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Komz diwar-benn ar skol
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Sellet pizh ha keñveriañ ➤ Dre gomz

1.  Sell ouzh an dielloù war ar bajenn a-gleiz. Petra eo ? 
Peseurt diforc’hioù a welez etrezo ?

2. Peseurt titouroù a laka ac’hanout da c’houzout eo skolioù a zo diskouezet ?

3.  Peseurt skol a denn ar muiañ da’z hini ? 
Petra zo heñvel, disheñvel ?

4.  Gant petra e veze graet gwechall evit skrivañ ? 
Ha gant petra e vez graet bremañ ?

Taolenniñ ul lec’h ➤ Dre gomz

• Dibab unan eus ar skolioù diskouezet war ar fotoioù, ha taolenn anezhi dre gomz ar resisañ 
ma c’halli : ar pezh a weler war ar renk kentañ, war an eil renk, danvezioù ar savadur, stumm 
ar prenestroù, an dorioù…
Klask gwellaat da bennad dre gomz, petra a c’hallfes menegiñ ouzhpenn ?

• Bremañ emaout o vont da daolenniñ da skol dit-te adalek ur foto bet tennet ganit pe gant 
da skolaer.
Petra a vez gwelet war ar renk kentañ ? War an eil renk ?
Bez ar resisañ ma c’halli. Setu un nebeud traoù a c’halli menegiñ : ar mentoù, al livioù, an 
danvez implijet evit ar mogerioù, al leur, ar pezh a vez gwelet ouzh ar mogerioù, an arrebeuri, 
ar c’hinkladurioù…

• Pa vi prest, enroll da bennad. Sell ouzh ar gael da-heul evit en em briziañ.

Framm diabarzh : Ya Ket

–  Lakaet em eus ar gaoz war ar pezh a weler war ar c’hentañ renk, an 
eil hag an trede renk.

– Ouzhpennet em eus traoù all.

–  Lakaet em eus ar gaoz war aozadur ar c’hlas, ar mogerioù, an arre-
beuri hag an dafar klas.

– Ouzhpennet em eus traoù all.

Framm diavaez : Ya Ket

Flour eo ar gaoz ganin. N’eus ket bet re a droc’hoù.
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Lennadenn gentañ

UN DEVEZH ER SKOL

« Penaos eo bet an devezh er skol ? a c’houlenn Mamm ouzh taol.

– Fall, eme Fañchig. Kollet hon eus ar c’hrogad mell-droad. 

– Koll a rit atav ! Mont a rin un deiz da ziskouez deoc’h penaos c’hoari, eme 

Tad a-dreñv e gazetenn. 

– Ha ganit, ma merc’h ?

– Mat-tre, eme Gatellig. Evel kustum. Nemet hiriv e oa un euzhvil er c’hlas. 

Aon hon eus bet. 

– Un euzhvil ? a c’houlenn Tad en ur grozal. Un euzhvil penaos ?

– Feiz, unan blevek, dantek, skilfek, daou pe dri fenn dezhañ, ha dek pe 

daouzek troad…

– Ma Doue ! Un euzhvil ! eme Mamm. Degaset gant Yann Gerledan evel-

just ? Er sizhun dremenet e oa un touseg ! Ret eo dezhañ paouez ! 

– Bezomp sklaer ! a lavar Tad. Gouzout a rez kontañ betek ugent bremañ, 

neketa ? Dek pe daouzek troad ? 

– Feiz, ne’m eus ket bet amzer da gontañ. Graet em boa evel an holl, hag 

an holl o doa graet evel ar vestrez…

– Ha petra o doa graet ? 

– Pignat war an taolioù, ha… »

Fuloret e oa Tad.

« Ar vestrez a oa pignet war an daol ? Dirak ar vugale ? Met se zo ur  

vezh ! N’it ket d’ar skol evit pignat war an taolioù ! Setu unan hag a glevo 

he fegement ganin-me, sur ha n’eo ket marteze ! 

– Chom sioul, Paol Gerampont, ha selaou da verc’h. Kont dimp, Katell… » 

Ha Katell da gontañ.

« Mamm-gozh he doa profet din ul levr skeudennoù gant euzhviled a bep 

seurt, erevent 1, kezeg-nij ha me ’oar, da Nedeleg. Neuze em boa dega-

set anezhañ da ziskouez da’m mignonez, Nolwenn Morvan. Ur pemzek 

euzhvil bennak zo evel-se, lod o deus tri lost, lod all c’hwec’h penn, lod all 

dek pav, pe muioc’h. Mamm-gozh he doa diskouezet din penaos dihuniñ 

anezho, ha lakaat anezho da fiñval er skeudennoù gant ur rimadell hud.

1 Erevent : liester ar ger aerouant.
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Da gentañ em boa aon, mann nemet o welet o fennoù hag o daoulagad, 

ha ne greden ket lavaret an tamm rimadell-se, bete-gouzout 2 ! Met desket 

he doa din lavaret ur rimadell all ivez evit ober dezho chom fur ha diflach, 

ha kas anezho da gousket en-dro. 

Ac’hanta, erruet e porzh ar skol em boa diskouezet al levr da Nolwenn, ha 

lakaet unan da hejañ e lostoù, hag aerouant Kastell-Paol da deurel moged 

dre e fronelloù. Sonet ar c’hloc’h, hastet em boa dastum al levr em sac’h, 

hag aet e-barzh ar c’hlas.

– Ro din al levr-se diouzhtu, ma vo lakaet en tan, mil gurun ! a youc’has 

Tad. 

– Serr da veg, Paol Gerampont, eme Mamm. Katell, dalc’h da vont gant 

da istor.

– Feiz, ne’m boa ket taolet evezh pa’m boa lakaet ma aferioù war an daol, 

ha laosket ma sac’h digor war al leur, a-drek ma c’hador. Me ’gred e oa  

deuet e-maez al levr, ha difoupet eus ar sac’h, hag e oa bet gwelet 

neuze gant ar vestrez, ha hi a oa lammet war he burev, ha kroget da 

fringal ha da hopal. Ha ni d’ober kemend-all : pignat war hon taolioù, ha 

huchal a-bouez-penn. A-benn ma oa erru al loen dirak burev ar vestrez, 

ha krog da ruflañ he botoù, e oa deuet da soñj ar rimadell hud-se din : 

Loen fall, chom sioul, poent eo dit mont da’z toull ! 

Ha ploup ! Aet al loen, lostek, en-dro e-barzh ma sac’h, etre pajennoù levr 

skeudennoù mamm-gozh, ha c’hoazh emañ ennañ. »

Testenn : Mark Kerrain 
Tresadennoù : Malo ar Menn 

Ti-Embann ar Skolioù, 2021
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Kinnig an destenn  ➤ Dre gomz

Sav ar gartenn-ginnig o kemer harp war ar patrom amañ dindan. Laosk plas a-zehoù da’z 
follenn rak implijet e vo c’hoazh evit klokaat ar c’hinnig :

Orin an destenn :
– anv ar skrivagner ;
– anv ar skeudennaouer ;
– an ti-embann.

Doare an destenn : 
barzhoneg, danevell, 
bannoù-treset, diell…

Titl an 
destenn

2 Bete-gouzout : e ken kaz, da c’hortoz gouzout hiroc’h.
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→ Enklaskoù diwar-benn an destenn 

Geriaoueg ➤ Dre skrid

a.  Klask an holl c’herioù a denn d’ar skol hervezout ha renk anezho en un daolenn a seurt-
mañ : 

Dafar Tud Obererezhioù Lec’hioù

Geriaoueg ➤ Dre gomz

b. Familhoù gerioù : klask en destenn gerioù savet diwar : 

• blev • skilf

• dant • lost

Gant petra ec’h echu ar gerioù az peus kavet ?

c. Troioù-lavar : klask en destenn un doare all da lavaret : 

• youc’hal kreñv ;

• gourdrouz unan bennak ;

• kenderc’hel da gontañ.

Lenn ha kompren ➤ Dre skrid

a. Klask pegoulz ha pelec’h e tremen an istor.

b. Met pelec’h e oa c’hoarvezet ar pezh a gont Katell ?

c. Petra he doa degaset Katell da ziskouez d’he mignonez Nolwenn ?

d. Sav ur renabl eus ar gerioù implijet evit skeudennaouiñ an euzhvil.

e.  Kloka da gartenn-ginnig gant an tudennoù, al lec’hioù, an amzerioù hag an darvoudoù 
pouezusañ.

Pegoulz ? (an amzerioù)

Pelec’h ? (al lec’hioù)

Piv ? (an tudennoù)

Petra ? (an darvoudoù)

Titl an 
destenn
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Skrivañ ➤ Dre skrid

a. Tro-lavar an destenn :

« Da gentañ em boa aon, mann nemet o welet o fennoù hag o daoulagad… »

Ha te ? Rak piv pe betra ’z peus aon ?

Kendalc’h : « Aon am eus rak… »

b. Lenn en-dro ar pennad diwar-benn an euzhvil (etre al linennoù 9 ha 16) ha, da-heul, 
adskriv anezhañ o tiskrivañ un euzhvil all.

Lenn, da’z kamaladed, ar pennad az peus skrivet, evit lakaat anezho da dresañ da euzhvil.
Ur wech dastumet un nebeud tresadennoù ganit, klask gwellaat da destenn evit henchañ 
gwelloc’h an dresourien.

c. Bremañ eo dit da ijinañ n’eo ket bet spontet ar skolaerez gant an euzhvil.

• Petra a lavaro ar skolaerez ?

• Petra a raio ? 

• Petra a raio Katell ?
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TI-DEBRIÑ AR SKOL

Evit ar wech kentañ e rank Nikolazig chom da zebriñ ’barzh ar skol da greisteiz.

Pa oan erru er skol er mintin-mañ e oa ur pezh mell boulenn em c’horzailhenn  

hag ur sapre c’hoant gouelañ ganin. 

« Chom a rin da zebriñ hiziv, emezon-me da’m c’hamaladed a oa o 

c’houlenn petra a c’hoarveze ganin.

– Fiskal ! eme Eozen. Graet ’vo ma vimp hon-daou ouzh ar memes taol. »

Ha me da ziskordañ da ouelañ, hag Evarzeg neuze da reiñ din un tamm 

bihan eus e vara-kornek. Ken souezhet e oan bet neuze ma oan tavet da 

ouelañ : kentañ gwech din gwelet Evarzeg o reiñ d’unan bennak un tamm 

tra hag a c’hall bezañ debret. Ha war-lerc’h, e-pad ar beurevezh em boa 

disoñjet gouelañ, rak plijadur a-leizh e oa bet.

Da greisteiz, pa’m boa gwelet ma c’hamaladed o vont kuit d’ar gêr gant o 

merenn, setu adarre ar mell boulenn em c’horzailhenn. [...] Hag ar c’hloc’h 

da seniñ ha ni da vont a-renkoù. Fentus eo se met ar renkennadoù evit 

mont da zebriñ n’int ket evel ordinal, mesk-ha-mesk eo an holl glasadoù 

hag en em gavout a reer e-kichen tud n’anavezer nemet a-boan.

Eüruzamant e oa Eozen ganin. Hag unan dirazon da dreiñ e benn ha da 

lavaret :

« Saosison, yod-patatez, kig-rost ha farz. Ro da c’houzout adrekout.

– Fiskal ! eme Eozen kreñv p’en doa klevet ganin. Farz ’vo ! Dreist !

– Peoc’h un tamm en ho touez ! » eme Kersoubenn o krial.

Kersoubenn eo hon evezhier. Hag eñ da dostaat ouzhimp. Gwelet on bet 

gantañ. Hag eñ da lavaret :

« A ! Gwir eo ! Emañ Nikolaz en hor mesk hiziv ! »

Ha Kersoubenn da dremen e zorn war ma blev ha da vousc’hoarzhin 

laouen ouzhin a-raok mont da zispartiañ daou skoliad a oa o vountañ an 

eil war egile. A-wechoù e c’hall Kersoubenn bezañ paotr mat. Hag ar 

 renkennad da vont war-raok ha ni da antren er sal-debriñ. Brazik eo al 

lec’h, ennañ taolioù gant pep a eizh kador en-dro dezho. 

« Deus buan ! » eme Eozen din.
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Me da vont war e lerc’h, met ouzh e daol e oa tapet an holl blasoù. Gwall 

nec’het e oan pa ne felle ket din mont ouzh un daol ma n’anavezen den. 

Setu neuze Eozen da sevel e vrec’h ha da c’houlenn digant Kersoubenn :   

« Aotrou ! Aotrou ! Daoust hag-eñ e c’hall Nikolaz mont ouzh taol em 

c’hichen, aotrou ? 

– Ac’hanta, sur ! eme Kersoubenn, ne vo ket lakaet kouviad an deiz n’eus 

forzh pelec’h. Filiberzh, laoskit ho plas gant Nikolaz evit hiziv… Bezit fur 

evelkent, hañ ? » 

[…] Ha pa’z eo tremenet an div itron a zo o labourat er gegin gant 

 paneradoù bara em eus tapet krog en un tamm pa soñje din e vijen 

 kastizet ma ne gemerjen hini ebet. Degaset ez eus bet saosison, eus ar 

seurt a blij din. 

« Droed ’peus da gaozeal bremañ, eme Kersoubenn, hep ober trouz avat ». 

Hag an holl da’n em lakaat da gomz kreñv en ur grial asambles. […] 

Goude eo bet degaset ar c’hig-rost hag ar yod-patatez. Eüruzamant e oa 

bet degaset bara en-dro, rak evit dastum ar chaous n’eus ket gwelloc’h. 

« Piv en do yod-patatez c’hoazh ? eme an itron.

– Me ! Me ! » eme an holl en ur vouezh.

Nikolazig e brezhoneg, Sempé ha Goscinny, troet gant Divi Kervella,  
IMAV éditions, 2013
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Kinnig an destenn  ➤ Dre skrid

Dit da glokaat (gallout a ri ivez sevel ur gartenn evel evit an destenn gentañ) :

Doare-skrid :  ......................................... Titl ar skrid :  .............................................................

Ti-embann :  .........................................

Skrivagner :  .........................................
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→ Enklaskoù diwar-benn an destenn 

Lenn ha kompren ➤ Dre gomz

a. En destenn « Ti-debriñ ar skol », piv eo an daneveller ?

b. Pet tudenn zo ? Piv int ?

c.  Emaout o vont da brientiñ ul lennadenn a vouezh uhel gant da gamaladed. Soñj en ton  
az peus da lakaat er c’homzoù, diouzh an degouezh hag an dudenn.

Geriaoueg ➤ Dre gomz

a. Ha gouest e vefes da adkavout, en destenn, an troioù-lavar a glot gant an displegadennoù  
da-heul ? (Etre al linennoù 20 ha 30 emaint.)

• Emañ Kersoubenn o tostaat ouzh Nikolazig.

• Emañ Kersoubenn o lavaret un dra bennak.

• Emañ Kersoubenn o tremen e zorn war blev Nikolazig.

• Emañ ar renkennad skolidi o vont war-raok. 

Ha re all zo ? 

b. Dit-te bremañ da aozañ frazennoù war ar memes patrom :

• Emaout o tigeriñ un nor.

• Emaon o skrivañ ur gerig.

• Emaomp o tiskenn gant an diri.

Geriaoueg ➤ Dre skrid

c.  Kendalc’h gant an daolennad gerioù war tem ar skol, bet kroget evit an destenn  gentañ 
(p. 6).
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 Setu dibenn an istor « Un devezh er skol ».

N’hor boa ket bet amzer da ziskenn diwar hon taolioù ’vat, ma klevemp mouezh flour ar renerez o 

vlejal e toull an nor :

« Petra eo ar cholori-mañ ? »

Ha hi o tont betek kreiz ar c’hlas :

« Petra zo kaoz emaoc’h holl war an taolioù ! Diskennit ! »

Hag ar vestrez, a oa diskennet war he c’hador, da respont :

« Ur c’hi bras a zo er c’hlas, ha klasket en deus kregiñ em c’hof-gar ! »

Met Yannig Kerledan en doa lavaret :

« O ! Aet eo kuit dre an nor a zo chomet digor war ho lerc’h, itron. »

Ha Tad da soroc’hal :

« Hennezh eo brasañ gaouiad ar skol, ’m eus aon. »

Ha Mamm neuze :

« Ma, echu mat an istor, a-benn ar fin. A-benn arc’hoazh e vo ankouaet.

– Feiz, n’eo ket sur. Ar vestrez he deus lavaret d’ar renerez : “Aon o deus bet ar vugale, itron renerez. 

Neuze, evit habaskaat, emaint o vont da dresañ al loen. Ma, bugale, tapit ho kreionoù-liv hag ur follenn 

vras da dresañ.”

Neuze em eus graet un dresadenn gant an euzhvil o pourmen etre an taolioù, hag ar vestrez o huchal 

war he burev. Sellit ! »

Ha Katellig, stad enni, o tiskouez an dresadenn d’he mamm ha d’he zad.

« Gouzout a-walc’h a ouien, eme Paol Gerampont. Dornet mat eo hon merc’h.

– Ya, danvez zo enni, eme Soaz Kerampont, ur gwir arzourez.

– Diskouez din ivez », eme he breur.

Hag an tad da reiñ dezhañ tresadenn he c’hoar. Ha Fañch da c’hoarzhin :

« Fidambie, Katell, me ’wel daou euzhvil, hag unan anezho zo war ar burev ! »

Dibenn al lennadenn gentañ 
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Treuzfurmiñ ur pennad ➤ Dre skrid

 Setu aze ur pennad tennet eus an destenn « Un devezh er skol ».

Mamm-gozh he doa profet din ul levr skeudennoù gant euzhviled a bep seurt, erevent, kezeg-nij ha 

me ’oar, da Nedeleg. Neuze em boa degaset anezhañ da ziskouez da’m mignonez, Nolwenn Morvan. 

Ur pemzek euzhvil bennak zo evel-se, lod o deus tri lost, lod all c’hwec’h penn, lod all dek pav, pe 

muioc’h. Mamm-gozh he doa diskouezet din penaos dihuniñ anezho, ha lakaat anezho da fiñval er 

skeudennoù gant ur rimadell hud. 

Sell pizh ha liv, war an eilskrid a zo bet roet dit, ar verboù displeget hag ar gerioù implijet 
evit komz eus an euzhviled.

Bremañ emañ mamm-gozh Katell o tisplegañ an traoù. Kemer he flas evit kontañ an istor : 

« Me am boa profet dezhi… »

 
Taol evezh ouzh an holl c’herioù a ziskouez ar gour : ar verboù, ar raganvioù-gour 
hag ar gerioù perc’hennañ.

Raganvioù-gour

me

te

hi

eñ

ni

c’hwi

int

Gerioù perc’hennañ

ma/va 

da 

he 

e 

hon/hor/hol 

ho 

o

Araogenn da

din

dit

dezhi 

dezhañ 

deomp/dimp 

deoc’h 

dezho/dezhe

Un tamm skoazell a-raok skrivañ
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Gwellaat ur pennad ➤ Dre gomz

Klask lenn an destenn da-heul skrivet gant ur bugel CM. Aes eo ?

Mintin an distro e oan laouen-bras oc’h adkavout ma mignoned am boa lâret kenavo dezho daou viz 

zo ar re gozh a gonte o vakañsoù etrezo met ar re nevez ne ouient ket petra ober neuze ar re nevez 

a yae a bep tu war porzh ar skol lod a oa gant ur c’hrogad mell-droad laosket o doa o seier e korn ar 

porzh-skol a-daol-trumm em boa gwelet Yuna ha galvet em boa anezhi hello penaos ’mañ kont ganit 

mat met kavet em eus hir ma amzer neuze sonet en doa ar c’hloc’h hag aet e oamp daou-ha-daou 

dirak dor ar c’hlas echu ar vakañsoù da vat.

Lenn anezhi en-dro d’ur c’hamalad. Petra a zleez ober evit bezañ komprenet gantañ ?

Gwellaat ur pennad ➤ Dre skrid

Da-heul, adskriv ar pennad gant ar pezh a vanke, asambles gant da gamalad.

Sevel-skrid : kontañ un darvoud bevet 

Dit da gontañ da zevezh distro-skol. Dalc’h kont eus ar pezh az peus desket o kas ar 
 poelladennoù all da benn.
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UR REOLENNAOUEG-SKOL

  Setu ur pennad tennet eus reolennaoueg diabarzh da skol diwar-benn gwirioù ha dleadoù 
ar skolidi. 

Bevañ a-stroll 
Bepred hag e pep lec’h o devez ar skolidi da gaout un emzalc’h seven. 
Ne reont na gant gerioù gros na gant kunujennoù. 
Doujañ d’ar reolennoù bevañ bet savet a-stroll er skol a vo ret dezhe ober. 

Yec’hedoni a-stroll 
Un implij reizh eus ar privezioù o devez ar skolidi da ober ha n’o devez ket da c’hoari pe da chom 
e-barzh diabeg. 
Ar skolidi o devez da zerc’hel kempenn ar salioù a vez darempredet ganto ha da renkañ an dafar 
goude an implij. 

An ehanoù 
N’o devez ket ar skolidi da chom pe da zistreiñ er salioù-klas pe en trepasoù e-pad an ehanoù ma ne 
vezont ket aotreet gant un ezel eus ar skipailh e karg. 
E-pad an ehanoù e vo doujet gant pep skoliad da wirioù ar re all kuit da wallgas a-ratozh, da c’hoari 
feuls pe arvarus.
Evit mont tre er c’hlasoù pe evit dont er-maez o devez da vale sioulik hep bountañ-divountañ. Dieub 
e vez laosket an tremen d’ar savadurioù gant ar skolidi.

Traoù personel 
Ne c’hall nag ar skol, nag an AEP bezañ lakaet kiriek ma vez kollet un dra pe ur pezh dilhad bennak. 
Neuze e vez aliet ar mammoù hag an tadoù da verkañ dilhad o bugale. 

Ne zeuio ket ar skolidi d’ar skol gant objedoù a c’hall bezañ dañjerus dezho ha d’o c’heneiled. 

Trede lennadenn 

Ar pep pouezusañ ➤ Dre gomz

a. Petra eo pal an destenn-mañ ?

b. Evit piv eo ?

c. Penaos eo aozet ?

Sellomp pishoc’h ➤ Dre gomz

a. Petra eo ar verb implijetañ ?

b. Petra a dalv « un implij reizh eus ar privezioù » ? 

c. Petra o devez ar vugale da ober gant an dafar implijet ganto ?

Skrivañ ➤ Dre skrid

Dit-te da skrivañ un nebeud reolennoù evit ar c’hlas.
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AR SKOL GWECHALL

 Ar pennad-mañ zo tennet eus al levr Lavar din, Mamm-gozh ma 
kont Naig Rozmor hec’h eñvorennoù bugaleaj d’he bugale vihan. 

Sur e oa kemm bras etre buhez ar skolidi gwechall ha bremañ. Da 

 gentañ, gwechall e oa nebeut a vekanikoù en-dro deomp. Ne oa ket a 

 veloioù da vont d’ar skol, na karr-boutin ebet o tastum ar vugale eus an 

eil kontre d’egile.

Setu e rankent mont war-droad, eus o ziegezh betek ar bourk, rak ar  

skol a veze er bourk peurliesañ. Lod o doa tri c’hilometr hanter da ober 

 evel-se, ha kemend-all evit distreiñ evel-just.

Setu, ar vugale ne c’hellent ket mont d’ar skol yaouankik, ne vijent ket 

bet gouest da ober an hent. Neuze, ez aent evit ar wech kentañ etre  

c’hwec’h ha seizh vloaz, hervez ma veze tost o ziegezh pe belloc’h. 

Me ’oa seizh vloaz pa oan aet d’ar skol evit ar wech kentañ.

Ar c’hlasoù

Ar c’hlasoù a oa bras evit degemeret kement a vugale, etre pemp ha  

tregont ha daou-ugent bugel en ur c’hlas. An taolioù a oa hir, pemp bugel 

a veze ouzh ar memes taol.

Pep hini en doa ur plasig dirazañ evit lakaat e gaier hag e levrioù.  

Dirak an tachad-se e veze un toull en daol, da lakaat ar podig liv. Ar golo 

diouzh hon tachad a c’hellemp da zibradañ, da lezel e-barzh kaieroù pe 

levrioù zo.

Ar vestrez-skol a lavare deomp diouzh an noz petra hor boa da gas  

d’ar gêr ha petra a c’helle chom er skol. Rak m’hor bije kaset ganeomp 

tout hon traoù e vije bet kalz re bounner hor bec’h. 

Ouzh ar mogerioù e veze kartennoù geografiezh. Plijadur hor beze o  

sellet outo hag e veze displeget deomp : amañ emañ an Afrik, hag amañ 

emañ an Amerik, hag amañ emañ ar Chin. An dra-se a oa, evidomp-ni, 

un dra kurius-kenañ. Met ar pezh a blije deomp ar muiañ e oa ar voul- 

douar a sikoure ac’hanomp da gompren penaos e oa stummet ar bed.

Lavar din, Mamm-gozh, Naig Rozmor, Ti ar Vro Bro-Leon, 2012

©
 T

i a
r V

ro
 B

ro
-L

eo
n,

 2
01

2

Pevare lennadenn 

5

10

15

20

25

Brezhoneg kelc’hiad 3 : lennomp, komzomp ha skrivomp ! – Unvez 1 © DIWAN 2017 / TES 2021



16

→ Enklaskoù diwar-benn an destenn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dre gomz

a. An diforc’hioù etre gwechall ha bremañ :

Sav un daolenn evel an hini a zo amañ dindan :

Petra Gwechall evit Naig Bremañ evidout

Mont d’ar skol

An oad evit kregiñ gant ar 
skol

An niver a vugale en ur 
c’hlas

An taolioù

b.  Petra a oa ouzh mogerioù ar c’hlas ? Perak e lavar Naig Rozmor : « An dra-se a oa,  evidomp-ni, 
un dra kurius-kenañ » ?

→ Evit mont pelloc’h

c. Ha lennet ez peus testennoù all skrivet gant Naig Rozmor ? Peseurt re ?

d. Setu ur pennad diwar he fenn.

Naig RozmorNaig Rozmor
E Kastell-Paol e oa bet ganet Naig Rozmor e 1923, ha marvet e oa er memes lec’h e 2015.Brezhone-
gerez a-vihanik e oa ha desket he doa galleg o vont d’ar skol adalek 
7 vloaz. Labourerien-douar e oa he zud. « Karantez ha karantez » 
eo al levr kentañ he deus embannet e 1977. Un dastumad barzho-
negoù eo. Estreget barzhonegoù he deus skrivet : pezhioù-c’hoari, 
kontadennoù, danevelloù met ivez rimadelloù ha kanaouennoù evit 
ar vugale. Troidigezhioù barzhonegoù he deus bet graet ivez. 

Istor he bugaleaj he deus kontet e-barzh ar pezh-c’hoari « Ar mestr » 
a zo bet c’hoariet gant strollad ar Vro Bagan adalek 1996. Tro he 
doa bet ivez da vezañ komedianez e-barzh ar strollad-se.
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DIGAREZIOÙ AR VUGALE

 Setu ur pezhig-c’hoari bet embannet gant TES. 

Un devezh diouzh ar beure ez erruas kalz eus bugale ar c’hlasad diwezhat er skol, ken e c’houlennas ar vestrez-skol 
diganto petra ’oa kaoz eus kement-se. 

Ar skolaerez. — Abalamour da betra out-te diwezhat er skol hiziv, Yann ? 

Yann. — Dale zo gant an horolaj du-mañ, Dimezell. Sed aze petra zo kaoz.

Ar skolaerez. — Na te, Mai, petra zo kaoz out-te ken diwezhat ?

Mai. — Dav eo bet din ober war-dro ma breur bihan betek nav eur, Dimezell.

Ar skolaerez. — Na te, Tudual, petra ac’h eus-te da lâret ?

Tudual. — Ne oan ket evit kavout ma levrioù-skol…

Ar skolaerez. — Gwelet a ran… Na te, Marc’harid, petra zo c’hoarvezet ganit ?

Marc’harid. — A-hed an hent ne rae ma fri nemet diwadañ.

Ar skolaerez. — Hmmm… Na te, Laorañs… Da fri an hini eo a zo kaoz ivez emichañs.

Laorañs. — O, tamm ebet, Dimezell, ar riell an hini eo !… Ken e oa skornet-tout gwerenn-dal oto ma 

zad.

(Ne oa ket e c’her peurlavaret gant Laorañs ma’n em lakaas Turio da ouelañ dourek.)

Ar skolaerez. — Arsa ’ta, Turio, perak e ouelez-te evel-se ?

Turio. — Gwel’ a rit mat, roet eo bet an holl digarezioù gant ar re all ken ne chom hini ’bet ken 

 ganin-me !

Tennet eus Korn ar c’horiva, embannet gant TES

Stalioù

• C’hoari ar pezhig-c’hoari-mañ dirak ar c’hlasad gant da gamaladed.

• Klask digarezioù all diwar skouer re an destenn.

Pempvet lennadenn 
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DEVEZH KENTAÑ AR BLOAVEZH-SKOL

 Testenn gant Paskal Tabuteau, Brud Nevez niv. 141, miz Genver 1991, lakaet e peurunvan 
gant Gaetan Boulic. 

« Sakordisteg ! Pa vin bras, ne gasin ket ma bugale d’ar skol. » 

Setu ar pezh a soñje ur paotr yaouank anvet Loig pa oa o kemer penn an hent evit mont d’ar skol. 

Hemañ a oa ur paotrig a yae war e eizh vloaz, du e zaoulagad hag e vlev, ur mousc’hoarzh goapaus 

o wiskañ e ziweuz. Lunedoù re vras war e fri troñset, pikoù panez strewet warnañ, e-kreiz un dremm 

ront a roe dezhañ an aer fentus a blije kement da baotrezed ar vourc’h. A-hend-all, panevet e lune-

doù re vras evitañ, e vefe bet Loig kontant a-walc’h eus e neuz-dremm. Met evel ma lavare e vamm 

dezhañ : 

« Pa vi koshoc’h e chomo ganit al lunedoù-se hag evel-se ne’z po ket ezhomm prenañ ur re nevez. »

Kavout a rae dezhañ e oa ganti komzoù a furnez hag abalamour da se e c’houzañve lunedoù re vras 

na felle ket dezho chom en o flas. « Sakordisteg ! » 

Met hiziv, bez’ e oa soñjoù mantrusoc’h gant Loig kaezh eget kudenn e lunedoù foeter-bro ; ur gwall 

gasadenn a c’hoarveze gantañ, sammet e zivskoaz gant ur sac’h-lêr-skol damnevez, ennañ kreionoù, 

kleizennoù, levrioù hag alI. 

Loig, evel kalz moused a oad gantañ, a adkemere hent ar skol. Daou vizvezh a oa bremañ n’en doa ket 

gwelet liv an ti-skol. Hemañ gant e vogerioù teñval ha lous hag e borzh re strizh, ne blije ket dezhañ. 

Difennet groñs e oa dezhañ ha d’e gamaladed yaouank c’hoari mell-droad gant aon na dorrfent pre-

nestroù an ti-skol. Mantrus e oa kement-se evito. Ret e oa dezho gortoz dibenn an devezh-skol evit 

mont da c’hoari war an dachenn sportoù. Met e-kreiz ar goañv, pa zeue an noz abretoc’h-abretañ 

warno, penaos ober ? Ne chome neuze evito nemet ar Meurzh pe ar Sadorn ha c’hoazh pa veze brav 

an amzer. 

« Heñvel e vo an traoù ganeomp ar bloaz-mañ, sur-mat, a soñje Loig, peogwir e vo an hevelep mestr-

skol o ren war hor c’hlas. » Hag ar mestr-skol-se a oa ur paotr spontus, frammet kreñv, gant daouarn 

ledan ha pounner, prim da flourañ divskouarn ar gañfarded. 

« Sakordisteg ! Mizer ’m bo sur ar bloaz-mañ. Evel ’pad an hini kent. » 

Ha seul vuioc’h e soñje en e vestr-skol ha seul c’houstadikoc’h e kerzhe. Ha koulskoude, lavaret he 

doa e vamm dezhañ, pa oa o leinañ, e oa ret dezhañ bezañ fier rak ar bloaz-mañ « ez i da-unan-kaer 

d’ar skol, bremañ out ur gwaz. » 

C’hwec’hvet lennadenn 
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Kaer en doa bet Loig respont dezhi e kave gwelloc’h dezhañ chom gant ar wazed all er vourc’h eget 

mont d’ar skol, e vamm n’he doa ket lezet amzer dezhañ da genderc’hel. 

Paket en doa diganti ur flac’had eus an dibab, peadra d’e lakaat da beurgompren ne oa ket a-walc’h 

bezañ gwaz evit bezañ trec’h d’ar merc’hed. 

Dre ma oa o soñjal er flac’had-se, e tostae a-nebeudoù ouzh ar pezh a seblante dezhañ bezañ an 

ifern war an douar. Daoust ma oa o ruzañ e dreid gwellañ ma c’helle, ne oa ket ken hir ha se an hent 

hag a-benn ar fin en em gavas dirak porzh an ti-skol. A-boan m’en doa kroget da varvailhat gant e 

gamaladed ma oant galvet gant ar rener ha « pedet » da vont tre e-barzh ar c’hlas. Pignat a rejont 

gant an diri sonn, teñval o fenn. Met neuze ur wech aet tre e sklêrijennas pemp dremm yaouank ha 

tregont ha kouezhañ a reas lunedoù Loig war beg e fri gant ar souezh. Rak, e-lec’h ar mestr-skol o 

doa warlene, e oa dirazo …

Stal

Dit-te da gontañ ar peurrest eus an istor  : piv pe betra a c’halle bezañ er c’hlas ? Un 
 dudenn eus un istor pe ur c’hoari, ul loen…
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Korn ar barzhonegoù hag an arzoù 

Da’m C’hreion

Te ’grede dit ’oas dilezet ? 
’Vel un dra disprizet 
Echu dezhañ da blijout 
… Eizhtez, sioul ha sentus 
Emaout chomet ez korn teñval. 
Ar gevnidenn dre druez 
He doa steuet dit ur gwele blot 

Da ziskuizhañ 
Ha da hunvreal 

Gant joa am eus da gavet en-dro 
Bihanik tra ! 

Laouen on ouzh da flourañ 
Gant va bizied bav 

Te hag a zo chomet ken fur
Ez korn teñval ! Eizhtez !!! 

Anjela Duval, Hañv 1967

Ma sac’h-skol 

C’hwezh mil tra bennak zo gant ma sac’h-skol
Gant ma sac’h-skol emañ c’hwezh an avaloù, 

Al levrioù, an ink, ar gomennoù, 
Hag ar c’hreionoù koad liv. 

Gant ma sac’h-skol emañ c’hwezh an orañjez, 
ar bizoned hag an nougad, 

C’hwezh kement tra a vez debret zo gantañ, 
Ha kement tra na vez ket debret. 

C’hwezh ar fiez hag ar mañdarinez, 
Ar paper arc’hant pe aour, 

Ha kregin ar mor, 
Ar bigi o kuitaat ar porzh. 

Ar c’how-boyed hag ar c’hraoñ-kelvez, 
Ar c’hleiz hag ar c’haramel, 

Koñfeti ar gouel, 
Ar c’hanetennoù leun a oabl, 

Blev hir ma mamm, 
Ha divjod ma zadig, 

Mintinvezhioù er sklêrijenn,
Ar roz hag ar chokolad.

Diwar Mon cartable gant Pierre Gamarra  
(© Gamarra) bet lakaet e brezhoneg  

gant Luk Pouteau. 

Poentadur 

An deiz ma oa kouezhet ar virgulenn eus lost ar c’harr, 
Lun ’oa a gav din, 

Bloñset, ha badaouet un tamm 
’Oa-hi chomet mantret 

E skoaselloù don va skrid 

Div grommell mistr o divfeskenn bolzet 
’Oa tremenet gwisket faro 

Ha ganto o-div 
Pikoù-goulenn otus 

O filc’hier ganto war an tu gin 
Al linenn en he daou bleg a glemme 
Al lavar darnaouet e korn ar c’hleuz 

A lâre ’oa daonet 
Krog ar pik en e skouarn 

Eme ur skrabig 
D’egile ha ne ranne grik 

Pik-virgulenn 

Disoñjet ’oa bet lakaat adgorzoù 
Ha setu bannet ar c’harrad gerioù mesk-ha-mesk 

E-touez ar c’haol-moc’h hag an dule*
N’on ket aet betek eno da welet

Met tud zo a lavar eo kresket an askol-pik warno 

Tri fik kazel-ha-kazel 
Ha ganto div grommell faro 

Tudual Huon  

* an dule
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Ni bugale vras, 
Ni ivez bugale vihan, 
Paotredigoù
Merc’hedigoù,
Kaozeal a reomp brezhoneg !

Ma ! biskoazh kement all
Brezhoneg gant ar vugale !
Brezhoneg gant ar vugale !
Da belec’h ez eoc’h gant ar brezhoneg ?
Me p’oan aet d’ar skol,
Ne ouien ket ur ger galleg.
Gwelloc’h deoc’h deskiñ galleg mat,
Pe c’hoazh saozneg pe japaneg,
Muioc’h e talvezo deoc’h…

Ni hon eus laosket an dud da lavaret,
Ha yao ! deomp atav en-dro
E brezhoneg, mar plij !
Ha kaset ar vuoc’h da beuriñ !

Ma ! dont a ra ganto,
Evel farz gant ar paotr kozh ! 
Brezhoneg brav zo ganto !

Mamm, me ’garfe komz brezhoneg ivez !
Va zad, perak ne’c’h eus ket desket brezhoneg din ?
Goulenn digant da vamm !

Pa soñjan, gwechall,
Ma vije desket deomp brezhoneg er skol
Ni ’vije bet desketoc’h eget ar re all.

N’oc’h ket re ziwezhat, tudoù ! 
Gouest oc’h d’ober skol,
Brezhoneg yac’h zo ganeoc’h !

Grit skol deomp !
Hag e chomo bev ar brezhoneg
Koulz er skol,
Koulz er gêr,
Hag e chomo bev ar vro !

Goulc’han Kervella

Brezhoneg e pep lec’h
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Stalioù lenn 

Anavezout gerioù

Setu aze listennadoù gerioù. En div listennad kentañ ez eus bet lakaet ur pik roz e plas ar 
 vogalennoù, hag en eil ha trede listennad ez eo e plas ar c’hensonennoù. 

Ha gouest e vefes da adkavout ar gerioù kuzhet ?

1. Un drousennad dafar skol :

ur r••l•nn, ur c’hr•••n-k••d, ur c’h•lc’h••r, ur c’h•m•nn, ur st•l• gl•s 

2. Ur voestad ostilhoù :

un d•rk•z, un dr•-v•ñs, t•ch••, ur m•rzh•l

3. Ostilhoù liorzhañ :

ur •a•, un •ou•ae•, ur •a••i•e••, ur •a••

C’hoarzhin

Tresadennoù ar pajennoù 1, 4-5, 7, 11, 13, 19-22 gant Malo ar Menn.
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Bannoù-treset

Boulig & Billig niv. 28 Ar pevar amzer, Roba, troet gant Arno Elegoed ha Maurice Hamon, Bannoù-Heol, 2001, 46 p.
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