
 
 

 

 
A ginnig deoc'h un devezh-studi 

diwar-benn : 
 

Urzh ar gerioù ha lusk ar yezh 

Estaolerezh an amzer  
e brezhoneg 

 
 

D'ar Sadorn 9 a viz Meurzh 2013 
 

E Kreizenn Amzer-Nevez 
56270 - PLAÑVOUR  

D'ho kelaouiñ : Skol-hañv  K.E.A.V.  2013 
Kamp Etrekeltiek Ar Vrezhonegerion 

Div sizhuniad studi a vo kinniget ar bloaz-mañ c'hoazh :  
 

 Ar prantad 1añ : eus ar Sul 7/07 da noz   
                             d' ar Sadorn 13/07 a viz Gouere da greisteiz. 
 

 An eil prantad : eus ar Sul 14/07 da noz   
                            d' ar Sadorn 20/07 a viz Gouere da greisteiz. 

 
Bez e c’hellit dibab dont d’ur prantad-studi hepken,  

pe d’an daou. 

................................................................................................... 

Pgz ............................................................................................ 

Postel : ...................................................................................... 

Priz an devezh : 25 € (frejoù pedagogel ha pred) 

Fichenn enskrivañ da  
DEVEZH-STUDI  

ar Sadorn 9 a viz Meurzh 2013 
 

Da gas da :   KEAV                             
22 hent Mouliouen 29000 KEMPER 
pe dre bostel : keav@wanadoo.fr 

 
ANV : ......................................................................................... 

ANV BIHAN : ............................................................................. 

CHOMLEC'H: ............................................................................ 

 



 

    

     

 

ROLL AN DEVEZH 

URZH AR GERIOÙ HA LUSK AR YEZH 

1 - Pelec'h e vez lakaet ar rener, an doareennoù, ar 
renadennoù. 

2 - Miret a lakaat div silabenn pouezmouezhiet en ur 
gichen. 

3 - An tu : tu-gra pe tu-gouzañv ? 

4 - Pegoulz e c'heller ober hep ar ger-mell ? 

'Tro 5 eur - 5 eur1/2    Bilañs an devezh-staj 
 

Da 10 eur nemet 1/4 

Jean-Yves Lagadeg, ganet er Pont er C’hap-Sizun, brezhoneger 
a-vihanik, a studi ar brezhoneg a bell zo. Kelenner jedoniezh ha 
brezhoneg eo bet. E gounskrid mestroniezh oa bet graet diwar-
benn an amzerioù-verb. Rener war geriadur brezhoneg kentañ 
AN HERE eo bet ; hag e ziazezer yezhoniel. 

ESTAOLEREZH AN AMZER E BREZHONEG  

Daoust ha c’hoari a ra an amzerioù-verb heñvel e brezhoneg hag 
e galleg ? 
Ma ne reont ket, diouzh peseurt sistem e vezont implijet ? 

gant Yann GERVEN 

 
1a - Amzer-vremañ kevrennek/amzer-dremenet kevrennek hag 

an enebadur « -mañ / -se ». 
 Amzerioù-verb an danevelliñ, dre gomz ha dre skrid. 
1b - Ar stumm-boas hag an amzerverkerioù 
1c - An amzerioù adkevrennek hag an amzerverkerioù 
2 - Klotadur an amzerioù hag ar stummoù-verb 
 an divizoud gallus hag an divizoud dic’hallus 
3 - Ar verboù « bezañ » ha « kaout » ; « bezañ », « mont » ha 

« dont » 

Degemer ha banne kafeAdalek 9 eur 1/2

Da 2 eur gant Jean-Yves LAGADEG 

Da 12 eur 1/2   Merenn

Brezhoneger a-vihanik eo. Studiet en deus ar yezh komzet hag 
ar yezh skrivet, savet pennadoù diwar-benn ar brezhoneg 
(yezhadur kenkoulz ha geriaoueg) e meur a gelaouenn ; dindan 
anv pluenn Yann Gerven en deus skrivet kalzig a zanevelloù, 
hag a romantoù koulz evit an dud deut, ar grennarded hag ar 
vugale. 


