poelladenn 3 Live 1

Abaoe an distro-skol ez a Jérémy d’ar skolaj gant e skouter. Ar mintin-mañ e oa 
o plantañ tizh war ar vali pa oa difoupet un oto wenn eus ar ru Paul Bert. Roet 
en doa un taol gidon hag e oa kouezhet e skouter war an hent.

Gra ur groaz er c’hombod mat.

Evit  kompren an destenn e rankan gouzout :

– eus piv ez eus anv (an dudenn bennañ) :  
  Paul Bert
  Jérémy
  Jérémy ha Paul Bert

– pelec’h e tremen an istor (al lec’h) : 
  war ur c’hroashent
  war ur parking
  war an hent-bras

– peur e tremen an istor (ar prantad) :  
  diouzh ar mintin
  da greisteiz
  diouzh an noz

– eus petra zo kaoz en istor (an tem, an darvoudoù…) : 
  Stanket e oa an hent gant ar c’hirri.
  Ur gwallzarvoud zo degouezhet gant Jérémy. 
  Diwezhat eo en em gavet Jérémy er skolaj abalamour d’ur vanifestadeg.

Poelladenn 4 Live 1

E pep testenn, barrenn ar frazenn na zere ket. 

Karl Veur a oa ur gwaz bras ha solut. Alies ez ae da chaseal war varc’h. Neuial a 
blije kalz dezhañ ivez. Evit kaout dent mat ez eo ret gwalc’hiñ anezho div wezh 
bemdez, d’an nebeutañ. Alies ez ae da bleustriñ ha ne veze trec’h den ebet warnañ.

E miz Gouere 1969 en doa baleet an astronaot Neil Armstrong war al Loar. 
Tammoù mein en doa dastumet eno da gas war an Douar en-dro. Stalioù da 
werzhañ bitrakoù d’an douristed zo war vord an hent. Pemp kant milion a 
dud o doa sellet war-eeun ouzh an darvoud-se war an tele.
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Poelladenn 5 Live 1

« Ha neuze Katell, penaos eo bet an abadenn er poull-neuial ? en deus goulennet 
Tadig.

– N’eo ket bet re vat. Poan-benn am eus.

– Paket ez peus riv marteze, emezañ en ur lakaat e zorn war he zal, terzhienn 
az peus, da’m soñj. »

Gra ur groaz er c’hombod mat.

  N’a ket gwall vat an traoù gant Katell pa zeu er-maez eus ar poull-neuial. He zad a lavar 
ez eo un tammig skuizh. 

  N’eo ket bet Katell er poull-neuial abalamour m’en doa lavaret he zad he doa terzhienn. 

  Poan-benn he doa Katell pa oa deuet er-maez eus ar poull-neuial. Hervez he zad he deus 
terzhienn.

Poelladenn 6 Live 1

Setu titouroù diwar-benn buhez ar beizanted er Grennamzer. Renk anezho en daolenn.

1.  Tiez ar beizanted a veze savet gant koad hag ardilh (meskad kolo ha pri 
sec’h) ha goloet an doenn gant kolo pe mein. 

2. Gounit eost eo brasañ labour ar beizanted. 

3. Dindan beli an Noblañs e veze ar beizanted. Dezho e oa an douar-labour.

4. Frouezh a veze dastumet er c’hoadoù da wellaat boued ar pemdez. 

5. Ne veze ket kalz a arrebeuri en tiez : bankoù, koufroù, matarasennoù-kolo.

6. Ar merc’hed a laboure er parkeier ken kalet hag ar baotred.

7. Adalek an oad a 7 pe 8 vloaz ez ae ar vugale d’ar parkeier evit sikour o zud.

8. Ne veze nemet yod ha bara da zebriñ, peurvuiañ.

9. Gant pri e veze graet al leur-zi, peurvuiañ.

A. Labour ha 
buhez an dud Niverennoù  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. An tiez Niverennoù  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Ar boued Niverennoù  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Poelladenn 7 Live 1

E pep testenn, barrenn ar frazenn na zere ket.

Ar brini

Du eo ar brini eus penn o lost betek o beg. Heñvel-mik 
eo ar par hag ar barez. Debriñ a reont greun, buzhug 
ha loenedigoù all. Bevañ a reont er c’hoadoù peurvuiañ. 
An deiz-se e oa yen-ki an amzer e Breizh. Met gwelet e 
vezont er c’hêrioù ivez a-wechoù. 

Ar bleizi

Gris e vez ar bleizi peurvuiañ. Ouzhpenn ur metrad a 
hirder e c’hell bezañ ar re vrasañ anezho. Debriñ a reont 
loened bihan a bep seurt : lapined, lapoused... Mat eo 
ar vioù fritet gant patatez. A-wechoù e tebront frouezh 
ivez. O buhez a bad 12 vloaz dre vras. 

Ar gwenan

Amprevaned int. C’hwec’h troad, pemp lagad ha peder 
askell o deus. Un drompilh o deus ivez evit sunañ ar 
chug-bleuñv. Meur a seurt gwenan a vev e-barzh ar 
ruskennoù  : labourerezed, sardoned hag ur rouanez. 
Dozviñ vioù eo micher ar rouanez. Arabat chom dindan 
ar gwez pa vez kurun. N’a ket er-maez eus ar ruskenn 
gwech ebet a-hed he buhez. 
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Poelladenn 8 Live 2

Diouzhtu goude bezañ azezet er c’hlas en doa tapet Gaëtan ar voestad kreionoù 
feltr a oa bet profet dezhañ gant e vamm-gozh. War e gaier en doa kroget Gaëtan 
da dresañ gant e greion gwer. Treset en doa poltred e amezegez. Treset en doa 
blev gwer dezhi, daoulagad gwer, ur fri gwer, ur genoù gwer gant un teod gwer.

Gra ur groaz er c’hombod mat.

Evit kompren an destenn e rankan gouzout :

– eus piv ez eus anv (an dudenn bennañ) : 
  ur skolaerez
  ur skoliad
  ur vamm-gozh

– pelec’h e tremen an istor (al lec’h) :  
  er skol
  er greizenn-dudi
  er gêr

– peur e tremen an istor (ar prantad) : 
  e-kerzh ar vakañsoù
  war an amzer skol
  er c’hantin da greisteiz

– eus petra zo kaoz en istor (an tem, an darvoudoù…) : 
  ur gentel skiantoù
  labour Gaëtan er c’hlas
  barrad fulor amezegez Gaëtan

Poelladenn 9 Live 2

Glav zo bet e-pad meur a zevezh, aet eo dour ar stêr dreist ar ribloù. Beuzet eo 
ar parkeier hag an hentoù. An noz-mañ e oa savet uheloc’h c’hoazh. Emañ an 
holl dud war evezh. Nec’het int rak ma ne ehan ket ar glav da gouezhañ e vo 
beuzet liorzhoù ha kavioù an tiez a-benn nebeut. Marteze e vefe ret d’an dud 
kuitaat o ziez zoken.

Gra ur groaz er c’hombod mat.

 Ur barrad arnev zo bet.

 Dour-beuz zo bet.

 Saotret eo bet dour ar stêr.
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Poelladenn 10 Live 2

Lenn an alioù ha gra ur groaz er c’hombod mat.

1.  Gwalc’h da zaouarn a-raok keginañ ha laka un 
davañjer kuit da saotrañ da zilhad. Bez soñj da 
droñsañ da vañchoù ivez.

Ali diwar-benn : 
  ar yec’hed
  ar surentez

2.  Diwall diouzh ar c’hontilli ! Laka o begoù war-zu 
an traoñ ha gra gant ur plankenn da droc’hañ an 
traoù.

Ali diwar-benn : 
  ar yec’hed
  ar surentez

3.  Laka lost ar c’hastelodennoù war-zu ar c’hostez atav 
pa vezont war an tan. E mod-se ne vint ket gwintet 
ganez.

Ali diwar-benn : 
  ar yec’hed
  ar surentez

4.  Diwall da lakaat da vizied er podoù da dañva ar 
boued. Gra gant ul loa, kentoc’h.

Ali diwar-benn : 
  ar yec’hed
  ar surentez

5.  Ma rankez dougen pladoù tomm-berv pe ober un dra 
bennak diaes, goulenn sikour digant un den gour.

Ali diwar-benn : 
  ar yec’hed
  ar surentez

6.  Na lakaez ket pladoù tomm war-eeun war an daol. 
Laka ur tamm koad pe ur c’hondre dindan.

Ali diwar-benn : 
  ar yec’hed
  ar surentez

7.  Na laoskez ket boued kollidik e gor. Laka anezho er 
yenerez atav.

Ali diwar-benn : 
  ar yec’hed
  ar surentez

8.  Skaot mat an holl listri pa vez echu da labour ganez. Ali diwar-benn : 
  ar yec’hed
  ar surentez
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Poelladenn 11 Live 2

En nevez-hañv en em gav an elerc’h gouez e Siberia, war vord al lenn Baykal. 
Ober o neizhioù, dozviñ, goriñ ha sevel o laboused bihan a reont eno. Kuitaat 
a reont Siberia pa zeu en-dro an amzer fall. Nijal a reont dreist Mongolia, 
hanternoz Sina ha chom a reont a-sav war un enezenn vihan a vBro-Japan. 
Goude-se e vezont gwelet a-us d’ar Meurvor Habask. A-benn ar fin ec’h en em 
gavont e paludoù ar Filipinez. Bep bloaz e reont ar memes beaj.

A. Dibab un titl a-feson evit an destenn-mañ. Gra ur groaz er c’hombod reizh.

 Beaj e Siberia

 Laboused ar Meurvor Habask 

 Beajoù an elerc’h

 An houidi gouez  

B. Tres ar veaj war gartenn ar bed.
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Poelladenn 12 Live 2

Ar briñsez hag ar peizant

En ur gêriadenn e oa ur peizant yaouank na gave plac’h ebet da blijout dezhañ. 
Laouen e vije bet holl verc’hed ar gêriadenn o timeziñ gantañ, met hennezh 
a hunvree en ur briñsez koant. Un hunvre iskis a reas un noz. Galvet e oa gant 
priñsez e hunvreoù a oa prizionadez en ur menez bennak. Dihuniñ a reas ar 
peizant, ha dao ! war an hent gant e benn-bazh. Uhel e pignas gant ar menez. 
A-greiz-tout e welas ur c’hastell iskis savet gant skorn hag erc’h. O vont e-barzh 
e oa pa zifoupas ur paotr gwisket e gwenn. 

« E va bro emaout ! Teuz an Erc’h on-me. N’out ket bet pedet da zont e-barzh 
va c’hastell. Kae d’ar gêr, bremañ. Ne gavi priñsez ebet e va bro, nag hiziv na 
warc’hoazh. »

Van a reas ar peizant da vont kuit ha mont da guzh a-dreñv ar reier. Ha petra 
a welas e lein an tour ? Plac’h yaouank e hunvreoù an hini e oa… Pa oa deuet 
an noz e hopas :

« Priñsez ! Deuet on d’ho tigabestrañ !

– Kae kuit ! Ne c’helli ket mont e-barzh. Bac’het on amañ. Ne vefe ket plijet 
tamm ebet Teuz an Erc’h o welet ac’hanout amañ. Lonket e vefes gantañ. »

D’ar red ez eas ar peizant yaouank etrezek ar c’hoad. Troc’hañ a reas div wezenn 
ha kas a reas anezho e traoñ ar c’hastell. Goude-se e lakaas tan enno hag e teuzas 
ar c’hastell a-nebeudoù. Bihanoc’h-bihan e teue an tour da vezañ. A-benn ar 
fin e stokas ouzh an douar hag e c’hellas briata ar briñsez ha galoupat etrezek 
ar gêriadenn. An deiz war-lerc’h e oa bet friko evit lidañ o eured !

Dibab un diverrañ a-feson evit an destenn-mañ. Gra ur groaz er c’hombod reizh.

 Bac’het e oa bet ur briñsez en ur c’hastell-erc’h. Digabestret eo gant ur peizant. 

 Kavout a ra ur peizant ur c’hastell-erc’h en ur menez. Teuziñ a ra a-nebeudoù.

 Huñvreal a ra ur peizant en ur briñsez bac’het en ur c’hastell war un enezenn.  
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Poelladenn 13 Live 2

Laeret em eus kreion ar skolaerez e-kerzh an ehan. Ur c’hreion majik eo : gwelet 
em eus ne rae fazi ebet gantañ…

Pa oa ar skolaerez en trepas o tiwall e vije istribilhet fall o mantelloù gant an 
holl e oan aet buan etrezek ar burev hag em boa paket ar c’hreion… Ne oa ket 
bet diaes tamm ebet a-benn ar fin !

« Ne gavan ket va c’hreion du ken », he doa lavaret pa oa azezet ouzh he burev. 
Trubuilhet e oa. 

Tomm e oa deuet din a-greiz-tout. Ruz e oa va fenn, moarvat. C’hweziñ a raen 
forzh pegement ha diaes e oa din tennañ va alan.

Peseurt santimant en deus Thomas e fin an destenn ? Gra ur groaz er c’hombod mat.

 Levenez           Tristidigezh           Aon           Souezh           Kounnar
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II. Deskiñ kompren 
ster empleget an testennoù

Poelladenn 1 Live 1

Teir anezho a oa er park, « Gwennig » he blevenn gwenn marellet, « Barba » he 
c’herniel lemm ha « Ruzenn » he zezhioù c’hwezet gant al laezh. O peuriñ e 
oant o-zeir.

Pet loen zo er park ?

Peseurt loened int ?

Poelladenn 2 Live 1

« Ne chom tamm bara ebet ken d’an eur-mañ ! » a lavar an itron Riou da Yann 
ha da Elza, e c’hoar.

Petra eo anv breur Elza ?

Petra eo micher an itron Riou ?



TES 2013 15

Poelladenn 3 Live 1

Ar mintin-se n’en doa ket gellet Loeiz loc’hañ e oto. Riklañ a rae an houidi war 
ar poull. Kalet e oa an douar.

Peur n’en doa ket gellet loc’hañ e oto ?

Petra a oa en em gavet en noz ?

Poelladenn 4 Live 1

Ur pezh gwenaenn a oa war fri kamm ar vaouez. Diwar nij ec’h en em gavas er 
c’hastell war he balaenn.

Petra a oa war fri ar vaouez kozh ?

Piv eo ar vaouez-se ? 

Poelladenn 5 Live 1

Poan-gof en doa Lomig bremañ. Keuz en doa da vezañ graet ur sotoni ! Dont 
a reas Mammig er gambr ha goulenn a reas : 

« Lavar din ’ta, Lomig, pelec’h emañ ar voestad chokolad am boa prenet dec’h ? »

Peseurt sotoni en doa graet Lomig ?
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Poelladenn 6 Live 1

Bet e oa Nolan o tastum kregin. Lakaet en doa anezho war e gastell-traezh da 
glinkañ anezhañ.

Petra en doa lakaet Nolan war e gastell ?

Pelec’h e oa Nolan ?

Poelladenn 7 Live 1

Goude bezañ diverket an daolenn e kemer Herve e greion ruz da reizhañ ar 
c’haieroù. Sioul eo ar sal ; ar skolidi zo aet kuit ur pennad zo bremañ.

Petra en deus graet Herve ?

Petra eo micher Herve ?

Poelladenn 8 Live 1

« Piv en deus kemeret va zraoù ? a c’houlennas tadig.

– N’eo ket me eo !

– Na me kennebeut !

– Lavarit ar wirionez din, bremañ. N’on ket evit gouzañv ar gevier ! »

Piv zo o kaozeal en istor-mañ ?
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Poelladenn 9 Live 1

Abaoe 3 eur noz emañ David o labourat. Aozet en deus an toaz gant bleud, 
dour hag holen. Goell en deus lakaet ivez. Meret en deus an toaz e-barzh ur 
pod bras. C’hwezh vat zo bremañ. A-benn 5 munut e teuio ar pratikoù kentañ.

Petra eo micher David ?

Poelladenn 10 Live 1

Lakaat a ra an aotrou Gweganton e stetoskop war ma bruched. Aiou, yen eo ! 
A-benn ar fin e lavar un dra bennak da’m zad war un ton frealzus. Kemer a ra e 
greion ha skrivañ a ra un nebeud gerioù war un tamm paper. Emichañs ne vo 
ket re a louzoù da lonkañ !

Petra eo micher an aotrou Gweganton ?

Poelladenn 11 Live 2

Krenañ a rae Izidor pa zihunas. « Brrr, erru ar goañv bremañ da vat. Eüruza-
mant ez eus kalz a graoñ-kelvez e-barzh va c’huzhiadell er c’hoad ! »

Piv eo Izidor ?
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Poelladenn 12 Live 2

O tebriñ dienn-skorn e oa Loeiza. Plijout a rae dezhi pa wele ar skeudennoù 
kentañ war skramm ar sal deñval.

Pelec’h e vez gwelet ar skeudennoù ?

Pelec’h emañ Loeiza ?

Poelladenn 13 Live 2

« Ola ! Ar sac’had-c’hwen-mañ en deus staotet war ar sivi adarre ! 

– Mammig, ne blij ket din pa rez “sac’had-c’hwen” eus Fridu ! »

Piv eo Fridu ?

Poelladenn 14 Live 2

Buan-kenañ ez a Lea da guzhat dindan un delienn saladenn. Emañ o paouez 
gwelet he enebourez daonet o tont diwar nij d’ar jardin. Kuit da vezañ gwelet 
gant Braneg ez a Lea da guzhat e-barzh he c’hrogenn.

Piv eo Lea ha Braneg ?
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Poelladenn 15 Live 2

Lakaat a reas Sebastien e zorn en e c’hodell ha kompren a reas en doa kollet e 
bezh 2 €…

« Iskuzit ac’hanon, Itron ! Kollet eo va arc’hant ganin. Dont a rin da brenañ 
bara diwezhatoc’h… »

Gant piv emañ Sebastien o kaozeal ?

Poelladenn 16 Live 2

Nijal ar rae ar banniel e lein ar wern. Banniel euzhus ar marv an hini e oa. Aon 
a rae da vartoloded an holl listri.

Tres ar banniel :

Poelladenn 17 Live 2

Deuet e oa ar renerez da reiñ urzh deomp da azezañ. Lavaret he doa :

« Klañv eo an itron Lagadeg, bugale. Dont a raio un erlec’hier. »

Piv eo an itron Lagadeg ?
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Poelladenn 18 Live 2

Goude bezañ lakaet e greion war an daol en-dro en doa soñjet an aotrou 
Bernard : « Ma, gwelloc’h ez a an traoù gant Kevin ! N’en deus ket graet fazi 
adskrivañ ebet hiziv. »

Pe liv eo kreion an aotrou Bernard ?

Poelladenn 19 Live 2

Lonkañ a reas e gached aspirin ha c’hwezhañ e fri gant trouz. Goude-se e lakaas 
e voned ruz ha sellet dre ar prenestr. « Gwall yen e vo an noz evit un den eus va 
oad. Met arabat e vefe dipitet ar vugale er bloaz-mañ ! »

Piv zo o kaozeal ?

Peseurt diaezamant zo ?

Poelladenn 20 Live 2

Pa’z eas er-maez eus ar bignerez gant an douristed all, en trede estaj, e c’hellas 
Gabrielle gwelet kêr Bariz en he fezh en-dro dezhi. Ne oa ket kustum da vont 
ken uhel. Gant-se e oa un tamm mezv hag e rankas kregiñ er valistrenn-
houarn…

Pelec’h e oa Gabrielle ?
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Poelladenn 21 Live 2

Lakaat a reas ur grogenn vrav en he blev hir melen ha splujañ a reas. Lintrañ 
a reas ar skant dindan an heol ur wezh c’hoazh. Goude-se ez eas diwar wel e 
foñs ar mor.

Eus piv ez eus anv en destenn-mañ ?

Poelladenn 22 Live 2

Fanny a reas sin d’ar blenier da chom a-sav gant e oto war vord an hent. « Kalz 
re vuan ez ae hoc’h oto ganeoc’h, Aotrou ! Diskouezit din paperioù an oto hag 
hoc’h aotre-bleniañ, mar plij ! »

Petra eo micher Fanny ? 
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III. Deskiñ kemer harp 
war gerioù-liammañ  

evit kompren an testennoù
Poelladenn 1 Live 1

Kloka ar frazennoù gant unan eus ar gerioù-liammañ kinniget.

[Da gentañ / Warc’hoazh / Goude-se] en deus turiet 
an douar ha tennet ar geot fall kuit. 

[Goude-se / Dec’h / A-benn ar fin] en deus hadet greun. 

[Da gentañ / A-benn ar fin / Warc’hoazh] en deus 
lakaet dour war ar greun gant un douraer.

Poelladenn 2 Live 1

Kloka an destenn gant ar gerioù kinniget dindan :

Diouzhtu / Ar mintin-se / A-greiz-tout

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e oa Chloé, Sofia hag 

Ewen o c’hoari bolotenn war porzh ar skol. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e oa deuet ur c’hañfard 

eus ar CM2 da laerezh bolotenn Chloé. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e oa aet Sofia hag Ewen 

war e lerc’h. 
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Poelladenn 3 Live 1

Tres hent Yann war ar skeudenn ha kelc’h ar gerioù o deus sikouret ac’hanout da gavout 
an hent mat.

Dimerc’her paseet e oa pedet Yann da vont da zebriñ merenn-vihan e ti Lena. Erc’h a oa 
bet forzh pegement. Setu perak en doa bet c’hoant d’ober ur bourmenadenn er bourk da 
gentañ.

Aet e oa etre an ti-post hag an div wezenn-sapin, troet en doa a-zehou, tremenet 

e oa a-dreñv tiez Tom ha Laure. Goude-se e oa tremenet dirak ar skol evit mont 

da di e vignonez. Evet o doa pep a volennad laezh gant chokolad dirak an 

oaled.
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Poelladenn 4 Live 1

E kêriadenn Plouyann e vev sioul an dud. Laka an tudennoù el lec’h a zere, gant sikour 
an destenn.

Emañ Mari o kas an deñved d’o fark, harp he dorn ouzh ar gloued. War vord 
ar stêr emañ Bernez o klask tapout pesked evit koan. Emañ Katell o varvailhat 
gant Paol war an hent. O peuriñ emañ an azen bihan etre ar gwez-sapin.

Mari Bernez Un azen bihan Katell ha Paol
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Poelladenn 5 Live 1

Laka an tudennoù el lec’h a zere, gant sikour an destenn.

Emañ Aziliz etre an div wezenn o sellet ouzh ur vagig war al lenn. Azezet eo 
Gurvan dirak ar vrañsigell. Emañ Charlotte o ruzañ war an toboggan. Emañ 
Éric o kas e vabig etrezek al lenn da welet an houidi.

Aziliz Gurvan Charlotte Éric
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Poelladenn 6 Live 1

Kloka gant ar gerioù kinniget dindan :

Warc’hoazh / Da c’houde / A-benn ar fin / Da gentañ / dec’h

Gwenael Posteg 

9 ar Vali Gaer

29200 BREST

     Gwenael gaer,

N’eo ket bet aes din mont da vro an erc’h. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em boa c’hwitet an tren 

a loc’he da 9 h. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em boa c’hwitet ivez 

an hini a loc’he da 9 h 30. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em boa ranket mont gant 

ar c’harr-boutin.

Glav a ra abaoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mont a ran da skiañ memes tra gant plijadur. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e vo debret formaj teuz

er restaorant !

     Kenavo ar c’hentañ tro,

                                                              Félix

Poelladenn 7 Live 1

• Lunedoù Tadig

Laka frazennoù an destenn en urzh.

1.  A-greiz-tout en doa kavet anezho ! Tremenet e oa 
dirak ar melezour ha gwelet en doa anezho… war e fri.

2.  Abaoe miz en deus Tadig lunedoù da lenn.

3.  Diouzhtu e oa aet ar familh a-bezh da furchal e pep 
korn an ti.

4.  Dec’h hon doa klevet anezhañ o lavaret : « Pelec’h an 
diaoul emañ va lunedoù ? »

Setu urzh an destenn :            
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Poelladenn 8 Live 1

Kloka ar frazennoù gant ar gerioù-liammañ kinniget 
dindan.

 
Betek / a-wezhioù / Pa / E penn-kentañ / dreist-holl 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ne oa nemet dinosaored o vevañ war an douar. Bevañ 

sioul a raent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . veze un dinosaorez koant tro-dro e veze 

kannoù ganto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dre vras e veze sioul an dinosaored 

memes tra, . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ar re vrasañ hag ar re greñvañ anezho. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . an deiz ma weljont ur voul-dan bras-kenañ o tont en oabl.

Poelladenn 9 Live 1

Kloka ar frazennoù gant unan eus ar gerioù-liammañ kinniget.

1. Hugo a gav mat debriñ avaloù [na / ha / met] bananez.

2. Emañ Olier o vont d’an ospital [evit / met / peogwir] eo klañv.

3. Mont a ra Ewen d’ar skol [peogwir / evit / ha] deskiñ lenn.

4. C’hoant he deus Enora da vont d’an aod [met / ha / peogwir] glav a ra.

5. Pa vo bras ez aio Ahmed da skolaer [ha / na / pe] da gelenner sport.

6. Debriñ a ra soubenn [met / ha / evit] kreskiñ.

7. Paol ne gav mat [na / ha / evit] dienn-chokolad na madigoù.

8. Youc’het he deus Loeiza [evit / ha / peogwir] he deus bet aon.
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Poelladenn 10 Live 1

Gra tresoù da liammañ fin ar frazennoù.

 e-barzh  ● ●  e stlabez an Douar. 

1. Teurel a ra lastez… setu  ● ●  ar mor.

 abaoe  ● ●  pell zo.

 evit  ● ●  int bet galvet.

2. En em gavout a ra ar bomperien… an abretañ  ● ●  lazhañ an tan.

 peogwir  ● ●  ar gwellañ.

 e  ● ●  bezañ pareet.

3. Mont a ran da di ar medisin… peogwir  ● ●  em eus terzhienn.

 evit  ● ●  Brest.

 evit  ● ●  an noz.

4. Aet e oamp d’an aerborzh… peogwir  ● ●  ambrougiñ hor mignoned. 

 e-kreiz  ● ●  e oamp o vont da vakañsiñ.

 evit  ● ●  en deus naon.

5. Pignat a ra ar marmouz er gwez… peogwir  ● ●  pakañ frouezh.

 daoust ma  ● ●  ’z eo gloazet.
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Poelladenn 11 Live 2

Laka frazennoù an destenn en urzh.

1. Gwall zichek e vezent avat.

2.  Setu e raent goap ouzh al loened all pa 
welent anezho er savanenn. Hegasiñ a raent 
anezho zoken ha kannoù a veze etrezo. 

3.  Da gentañ e oa gwenn an holl zebred. Ne 
oant ket roudennet tamm ebet. 

4.  An dra-se zo kaoz o deus ar zebred ur 
c’hroc’hen ken iskis. Ha bremañ e vez graet 
« roudenneged » anezho alies. 

5.  Neuze e chome roudoù war groc’hen ar zebred goude pep emgann.

Setu urzh an destenn :               
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Poelladenn 12 Live 2

Klañv eo Yannig

Hiziv emañ ar Yaou, n’a ket Yannig d’ar skol. Poan-
benn en doa pa oa distroet eus ar skol dimeurzh. Gant 
an derzhienn e oa dec’h vintin ha kaset e oa bet da 
welet ar medisin. Hennezh en doa lavaret e oa ar grip 
gantañ.

Skriv ar frazennoù-mañ er c’hombod reizh.

– N’a ket Yannig d’ar skol.
– Poan-benn en doa.
– Gant an derzhienn e oa.
– Kaset e oa bet da welet ar medisin gant e vamm.

Dilun

Dimeurzh

Dimerc’her

Diriaou

Digwener
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Poelladenn 13 Live 2

• Leonardo da Vinci

Laka frazennoù an destenn en urzh.

1. N’ae hini ebet anezho en-dro avat.

2. Koulskoude e oa reizh e jedadennoù.

3.  Mekanikoù dreistordinal a oa bet savet gant Leonardo 
da Vinci. Kavet en doa ar mod d’ober listri-spluj hag 
eskell-tro pell zo.

4.  Evit gwir, ne c’hellent ket bezañ savet gant teknikoù 
e amzer.

Setu urzh an destenn :            

Poelladenn 14 Live 2

• Ar rouanez Eleonor

Gra ur c’helc’h tro-dro d’ar ger-liammañ a zere.

Jentil e oa ar rouanez Eleonor met penn-skañv e oa 

[morse / avat / setu]. Ar roue a rae trouz dezhi alies 

[ha / met / neuze] ne servije da netra. Disoñjal a rae 

ober war-dro an dud pedet [setu / neuze / ha] disoñjal 

a rae e oa rouanez a-wezhioù zoken. 

Ken skuizh e oa ar roue ganti ma profas ul levr-alioù 

dezhi. Skrivet mat e oa al levr-se [met / ha / avat] mont 

a reas ar rouanez war-raok.

[Met / Neuze / Pe] allas ! Ur gwall dra en em gavas un 

deiz : disoñjal a reas he merc’h, ar briñsez Izabel, en ur 

c’hoad !
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Poelladenn 15 Live 2

Kloka an destenn gant ar gerioù dindan.

da c’houde 
Bemdez 

da gentañ 
avat 

nemetken

Er goañv-se e oa kouezhet kalz a erc’h. Plijadur o deveze ar vugale oc’h en 

em gavout goude ar skol evit c’hoari asambles. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , en 

ur zistreiñ d’ar gêr en-dro, e welen ma c’hamaraded oc’h ober rikladennoù  : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e tapent lañs, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e riklent buan-kenañ. 

Tridal a rae va c’halon o welet anezho. Nag a c’hoant am boa da vont asambles 

ganto, ur pennadig amzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! Difennet e oa ouzhin gant 

tadig mont da riklañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Poelladenn 16 Live 2

Lenn an destenn verr ha laka ar mennozhioù en urzh kronologel.

Victor ar c’hlasker-bara

Dont a raio ar SAMU adarre warc’hoazh da noz peogwir en deus nac’het 
Victor bezañ lojet evit an noz daoust d’an amzer bezañ yen-ki abaoe un nebeud 
devezhioù.

   Dont a raio ar SAMU adarre warc’hoazh da noz.

   Nac’het en deus Victor bezañ lojet evit an noz. 

   Yen-ki eo an amzer abaoe un nebeud devezhioù.
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Poelladenn 17 Live 2

• Ar gaouenn hag al logodenn

Setu un destenn diwar-benn ur gaouenn o logota. Laka an darvoudoù en urzh ma vezont 
graet ganti.

1.  Splujañ a ra ar gaouenn war-zu an douar ha kregiñ en ul logodenn  

goude bezañ plavet pell.

2.  A-raok debriñ he fred ez aio ar gaouenn da gludañ war ur wezenn

pa vo bet paket al logodenn ganti.

3.  Degas a ra ar gaouenn al logodenn en-dro war ar wezenn 

goude bezañ gwasket anezhi en he skilfoù ha kroget enni gant he beg.
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IV. Deskiñ anavezout an tudennoù 
(ar gerioù-erlec’hiañ)

Poelladenn 1 Live 1

• Enora ha Korneg an aerouant

Kloka an destenn gant ar gerioù-mañ :

anezhi / ar plac’hig / anezhi / an aerouant / dezhi

« Va merc’h e vi bremañ, a lavaras Korneg an 

aerouant.

– Bez’ e vin da verc’h Enora peogwir eo lakaet 

evel-se, a lavaras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ne oa ket en e soñj 

ober e-giz pa vije Enora e verc’h muiañ-karet. 

Alc’hwezet en doa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . en e roc’h-toull ha roet boued 

lipous .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da zebriñ. Lakaet en doa en e benn debriñ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pa vo lart ha tev.
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Poelladenn 2 Live 1

Skriv ar gerioù islinennet er c’hombod reizh.

Céline ha Yann

Kas a ra Céline he breur war an hent. Ha dao ! etrezek 
ar wezenn-gistin vras ! Sourral a ra an delioù gant an 
avel. Ur santimant iskis zo gant ar c’hevelled : evel pa 
vefe unan bennak o sellet outo. Seblantout a ra dezho 
klevet ur c’hloc’hig. Un dra bennak a-dreuz zo ! Yann a 
lavar d’e c’hoar :

« Ne dlejen ket bezañ aet ganit ! »

Céline

Yann

Céline ha Yann

Poelladenn 3 Live 1

Liv ar gerioù islinennet :
– e ruz pa vez anv eus ar paotr ;
– e glas pa vez anv eus ar vamm.

Ur wezh e oa, gwezhall gozh, ur peizant hag e wreg n’o doa bet nemet ur 

bugel. O chom e oant en un draoñienn didud, pell eus pep tra. Alies ez ae ar 

vaouez da zastum keuneud er c’hoad bras a oa e-kichen an ti. Un devezh brav 

a viz Mae e oa aet Mari di gant he mab. Daou vloaz nemetken e oa hennezh 

neuze. Plijadur en doa bet ar mousig o tastum bleunioù er c’hoad. Da heul he 

faotrig e oa aet ar vamm pelloc’h evit kustum er c’hoad.
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Poelladenn 4 Live 1

• Kollet eo Moumounig

Gra ur c’helc’h tro-dro da anv an dudenn meneget.

Abaoe dec’h eo nec’het Gwendal : kollet eo e gazh. Klask a ra anezhañ er c’harter. En 

em gavout a ra ar paotr bihan gant Maeva e korn ar ru. 

« Gwelet ez peus Moumounig ? Kollet eo abaoe dec’h. 

– Ne’m eus ket. Kontant on da sikour ac’hanout da glask anezhañ avat. »

Mont a ra an daou vugel d’al liorzh-kêr da esa kavout ar bisig. Sellet a ra ar plac’hig 

dindan an toboggan, n’emañ ket aze. « Pelec’h emañ ’ta ? » a c’houlenn Gwendal, 

nec’het. Sellet a ra dindan al loch koad. Dianket eo an targazh atav. A-greiz-tout e 

klev an daou vignon trouz ur c’hazh o viaoual en tu all d’ar c’harzh. 

« Eñ eo moarvat ! », a youc’hont asambles. 

D’ar c’haloup ez eont o-daou da gaout anezhañ. Kavet eo ar paourkaezh loen 

ganto a-benn ar fin ! Paket eo e bav e gwask en un trap da dapout logod.

Gwendal
Maeva

Moumounig

Gwendal
Maeva

Moumounig

Gwendal
Maeva

Moumounig

Gwendal
Maeva

Moumounig

Gwendal
Maeva

Moumounig

Gwendal
Maeva

Moumounig

Gwendal
Maeva

Moumounig

Gwendal
Maeva

Moumounig

Gwendal
Maeva

Moumounig

Gwendal
Maeva

Moumounig

Gwendal
Maeva

Moumounig

Gwendal
Maeva

Moumounig

Gwendal
Maeva

Moumounig

Gwendal
Maeva

Moumounig

Gwendal
Maeva

Moumounig

Gwendal
Maeva

Moumounig
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Poelladenn 5 Live 1

• Ar c’hrank

Gra ur c’helc’h tro-dro da anv an hini a zo meneget.

Aet eo Malo ha Lena da besketa. Emañ ar plac’hig o paouez sachañ he bazh-roued 

eus an dour. 

E foñs ar roued ez eus ur pezh krank tev.

– Na pegen drouk e seblant bezañ ! eme Lena.

Dont a ra ar paotrig da welet. C’hoant en deus da ziskouez pegen kalonek eo 

met aon en deus rak krabanoù al loen. 

– Laka anezhañ en dour en-dro. Hennezh n’eo ket mat da zebriñ ! eme Malo.

Malo
Lena

ar c’hrank

Malo
Lena

ar c’hrank

Malo
Lena

ar c’hrank

Malo
Lena

ar c’hrank

Malo
Lena

ar c’hrank

Malo
Lena

ar c’hrank

Malo
Lena

ar c’hrank
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Poelladenn 6 Live 1

Lenn an destenn ha liamm.

Nijig ar big he deus laeret loaioù arc’hant 

an aotrou Penndu. Ar gañfardez-se he 

deus kuzhet anezho en he neizh e lein 

ur wezenn. Fuloret eo ar grignouz kozh : 

prometet en deus reiñ un digoll d’an hini 

a dapo anezho digant al lapous daonet-se.

Ar gañfardez-se  ●

anezho  ●

ar grignouz kozh  ●

anezho  ●

al lapous daonet-se  ●                               

●  al loaioù arc’hant

●  Nijig ar big

●  an aotrou Penndu

Poelladenn 7 Live 2

Liv ar gerioù islinennet :
– e ruz pa vez anv eus ar gwiader bihan ;   – e glas pa vez anv eus e wreg.

Ar gwiader bihan

Dimezet e oa ar gwiader bihan gant ur vaouez drouk-kenañ. Honnezh a veze 

kalet ouzh he gwaz : fachet e veze gant kement tra a lavare. Trist-kenañ e veze 

ar gwaz. Alies ez ae d’ur c’hoad e-kichen kêr. Eno e chome eurvezhioù hag 

eurvezhioù o ouelañ dourek.
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Poelladenn 8 Live 2

• Bitrak ar paotr kozh

Laka ur groaz e-barzh unan eus ar c’holonennoù da ziskouez piv zo meneget en destenn.

Ar paotr 
kozh eo.

Al loened 
eo.

Ar  
mekanikoù 

eo.
War-lein ur menez, en ul loch koad, 
e oa o chom ur paotr kozh anvet 
Bitrak. Ken kozh e oa ken ne ouie 
ket ken pe oad e oa. 
Gwezhall en doa saveteet an holl 
loened. Lakaet en doa anezho en 
ul lestr bras a yae war vor. Abaoe 
an deiz-se e veze atav o sevel re all 
brasoc’h c’hoazh. Ne rae ket ganto 
ken avat.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Poelladenn 9 Live 2

Skriv war al linennoù an holl c’herioù implijet da envel ar vugale.

Ur wezh e oa ur vaouez hag a oa drouk-kenañ. Debriñ ur bugel a oa he brasañ 
hunvre. Traoù divalav e-leizh he doa graet en he buhez. N’he doa ket debret 
mousig ebet morse avat…

Un deiz e oa aet da foetañ bro, c’hoantus he daoulagad. Sellet a rae a-dost 
ouzh al loustiged a veze war he hent. 

Gwall figus e oa avat hag atav e veze un dra bennak da zisplijout dezhi :

« Re vunut eo ar marmouzed-mañ, na pegen treut int !

– Lonkañ ar mec’hieg-mañ ? Koulz eo din chom hep tamm ! »



D isklêriet 

h e r v e z  l e zenn 
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Peurvoullet 



Teir anezho a oa er park, « Gwennig » he blevenn gwenn marellet, « Barba » he c’herniel lemm ha « Ruzenn » he zezhioù c’hwezet gant al laezh. O peuriñ e oant o-zeir. « Ne chom tamm bara ebet ken d’an 
eur-mañ ! » a lavar an itron Riou da Yann ha da Elza, e c’hoar. Ar mintin-se n’en doa ket gellet Loeiz loc’hañ e oto. Riklañ a rae an houidi war ar poull. Kalet e oa an douar. Ur pezh gwenaenn a oa war fri kamm 
ar vaouez. Diwar nij ec’h en em gavas er c’hastell war he balaenn. Poan-gof en doa Lomig bremañ. Keuz en doa da vezañ graet ur sotoni ! Dont a reas Mammig er gambr ha goulenn a reas : « Lavar din ’ta, 
Lomig, pelec’h emañ ar voestad chokolad am boa prenet dec’h ? » Bet e oa Nolan o tastum kregin. Lakaet en doa anezho war e gastell-traezh da glinkañ anezhañ. Goude bezañ diverket an daolenn e kemer 
Herve e greion ruz da reizhañ ar c’haieroù. Sioul eo ar sal ; ar skolidi zo aet kuit ur pennad zo bremañ. « Piv en deus kemeret va zraoù ? a c’houlennas tadig. – N’eo ket me eo ! – Na me kennebeut ! – Lavarit ar 
wirionez din, bremañ. N’on ket evit gouzañv ar gevier ! » Abaoe 3 eur noz emañ David o labourat. Aozet en deus an toaz gant bleud, dour hag holen. Goell en deus lakaet ivez. Meret en deus an toaz e-barzh 
ur pod bras. C’hwezh vat zo bremañ. A-benn 5 munut e teuio ar pratikoù kentañ. Lakaat a ra an aotrou Gweganton e stetoskop war ma bruched. Aiou, yen eo ! A-benn ar �n e lavar un dra bennak da’m zad 
war un ton frealzus. Kemer a ra e greion ha skrivañ a ra un nebeud gerioù war un tamm paper. Emichañs ne vo ket re a louzoù da lonkañ ! Krenañ a rae Izidor pa zihunas. « Brrr, erru ar goañv bremañ da vat. 
Eüruzamant ez eus kalz a graoñ-kelvez e-barzh va c’huzhiadell er c’hoad ! » O tebriñ dienn-skorn e oa Loeiza. Plijout a rae dezhi pa wele ar skeudennoù kentañ war skramm ar sal deñval. « Ola ! Ar 
sac’had-c’hwen-mañ en deus staotet war ar sivi adarre ! – Mammig, ne blij ket din pa rez “sac’had-c’hwen” eus Fridu ! » Buan-kenañ ez a Lea da guzhat dindan un delienn saladenn. Emañ o paouez gwelet he 
enebourez daonet o tont diwar nij d’ar jardin. Kuit da vezañ gwelet gant Braneg ez a Lea da guzhat e-barzh he c’hrogenn. Lakaat a reas Sebastien e zorn en e c’hodell ha kompren a reas en doa kollet e bezh 2 
€… « Iskuzit ac’hanon, Itron ! Kollet eo va arc’hant ganin. Dont a rin da brenañ bara diwezhatoc’h… » Nijal ar rae ar banniel e lein ar wern. Banniel euzhus ar marv an hini e oa. Aon a rae da vartoloded an holl 
listri. Deuet e oa ar renerez da reiñ urzh deomp da azezañ. Lavaret he doa : « Klañv eo an itron Lagadeg, bugale. Dont a raio un erlec’hier. » Goude bezañ lakaet e greion war an daol en-dro en doa soñjet an 
aotrou Bernard : « Ma, gwelloc’h ez a an traoù gant Kevin ! N’en deus ket graet fazi adskrivañ ebet hiziv. » Lonkañ a reas e gached aspirin ha c’hwezhañ e fri gant trouz. Goude-se e lakaas e voned ruz ha sellet 
dre ar prenestr. « Gwall yen e vo an noz evit un den eus va oad. Met arabat e vefe dipitet ar vugale er bloaz-mañ ! » Pa’z eas er-maez eus ar bignerez gant an douristed all, en trede estaj, e c’hellas Gabrielle gwelet 
kêr Bariz en he fezh en-dro dezhi. Ne oa ket kustum da vont ken uhel. Gant-se e oa un tamm mezv hag e rankas kregiñ er valistrenn-houarn… Lakaat a reas ur grogenn vrav en he blev hir melen ha splujañ a 
reas. Lintrañ a reas ar skant dindan an heol ur wezh c’hoazh. Goude-se ez eas diwar wel e foñs ar mor. Fanny a reas sin d’ar blenier da chom a-sav gant e oto war vord an hent. « Kalz re vuan ez ae hoc’h oto 
ganeoc’h, Aotrou ! Diskouezit din paperioù an oto hag hoc’h aotre-bleniañ, mar plij ! »Teir anezho a oa er park, « Gwennig » he blevenn gwenn marellet, « Barba » he c’herniel lemm ha « Ruzenn » he zezhioù 
c’hwezet gant al laezh. O peuriñ e oant o-zeir. « Ne chom tamm bara ebet ken d’an eur-mañ ! » a lavar an itron Riou da Yann ha da Elza, e c’hoar. Ar mintin-se n’en doa ket gellet Loeiz loc’hañ e oto. Riklañ a 
rae an houidi war ar poull. Kalet e oa an douar. Ur pezh gwenaenn a oa war fri kamm ar vaouez. Diwar nij ec’h en em gavas er c’hastell war he balaenn. Poan-gof en doa Lomig bremañ. Keuz en doa da vezañ 
graet ur sotoni ! Dont a reas Mammig er gambr ha goulenn a reas : « Lavar din ’ta, Lomig, pelec’h emañ ar voestad chokolad am boa prenet dec’h ? » Bet e oa Nolan o tastum kregin. Lakaet en doa anezho 
war e gastell-traezh da glinkañ anezhañ. Goude bezañ diverket an daolenn e kemer Herve e greion ruz da reizhañ ar c’haieroù. Sioul eo ar sal ; ar skolidi zo aet kuit ur pennad zo bremañ. « Piv en deus kemeret 
va zraoù ? a c’houlennas tadig. – N’eo ket me eo ! – Na me kennebeut ! – Lavarit ar wirionez din, bremañ. N’on ket evit gouzañv ar gevier ! » Abaoe 3 eur noz emañ David o labourat. Aozet en deus an toaz gant 
bleud, dour hag holen. Goell en deus lakaet ivez. Meret en deus an toaz e-barzh ur pod bras. C’hwezh vat zo bremañ. A-benn 5 munut e teuio ar pratikoù kentañ. Lakaat a ra an aotrou Gweganton e stetoskop 
war ma bruched. Aiou, yen eo ! A-benn ar �n e lavar un dra bennak da’m zad war un ton frealzus. Kemer a ra e greion ha skrivañ a ra un nebeud gerioù war un tamm paper. Emichañs ne vo ket re a louzoù da 
lonkañ ! Krenañ a rae Izidor pa zihunas. « Brrr, erru ar goañv bremañ da vat. Eüruzamant ez eus kalz a graoñ-kelvez e-barzh va c’huzhiadell er c’hoad ! » O tebriñ dienn-skorn e oa Loeiza. Plijout a rae dezhi pa 
wele ar skeudennoù kentañ war skramm ar sal deñval. « Ola ! Ar sac’had-c’hwen-mañ en deus staotet war ar sivi adarre ! – Mammig, ne blij ket din pa rez “sac’had-c’hwen” eus Fridu ! » Buan-kenañ ez a Lea 
da guzhat dindan un delienn saladenn. Emañ o paouez gwelet he enebourez daonet o tont diwar nij d’ar jardin. Kuit da vezañ gwelet gant Braneg ez a Lea da guzhat e-barzh he c’hrogenn. Lakaat a reas Sebas-
tien e zorn en e c’hodell ha kompren a reas en doa kollet e bezh 2 €… « Iskuzit ac’hanon, Itron ! Kollet eo va arc’hant ganin. Dont a rin da brenañ bara diwezhatoc’h… » Nijal ar rae ar banniel e lein ar wern. 
Banniel euzhus ar marv an hini e oa. Aon a rae da vartoloded an holl listri. Deuet e oa ar renerez da reiñ urzh deomp da azezañ. Lavaret he doa : « Klañv eo an itron Lagadeg, bugale. Dont a raio un erlec’hier. 
» Goude bezañ lakaet e greion war an daol en-dro en doa soñjet an aotrou Bernard : « Ma, gwelloc’h ez a an traoù gant Kevin ! N’en deus ket graet fazi adskrivañ ebet hiziv. » Lonkañ a reas e gached aspirin ha 
c’hwezhañ e fri gant trouz. Goude-se e lakaas e voned ruz ha sellet dre ar prenestr. « Gwall yen e vo an noz evit un den eus va oad. Met arabat e vefe dipitet ar vugale er bloaz-mañ ! » Pa’z eas er-maez eus ar bigne-
rez gant an douristed all, en trede estaj, e c’hellas Gabrielle gwelet kêr Bariz en he fezh en-dro dezhi. Ne oa ket kustum da vont ken uhel. Gant-se e oa un tamm mezv hag e rankas kregiñ er valistrenn-houarn… 
Lakaat a reas ur grogenn vrav en he blev hir melen ha splujañ a reas. Lintrañ a reas ar skant dindan an heol ur wezh c’hoazh. Goude-se ez eas diwar wel e foñs ar mor. Fanny a reas sin d’ar blenier da chom a-sav 
gant e oto war vord an hent. « Kalz re vuan ez ae hoc’h oto ganeoc’h, Aotrou ! Diskouezit din paperioù an oto hag hoc’h aotre-bleniañ, mar plij ! »Teir anezho a oa er park, « Gwennig » he blevenn gwenn marel-
let, « Barba » he c’herniel lemm ha « Ruzenn » he zezhioù c’hwezet gant al laezh. O peuriñ e oant o-zeir. « Ne chom tamm bara ebet ken d’an eur-mañ ! » a lavar an itron Riou da Yann ha da Elza, e c’hoar. Ar 
mintin-se n’en doa ket gellet Loeiz loc’hañ e oto. Riklañ a rae an houidi war ar poull. Kalet e oa an douar. Ur pezh gwenaenn a oa war fri kamm ar vaouez. Diwar nij ec’h en em gavas er c’hastell war he balaenn. 
Poan-gof en doa Lomig bremañ. Keuz en doa da vezañ graet ur sotoni ! Dont a reas Mammig er gambr ha goulenn a reas : « Lavar din ’ta, Lomig, pelec’h emañ ar voestad chokolad am boa prenet dec’h ? » 
Bet e oa Nolan o tastum kregin. Lakaet en doa anezho war e gastell-traezh da glinkañ anezhañ. Goude bezañ diverket an daolenn e kemer Herve e greion ruz da reizhañ ar c’haieroù. Sioul eo ar sal ; ar skolidi 
zo aet kuit ur pennad zo bremañ. « Piv en deus kemeret va zraoù ? a c’houlennas tadig. – N’eo ket me eo ! – Na me kennebeut ! – Lavarit ar wirionez din, bremañ. N’on ket evit gouzañv ar gevier ! » Abaoe 3 eur 
noz emañ David o labourat. Aozet en deus an toaz gant bleud, dour hag holen. Goell en deus lakaet ivez. Meret en deus an toaz e-barzh ur pod bras. C’hwezh vat zo bremañ. A-benn 5 munut e teuio ar pratikoù 
kentañ. Lakaat a ra an aotrou Gweganton e stetoskop war ma bruched. Aiou, yen eo ! A-benn ar �n e lavar un dra bennak da’m zad war un ton frealzus. Kemer a ra e greion ha skrivañ a ra un nebeud gerioù 
war un tamm paper. Emichañs ne vo ket re a louzoù da lonkañ ! Krenañ a rae Izidor pa zihunas. « Brrr, erru ar goañv bremañ da vat. Eüruzamant ez eus kalz a graoñ-kelvez e-barzh va c’huzhiadell er c’hoad ! 
» O tebriñ dienn-skorn e oa Loeiza. Plijout a rae dezhi pa wele ar skeudennoù kentañ war skramm ar sal deñval. « Ola ! Ar sac’had-c’hwen-mañ en deus staotet war ar sivi adarre ! – Mammig, ne blij ket din pa 
rez “sac’had-c’hwen” eus Fridu ! » Buan-kenañ ez a Lea da guzhat dindan un delienn saladenn. Emañ o paouez gwelet he enebourez daonet o tont diwar nij d’ar jardin. Kuit da vezañ gwelet gant Braneg ez a 
Lea da guzhat e-barzh he c’hrogenn. Lakaat a reas Sebastien e zorn en e c’hodell ha kompren a reas en doa kollet e bezh 2 €… « Iskuzit ac’hanon, Itron ! Kollet eo va arc’hant ganin. Dont a rin da brenañ bara 
diwezhatoc’h… » Nijal ar rae ar banniel e lein ar wern. Banniel euzhus ar marv an hini e oa. Aon a rae da vartoloded an holl listri. Deuet e oa ar renerez da reiñ urzh deomp da azezañ. Lavaret he doa : « Klañv 
eo an itron Lagadeg, bugale. Dont a raio un erlec’hier. » Goude bezañ lakaet e greion war an daol en-dro en doa soñjet an aotrou Bernard : « Ma, gwelloc’h ez a an traoù gant Kevin ! N’en deus ket graet fazi 
adskrivañ ebet hiziv. » Lonkañ a reas e gached aspirin ha c’hwezhañ e fri gant trouz. Goude-se e lakaas e voned ruz ha sellet dre ar prenestr. « Gwall yen e vo an noz evit un den eus va oad. Met arabat e vefe 
dipitet ar vugale er bloaz-mañ ! » Pa’z eas er-maez eus ar bignerez gant an douristed all, en trede estaj, e c’hellas Gabrielle gwelet kêr Bariz en he fezh en-dro dezhi. Ne oa ket kustum da vont ken uhel. Gant-se 
e oa un tamm mezv hag e rankas kregiñ er valistrenn-houarn… Lakaat a reas ur grogenn vrav en he blev hir melen ha splujañ a reas. Lintrañ a reas ar skant dindan an heol ur wezh c’hoazh. Goude-se ez eas 
diwar wel e foñs ar mor. Fanny a reas sin d’ar blenier da chom a-sav gant e oto war vord an hent. « Kalz re vuan ez ae hoc’h oto ganeoc’h, Aotrou ! Diskouezit din paperioù an oto hag hoc’h aotre-bleniañ, mar 
plij ! »Teir anezho a oa er park, « Gwennig » he blevenn gwenn marellet, « Barba » he c’herniel lemm ha « Ruzenn » he zezhioù c’hwezet gant al laezh. O peuriñ e oant o-zeir. « Ne chom tamm bara ebet ken d’an 
eur-mañ ! » a lavar an itron Riou da Yann ha da Elza, e c’hoar. Ar mintin-se n’en doa ket gellet Loeiz loc’hañ e oto. Riklañ a rae an houidi war ar poull. Kalet e oa an douar. Ur pezh gwenaenn a oa war fri kamm 
ar vaouez. Diwar nij ec’h en em gavas er c’hastell war he balaenn. Poan-gof en doa Lomig bremañ. Keuz en doa da vezañ graet ur sotoni ! Dont a reas Mammig er gambr ha goulenn a reas : « Lavar din ’ta, 
Lomig, pelec’h emañ ar voestad chokolad am boa prenet dec’h ? » Bet e oa Nolan o tastum kregin. Lakaet en doa anezho war e gastell-traezh da glinkañ anezhañ. Goude bezañ diverket an daolenn e kemer 
Herve e greion ruz da reizhañ ar c’haieroù. Sioul eo ar sal ; ar skolidi zo aet kuit ur pennad zo bremañ. « Piv en deus kemeret va zraoù ? a c’houlennas tadig. – N’eo ket me eo ! – Na me kennebeut ! – Lavarit ar 
wirionez din, bremañ. N’on ket evit gouzañv ar gevier ! » Abaoe 3 eur noz emañ David o labourat. Aozet en deus an toaz gant bleud, dour hag holen. Goell en deus lakaet ivez. Meret en deus an toaz e-barzh 
ur pod bras. C’hwezh vat zo bremañ. A-benn 5 munut e teuio ar pratikoù kentañ. Lakaat a ra an aotrou Gweganton e stetoskop war ma bruched. Aiou, yen eo ! A-benn ar �n e lavar un dra bennak da’m zad 
war un ton frealzus. Kemer a ra e greion ha skrivañ a ra un nebeud gerioù war un tamm paper. Emichañs ne vo ket re a louzoù da lonkañ ! Krenañ a rae Izidor pa zihunas. « Brrr, erru ar goañv bremañ da vat. 
Eüruzamant ez eus kalz a graoñ-kelvez e-barzh va c’huzhiadell er c’hoad ! » O tebriñ dienn-skorn e oa Loeiza. Plijout a rae dezhi pa wele ar skeudennoù kentañ war skramm ar sal deñval. « Ola ! Ar 
sac’had-c’hwen-mañ en deus staotet war ar sivi adarre ! – Mammig, ne blij ket din pa rez “sac’had-c’hwen” eus Fridu ! » Buan-kenañ ez a Lea da guzhat dindan un delienn saladenn. Emañ o paouez gwelet he 
enebourez daonet o tont diwar nij d’ar jardin. Kuit da vezañ gwelet gant Braneg ez a Lea da guzhat e-barzh he c’hrogenn. Lakaat a reas Sebastien e zorn en e c’hodell ha kompren a reas en doa kollet e bezh 2 
€… « Iskuzit ac’hanon, Itron ! Kollet eo va arc’hant ganin. Dont a rin da brenañ bara diwezhatoc’h… » Nijal ar rae ar banniel e lein ar wern. Banniel euzhus ar marv an hini e oa. Aon a rae da vartoloded an holl 
listri. Deuet e oa ar renerez da reiñ urzh deomp da azezañ. Lavaret he doa : « Klañv eo an itron Lagadeg, bugale. Dont a raio un erlec’hier. » Goude bezañ lakaet e greion war an daol en-dro en doa soñjet an 
aotrou Bernard : « Ma, gwelloc’h ez a an traoù gant Kevin ! N’en deus ket graet fazi adskrivañ ebet hiziv. » Lonkañ a reas e gached aspirin ha c’hwezhañ e fri gant trouz. Goude-se e lakaas e voned ruz ha sellet 
dre ar prenestr. « Gwall yen e vo an noz evit un den eus va oad. Met arabat e vefe dipitet ar vugale er bloaz-mañ ! » Pa’z eas er-maez eus ar bignerez gant an douristed all, en trede estaj, e c’hellas Gabrielle gwelet 
kêr Bariz en he fezh en-dro dezhi. Ne oa ket kustum da vont ken uhel. Gant-se e oa un tamm mezv hag e rankas kregiñ er valistrenn-houarn… Lakaat a reas ur grogenn vrav en he blev hir melen ha splujañ a 
reas. Lintrañ a reas ar skant dindan an heol ur wezh c’hoazh. Goude-se ez eas diwar wel e foñs ar mor. Fanny a reas sin d’ar blenier da chom a-sav gant e oto war vord an hent. « Kalz re vuan ez ae hoc’h oto 
ganeoc’h, Aotrou ! Diskouezit din paperioù an oto hag hoc’h aotre-bleniañ, mar plij ! »

Teir anezho a oa er park, « Gwennig » he blevenn gwenn marellet, « Barba » he c’herniel lemm ha « Ruzenn » he zezhioù c’hwezet gant al laezh. O peuriñ e oant o-zeir. « Ne chom 

tamm bara ebet ken d’an eur-mañ ! » a lavar an itron Riou da Yann ha da Elza, e c’hoar. Ar mintin-se n’en doa ket gellet Loeiz loc’hañ e oto. Riklañ a rae an houidi war ar poull. Kalet 

e oa an douar. Ur pezh gwenaenn a oa war fri kamm ar vaouez. Diwar nij ec’h en em gavas er c’hastell war he balaenn. Poan-gof en doa Lomig bremañ. Keuz en doa da vezañ graet 

ur sotoni ! Dont a reas Mammig er gambr ha goulenn a reas : « Lavar din ’ta, Lomig, pelec’h emañ ar voestad chokolad am boa prenet dec’h ? » Bet e oa Nolan o tastum kregin. 

Lakaet en doa anezho war e gastell-traezh da glinkañ anezhañ. Goude bezañ diverket an daolenn e kemer Herve e greion ruz da reizhañ ar c’haieroù. Sioul eo ar sal ; ar skolidi zo aet 

kuit ur pennad zo bremañ. « Piv en deus kemeret va zraoù ? a c’houlennas tadig. – N’eo ket me eo ! – Na me kennebeut ! – Lavarit ar wirionez din, bremañ. N’on ket evit gouzañv ar 

gevier ! » Abaoe 3 eur noz emañ David o labourat. Aozet en deus an toaz gant bleud, dour hag holen. Goell en deus lakaet ivez. Meret en deus an toaz e-barzh ur pod bras. C’hwezh 

vat zo bremañ. A-benn 5 munut e teuio ar pratikoù kentañ. Lakaat a ra an aotrou Gweganton e stetoskop war ma bruched. Aiou, yen eo ! A-benn ar �n e lavar un dra bennak da’m 

zad war un ton frealzus. Kemer a ra e greion ha skrivañ a ra un nebeud gerioù war un tamm paper. Emichañs ne vo ket re a louzoù da lonkañ ! Krenañ a rae Izidor pa zihunas. « Brrr, 

erru ar goañv bremañ da vat. Eüruzamant ez eus kalz a graoñ-kelvez e-barzh va c’huzhiadell er c’hoad ! » O tebriñ dienn-skorn e oa Loeiza. Plijout a rae dezhi pa wele ar skeudennoù 

kentañ war skramm ar sal deñval. « Ola ! Ar sac’had-c’hwen-mañ en deus staotet war ar sivi adarre ! – Mammig, ne blij ket din pa rez “sac’had-c’hwen” eus Fridu ! » Buan-kenañ ez 

a Lea da guzhat dindan un delienn saladenn. Emañ o paouez gwelet he enebourez daonet o tont diwar nij d’ar jardin. Kuit da vezañ gwelet gant Braneg ez a Lea da guzhat e-barzh 

he c’hrogenn. Lakaat a reas Sebastien e zorn en e c’hodell ha kompren a reas en doa kollet e bezh 2 €… « Iskuzit ac’hanon, Itron ! Kollet eo va arc’hant ganin. Dont a rin da brenañ 

bara diwezhatoc’h… » Nijal ar rae ar banniel e lein ar wern. Banniel euzhus ar marv an hini e oa. Aon a rae da vartoloded an holl listri. Deuet e oa ar renerez da reiñ urzh deomp da 

azezañ. Lavaret he doa : « Klañv eo an itron Lagadeg, bugale. Dont a raio un erlec’hier. » Goude bezañ lakaet e greion war an daol en-dro en doa soñjet an aotrou Bernard : « Ma, 

gwelloc’h ez a an traoù gant Kevin ! N’en deus ket graet fazi adskrivañ ebet hiziv. » Lonkañ a reas e gached aspirin ha c’hwezhañ e fri gant trouz. Goude-se e lakaas e voned ruz ha 

sellet dre ar prenestr. « Gwall yen e vo an noz evit un den eus va oad. Met arabat e vefe dipitet ar vugale er bloaz-mañ ! » Pa’z eas er-maez eus ar bignerez gant an douristed all, en 

trede estaj, e c’hellas Gabrielle gwelet kêr Bariz en he fezh en-dro dezhi. Ne oa ket kustum da vont ken uhel. Gant-se e oa un tamm mezv hag e rankas kregiñ er valistrenn-houarn… 

Lakaat a reas ur grogenn vrav en he blev hir melen ha splujañ a reas. Lintrañ a reas ar skant dindan an heol ur wezh c’hoazh. Goude-se ez eas diwar wel e foñs ar mor. Fanny a reas 

sin d’ar blenier da chom a-sav gant e oto war vord an hent. « Kalz re vuan ez ae hoc’h oto ganeoc’h, Aotrou ! Diskouezit din paperioù an oto hag hoc’h aotre-bleniañ, mar plij ! »Teir 

anezho a oa er park, « Gwennig » he blevenn gwenn marellet, « Barba » he c’herniel lemm ha « Ruzenn » he zezhioù c’hwezet gant al laezh. O peuriñ e oant o-zeir. « Ne chom tamm 

bara ebet ken d’an eur-mañ ! » a lavar an itron Riou da Yann ha da Elza, e c’hoar. Ar mintin-se n’en doa ket gellet Loeiz loc’hañ e oto. Riklañ a rae an houidi war ar poull. Kalet e oa 

an douar. Ur pezh gwenaenn a oa war fri kamm ar vaouez. Diwar nij ec’h en em gavas er c’hastell war he balaenn. Poan-gof en doa Lomig bremañ. Keuz en doa da vezañ graet ur 

sotoni ! Dont a reas Mammig er gambr ha goulenn a reas : « Lavar din ’ta, Lomig, pelec’h emañ ar voestad chokolad am boa prenet dec’h ? » Bet e oa Nolan o tastum kregin. Lakaet 

en doa anezho war e gastell-traezh da glinkañ anezhañ. Goude bezañ diverket an daolenn e kemer Herve e greion ruz da reizhañ ar c’haieroù. Sioul eo ar sal ; ar skolidi zo aet kuit ur 

pennad zo bremañ. « Piv en deus kemeret va zraoù ? a c’houlennas tadig. – N’eo ket me eo ! – Na me kennebeut ! – Lavarit ar wirionez din, bremañ. N’on ket evit gouzañv ar gevier ! 

» Abaoe 3 eur noz emañ David o labourat. Aozet en deus an toaz gant bleud, dour hag holen. Goell en deus lakaet ivez. Meret en deus an toaz e-barzh ur pod bras. C’hwezh vat zo 

bremañ. A-benn 5 munut e teuio ar pratikoù kentañ. Lakaat a ra an aotrou Gweganton e stetoskop war ma bruched. Aiou, yen eo ! A-benn ar �n e lavar un dra bennak da’m zad 

war un ton frealzus. Kemer a ra e greion ha skrivañ a ra un nebeud gerioù war un tamm paper. Emichañs ne vo ket re a louzoù da lonkañ ! Krenañ a rae Izidor pa zihunas. « Brrr, erru 

ar goañv bremañ da vat. Eüruzamant ez eus kalz a graoñ-kelvez e-barzh va c’huzhiadell er c’hoad ! » O tebriñ dienn-skorn e oa Loeiza. Plijout a rae dezhi pa wele ar skeudennoù 

kentañ war skramm ar sal deñval. « Ola ! Ar sac’had-c’hwen-mañ en deus staotet war ar sivi adarre ! – Mammig, ne blij ket din pa rez “sac’had-c’hwen” eus Fridu ! » Buan-kenañ ez 

a Lea da guzhat dindan un delienn saladenn. Emañ o paouez gwelet he enebourez daonet o tont diwar nij d’ar jardin. Kuit da vezañ gwelet gant Braneg ez a Lea da guzhat e-barzh 

he c’hrogenn. Lakaat a reas Sebastien e zorn en e c’hodell ha kompren a reas en doa kollet e bezh 2 €… « Iskuzit ac’hanon, Itron ! Kollet eo va arc’hant ganin. Dont a rin da brenañ 

bara diwezhatoc’h… » Nijal ar rae ar banniel e lein ar wern. Banniel euzhus ar marv an hini e oa. Aon a rae da vartoloded an holl listri. Deuet e oa ar renerez da reiñ urzh deomp da 

azezañ. Lavaret he doa : « Klañv eo an itron Lagadeg, bugale. Dont a raio un erlec’hier. » Goude bezañ lakaet e greion war an daol en-dro en doa soñjet an aotrou Bernard : « Ma, 

gwelloc’h ez a an traoù gant Kevin ! N’en deus ket graet fazi adskrivañ ebet hiziv. » Lonkañ a reas e gached aspirin ha c’hwezhañ e fri gant trouz. Goude-se e lakaas e voned ruz ha 

sellet dre ar prenestr. « Gwall yen e vo an noz evit un den eus va oad. Met arabat e vefe dipitet ar vugale er bloaz-mañ ! » Pa’z eas er-maez eus ar bignerez gant an douristed all, en 

trede estaj, e c’hellas Gabrielle gwelet kêr Bariz en he fezh en-dro dezhi. Ne oa ket kustum da vont ken uhel. Gant-se e oa un tamm mezv hag e rankas kregiñ er valistrenn-houarn… 

Lakaat a reas ur grogenn vrav en he blev hir melen ha splujañ a reas. Lintrañ a reas ar skant dindan an heol ur wezh c’hoazh. Goude-se ez eas diwar wel e foñs ar mor. Fanny a reas 

sin d’ar blenier da chom a-sav gant e oto war vord an hent. « Kalz re vuan ez ae hoc’h oto ganeoc’h, Aotrou ! Diskouezit din paperioù an oto hag hoc’h aotre-bleniañ, mar plij ! »Teir 

anezho a oa er park, « Gwennig » he blevenn gwenn marellet, « Barba » he c’herniel lemm ha « Ruzenn » he zezhioù c’hwezet gant al laezh. O peuriñ e oant o-zeir. « Ne chom tamm 

bara ebet ken d’an eur-mañ ! » a lavar an itron Riou da Yann ha da Elza, e c’hoar. Ar mintin-se n’en doa ket gellet Loeiz loc’hañ e oto. Riklañ a rae an houidi war ar poull. Kalet e oa 

an douar. Ur pezh gwenaenn a oa war fri kamm ar vaouez. Diwar nij ec’h en em gavas er c’hastell war he balaenn. Poan-gof en doa Lomig bremañ. Keuz en doa da vezañ graet ur 
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Jérôme Palud
Tresadennoù :
Malo ar Menn

Kelc’hiadoù 2 ha 3
Pal an diell-mañ eo gwellaat barregezhioù ar skolidi war al 
lenn adalek ar CE1 betek ar CM2. 4 rummad poelladennoù a 
vo kavet e-barzh. Palioù disheñvel zo lakaet dezho : 
– deskiñ kompren elfennoù pennañ an istorioù ; 
– deskiñ kompren ster empleget an testennoù ; 
– deskiñ kemer harp war ar gerioù-liammañ ; 
– deskiñ anavezout an tudennoù (ar gerioù-erlec’hiañ). 
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