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Gwechall ha bremañ : ar skol

Skeudennoù : wikicommons

Sell mat ouzh ar fotoioù ha kelc'h ar respont mat.

Pet bugel 'zo e-barzh ar c'hlas?

10 25 Tro-dro 40

Paotred 'zo e-barzh ar c'hlas?

Merc'hed 'zo e-barzh ar c'hlas?

Ya N'eus ket

Hag-eñ o deus dilhad disheñvel?

Ya N'o deus ket

Skol ar baotred, Brignoles

Skol ar merc'hed, Combrit 

Ya N'eus ket

Skriv ar gerioù a vank : baotred, niverus-tre, gwechall, 
merc'hed, heñvel.

                          , skolioù disheñvel a oa evit ar 

                                     hag ar                                      .

                                      'oa ar vugale e-barzh ur c'hlas.

Dilhad ar skolidi a oa                                          . 

 1

 2



 

Goulennata ar bed
  

Sterenn CAZUGUEL KERLEGUER
Ar restr-mañ a zo dindan an aotre-implijout Creative Commons BY-NC-SA http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Gwechall ha bremañ : ar skol

Skeudennoù all : wikicommons, openclipart

Sell mat ouzh ar skeudennoù. Kelc'h e ruz ar pezh e c'hallez 
kavout e-barzh da c'hlas hag e du ar pezh 'oa gwechall e-barzh 
ur c'hlas.

urzhiater, taol, trousenn, jederezh : TES

tablette, vidéoprojecteur : canopé Dijon

pod-liv

sklentenn

boest plumennoù

plumenn

Liamm ar skeudennoù gant ar gerioù. 2
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Gwechall ha bremañ : ar skol

Lenn ar skritell.

Daoust hag-eñ e c'hallez....

... tufañ

... komz e brezhoneg

... chaokat ar c'hreionoù

gwechall bremañ

Skriv "ya" pe "ket".

« Art. 21. Il est défendu aux élèves de 

parler breton, même pendant la récréation et 

de proférer aucune parole 

grossière. Aucun livre breton ne devra 

être admis ni toléré. »

Règlement pour les écoles primaires élémentaires 

de l’arrondissement de Lorient.

 Règlement pour les écoles de Lorient : cf Fañch Broudig, La Pratique du breton de l’Ancien Régime à nos jours », chapitre 17.

... lenn ul levr e brezhoneg


