
Tasko por ni:
 Traskribi la teskton al „mi”-formo kaj taŭge agordi ĝin
 Registri unu el ni legantan la tekston.
 Ellasi el la teksto vortojn (cca po unu vorto el ĉiu frazo/linio).

Taskaro reala:
Aŭskulti/spekti la registraĵon kaj plenumi mankantajn spacojn per vortoj laŭ la 
registraĵo. (sole)
Formu (du/tri)-opojn kaj kontrolu plenumitajn vortojn. 
Trovu ĉiujn mov-verbojn. Klarigu/montru ilian signifon. 
Skribu/rakontu pri via plej stranga aŭ amuza mateno. 
(Bonuso) Trovu ĉiujn verbojn kun -iĝ-... 

Taskaro virtuala:
1a, Elektu el la listo la ĝustan vorton. Aŭskultu/spektu la registraĵon kaj kontrolu 
viajn respondojn.
1b, Auxskultu/spektu la registrajxon kaj enmetu gxuste la vortojn en la tekston en
gxusta formo. 
2, Enskribu akuzativojn. 
3, Al la bildoj trovu en la teksto ĝustajn movverbojn. 

Origina teksto:
Anita ekde la tutkomenco de la mateno sentis, ke ĉi tiu tago ne estos tipa, ja estis
la 13a de vendredo. 
Kaj kompreneble – la vekhorloĝo anstataŭ veki je la 6a, vekis ŝin unu horon 
poste. 
Kiam ŝi volis ion manĝi hastante, evidentiĝis, ke en la fridujo estas nur... lumo. 
Ja eblas foriri de hejme malsata – ŝi pensis – sed sen ŝminko certege ne! 
Ŝi forkuris al la banĉambro kaj hastante ŝi provis malfermi sian plej ŝatatan 
pudron, sed ŝi faligis ĝin sur planken. 
Pudro ne estas bezonatega, sed sen ruĝa ŝminko ŝi ne montriĝos. 
Bedaŭrinde ŝi ne prenis ĝin de la teatro. 
Kiam ŝi enaŭtiĝis malsata kaj senŝminka, evidentiĝis, ke ŝi forgesis plenigi la 
benzinujon. 
Ne valoras atendi – ŝi pensis kaj ekkuris al la aŭtobuso numero 13. 
Ne atendite nigra kato transkuris la straton. 
Por momento ŝi hezitis, haltis... kaj la aŭtobuso forveturis sen ŝi. 
Nepensinte longe ŝi mendis taksion, ja ŝi ne rajtis maltrafi vesperan spektaklon! 
5 minutoj poste ŝi kuris en la teatron, trafante je surpriziĝinta biletistino. 
„Sinjorino Anita, kion vi faras ĉi tie? Ja en ĵaŭdoj ne estas spektakloj.” 

Korektita kaj agordita teksto:
Saluton, mi nomiĝas Anita kaj mi rakontos al vi historion de malbonŝanca tago. 
Ekde la tutkomenco de la mateno mi sentis, ke ĉi tiu tago ne estos tipa, ja estis 
vendredo, la 13a. 
Kaj kompreneble – la vekhorloĝo anstataŭ veki je la 6a, vekis min unu horon 
poste.  
Kiam mi volis ion manĝi hastante, evidentiĝis, ke en la fridujo estas nur... lumo. 
„Ja eblas foriri de hejme malsata – mi pensis – sed sen ŝminko certege ne!” 
Mi forkuris al la banĉambro kaj hastante mi provis malfermi mian plej ŝatatan 
pudron, sed mi faligis ĝin sur planken kaj ĝi disfalis. 
Mi pensis, ke pudro ne estas bezonatega, sed sen ruĝa lipŝminko mi ne povas 
montriĝi. 
Sed bedaŭrinde mi lasis ĝin en la teatro. 



Tiam mi enaŭtiĝis malsata kaj senŝminka, sed evidentiĝis, ke mi forgesis plenigi 
la benzinujon.  
„Ne indas atendi.” – mi pensis kaj ekkuris al la aŭtobuso numero 13. 
Neatendite nigra kato transkuris la straton. 
Por momento mi hezitis, haltis... kaj la aŭtobuso forveturis sen mi. 
Nepensinte longe mi mendis taksion, ja mi ne rajtis maltrafi vesperan spektaklon!
5 minutoj poste mi kuris en la teatron, trafante je surpriziĝinta biletistino. 
„Sinjorino Anita, kion vi faras ĉi tie?” ŝi demandis.  „Ja en vendredoj ne estas 
spektakloj.” 
Tasko 1a
„Malplena” teksto kun ellista elekto:
Saluton, mi nomiĝas Anita kaj mi rankontos al vi historion de __________ (1) tago. 
Ekde la __________ (2) de la mateno mi sentis, ke ĉi tiu tago ne estos tipa, ja estis 
vendredo, la 13a. 
Kaj kompreneble – la __________ (3) anstataŭ veki je la 6a, vekis min unu horon 
poste. 
Kiam mi volis ion manĝi __________(4) , evidentiĝis, ke en la fridujo estas nur... 
lumo. 
„Ja eblas foriri de hejme malsata – mi pensis – sed sen _______ (5) certege ne!” 
Mi forkuris al la banĉambro kaj hastante mi provis malfermi mian plej ŝatatan 
_______(6), sed mi faligis ĝin sur planken kaj ĝi disfalis. 
Mi pensis, ke pudro ne estas bezonatega, sed sen ruĝa lipŝminko mi ne povas 
________(7). 
Sed __________ (8) mi lasis ĝin en la teatro.  
Tiam mi ________ (9) malsata kaj senŝminka, sed evidentiĝis, ke mi forgesis 
plenigi la benzinujon. 
„Ne ________ (10) atendi.” – mi pensis kaj ekkuris al la aŭtobuso numero 13. 
Neatendite nigra kato _________ (11) la straton. 
Por momento mi hezitis, haltis... kaj la aŭtobuso forveturis sen mi. 
Nepensinte longe mi mendis taksion, ja mi ne rajtis maltrafi vesperan 
__________(12)! 
5 minutoj poste mi kuris en la teatron, trafante je _________(13)  biletistino. 
„Sinjorino Anita, kion vi faras ĉi tie?” ŝi demandis.  „Ja en vendredoj ne estas 
spektakloj.”

bedaŭrinde, enaŭtiĝis, hastante, indas, malbonŝanca, montriĝi, pudron, 
spektaklon, surpriziĝinta, ŝminko, transkuris, tutkomenco, vekhorloĝo

Tasko 1b
„Malplena” teksto kun enskribado:
Saluton, mi nomiĝas Anita kaj mi rankontos al vi historion de __________ (1) tago. 
Ekde la __________ (2) de la mateno mi sentis, ke ĉi tiu tago ne estos tipa, ja estis 
vendredo, la 13a. 
Kaj kompreneble – la __________ (3) anstataŭ veki je la 6a, vekis min unu horon 
poste. 
Kiam mi volis ion manĝi __________(4) , evidentiĝis, ke en la fridujo estas nur... 
lumo. 
„Ja eblas foriri de hejme malsata – mi pensis – sed sen _______ (5) certege ne!” 
Mi forkuris al la banĉambro kaj hastante mi provis malfermi mian plej ŝatatan 
_______(6), sed mi faligis ĝin sur planken kaj ĝi disfalis. 
Mi pensis, ke pudro ne estas bezonatega, sed sen ruĝa lipŝminko mi ne povas 
________(7). 
Sed __________ (8) mi lasis ĝin en la teatro.  



Tiam mi ________ (9) malsata kaj senŝminka, sed evidentiĝis, ke mi forgesis 
plenigi la benzinujon. 
„Ne ________ (10) atendi.” – mi pensis kaj ekkuris al la aŭtobuso numero 13. 
Neatendite nigra kato _________ (11) la straton. 
Por momento mi hezitis, haltis... kaj la aŭtobuso forveturis sen mi. 
Nepensinte longe mi mendis taksion, ja mi ne rajtis maltrafi vesperan 
__________(12)! 
5 minutoj poste mi kuris en la teatron, trafante je _________(13)  biletistino. 
„Sinjorino Anita, kion vi faras ĉi tie?” ŝi demandis.  „Ja en vendredoj ne estas 
spektakloj.” 

bedaŭri, enaŭti, hasti, indas, malbonŝanca, montri, pudro, spektaklo, surprizi, 
ŝminko, transkuri, tutkomenco, vekhorloĝo

Tasko 2
Saluton, mi nomiĝas Anita kaj mi rakontos al vi historio_ de malbonŝanca_ tago_. 
Ekde la tutkomenco de la mateno_ mi sentis, ke ĉi tiu_ tago_ ne estos tipa, ja 
estis vendredo_, la 13a. 
Kaj kompreneble – la vekhorloĝo anstataŭ veki je la 6a, vekis mi_ unu horon 
poste.  
Kiam mi volis io_ manĝi hastante, evidentiĝis, ke en la fridujo_ estas nur... lumo. 
„Ja eblas foriri de hejme malsata – mi pensis – sed sen ŝminko_ certege ne!” 
Mi forkuris al la banĉambro_ kaj hastante mi provis malfermi mia_ plej ŝatata_ 
pudro_, sed mi faligis ĝi_ sur planke_ kaj ĝi disfalis. 
Mi pensis, ke pudro_ ne estas bezonatega, sed sen ruĝa_ lipŝminko_ mi ne povas 
montriĝi. 
Sed bedaŭrinde mi lasis ĝi_ en la teatro_. 
Tiam mi_ enaŭtiĝis malsata kaj senŝminka, sed evidentiĝis, ke mi forgesis plenigi 
la benzinujo_.  
„Ne indas atendi.” – mi pensis kaj ekkuris al la aŭtobuso_ numero 13. 
Neatendite nigra_ kato_ transkuris la strato_. 
Por momento mi hezitis, haltis... kaj la aŭtobuso_ forveturis sen mi_. 
Nepensinte longe mi mendis taksio_, ja mi_ ne rajtis maltrafi vespera_ spektaklo_!
5 minutoj poste mi kuris en la teatro_, trafante je surpriziĝinta_ biletistino_. 
„Sinjorino Anita, kio_ vi faras ĉi tie?” ŝi demandis.  „Ja en vendredoj_ ne estas 
spektakloj_.” 


