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Mia Biciklo 
 

 
 
Mi amas mian 
Biciklon, ĝi estas 

blua. Mia biciklo estas bela. Blua 
biciklo. Ĝi estas nova. Nova Biciklo 
ankaŭ. Nova kaj blua. Mi amas ĝin. Mi 
estas knabo. Knabo havas biciklon. Mi 
havas bluan novan biciklon. Mia nomo 
estas Karlo. Mia nova blua biciklo estas 
bela. Bela, nova kaj blua . 
Ufa!  Kia bela biciklo!  Kia nova biciklo! 
Kia blua biciklo! 
 
Kies estas la biciklo? 
La biciklo estas mia. 
 
Ĉu vi amas la biciklon? 
Jes, mi amas ĝin. 
 
Ĉu la biciklo estas bela? 
Jes, la biciklo estas bela 
 
Ĉu via nomo estas Marco? 
Ne, mia nomo estas Karlo 
 
Kia esta la biciklo? 
La biciklo estas blua, nova kaj bela. 
 
Kiu estas vi? 
Mi estas Karlo. 
 
Kiu estas via nomo? 
Mia nomo estas Karlo. 
 
 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Biciklo 
Knabo 
Nomo 
Karlo 
 
-a Vortoj 
Blua 
Nova 
Bela 
 
Agoj 
Amas 
Havas 
Estas 
 
Demandaj Vortoj 
Kia 
Kiu 
Kies 
 
Pronomoj 
Mi, Mia 
Vi, Via 
Ĝi 
 
Aliaj 
Jes, Ne 
La 
Ĉu 
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Insektoj 
 

 
 
Mi ŝatas insektojn. 
Mi havas tri 
papiliojn, unu 

ruĝan, unu flavan, kaj unu violan. Miaj 
papilioj estas belaj. Ili estas 
insektoj. Malgranda 
insektoj. Insektoj estas 
malgrandaj bestoj. Miaj 
papilioj estas koloraj. Kia 
bela papilio! Kia malgranda 
insekto! Ili flugas! La 
papilioj flugas bele. La 
insektoj havas multajn 
kolorojn. Ili kuras rapide. Ili estas 
rapidaj malgrandaj bestoj. La insektoj 

amas florojn. La floroj 
havas multajn kolorojn. 
Mi ŝatas florojn. La 
papilioj tre ŝatas florojn. 
Kia bela floro! Kia bela 
papilio! Mi amas ilin! Mi 
amas la florojn kaj la 
papiliojn. 

Kies papilioj estas ili? 
La papilioj estas miaj. 
 
Kiaj estas la floroj? 
La floroj estas koloraj. 
 
Ĉu insektoj estas grandaj bestoj? 
Ne, insektoj estas malgrandaj bestoj. 
 
Ĉu insektoj estas malbonaj? 
Ne, ili estas bonaj 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Insekto 
Papilio,Besto 
Koloro,Floro 
 
-a Vortoj 
Ruĝa,Flava 
Viola 
Kolora,Granda 
Malgranda 
Rapida,Multa 
Bona 
 
-e Vortoj 
Bele 
Rapide,Tre 
 
Pronomoj 
Ili 
 
Agoj 
Ŝatas 
Kuras 
Flugas 
 
Prefksoj 
Mal- 
 
Numeroj 
Unu,Tri 
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Pluvo 
 

 
 
Pluvas!  Multe pluvas! 
Hodiaŭ la pluvo estas 
forta. Forta pluvo. Mi 
estas Marinjo. Mia nomo 
estas Marinjo mi estas 

knabino. Ĉu vi estas knabo? Mi havas 
ombrelon. Ombrelo protektas min de 
la pluvo. La pluvo venas rapide. Multe 
blovas. Blovas forte. Mia ombrelo estas 
ruĝa. Mi havas boton. Mi havas flavajn 
botojn. La 
ombrelo estas 
ruĝa kaj la botoj 
estas flavaj. Kio 
estas pluvo? Pluvo 
estas akvo. Akvo 
falas el la ĉielo. 
La ĉielo estas blua. Mi ne ŝatas la 
pluvon. Mi ŝatas miajn novajn botojn. 
Ili estas belaj botoj. 
 
Kies botoj estas ĝi? 
La botoj estas miaj. 
 
Kies ombrelo estas ĝi? 
La ombrelo estas mia. 
 
Kio estas pluvo? 
Pluvo estas akvo. 
 
Kiaj estas la botoj? 
La botoj estas flavaj kaj novaj. 
 
 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Pluvo 
Knabino 
Ombrelo 
Boto,Akvo 
Ĉielo 
 
-a Vortoj 
Forta,Ruĝa 
 
-e Vortoj 
Forte 
 
Agoj 
Venas 
Pluvas 
Blovas 
Falas 
Protektas 
 
Sufiksoj 
-in 
 
Demandaj Vortoj 
Kio 
 
Aliaj 
De 
Hodiaŭ 
el 
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Flugi 
 

 
 
Mi tre ŝatas 
flugi. Mi 

ŝatas flugi per aviadiloj. Mi ŝatas flugi 
per raketoj. La aviadiloj flugas rapide. 
La raketoj flugas rapidege. La avialidoj 
estas grandaj, la raketoj estas 
grandegaj. 
Mi havas du 
aviadilojn kaj du 
raketojn. La 
aviadilo flugas en 
la aero. La 
raketo flugas en 
la spaco. Kiu 
flugas pli rapide? 
La raketo flugas pli rapide. Kiu estas pli 
granda? La raketo estas pli granda. Mi 
tre ŝatas ilin. Mi ŝategas mian aviadilon 
kaj mian raketon. Ili estas belaj.  
 
Kies aviadiloj kaj la raketoj estas ili? 
Ili estas miaj. 
 
Kiu flugas pli rapide? 
La raketo flugas pli rapide. 
 
Kie flugas la aviadilo kaj la raketo? 
La aviadilo en la aero, kaj la raketo en 
la spaco. 
 
Ĉu la aviadilo estas la pli granda? 
Ne, la raketo estas la pli granda. 
 
 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Aviadilo 
Raketo 
Aero,Spaco 
 
-a Vortoj 
Grandega 
 
-e Vortoj 
Tre,Rapidege 
 
Agoj 
Ŝatas,Ŝategas 
 
Sufiksoj 
-eg 
 
Demandaj Vortoj 
Kie 
 
Komparativo 
Pli..ol 
 
Numeroj 
Du 
 
Aliaj 
En 
per 
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Gnomoj 
 

 
 
Ekzistas gnomoj. 
Ili vivas en la 
naturo. Ankaŭ 
ekzistas feinoj kaj 

elfoj. Kio estas gnomoj? Gnomoj estas 
malgrandaj estoj, ili estas magiaj. Ili 
protektas la naturon.  Mi vidas feinon, ŝi 
flugas. Mi ankaŭ vidas gnomon li sidas sur  
malgranda fungo . Li sidas sur malgranda 
ruĝa fungo. La 
gnomoj estas bonaj 
kaj malbonaj. Kia 
bela feino! Ŝi estas 
bona. Ĉu vi vidas la 
gnomojn?  Ne, mi ne vidas ilin.  Vi ne 

vidas la gnomojn, ĉar vi 
ne kredas ilin. Kiu ne 
kredas, ne vidas. Mi 
kredas ilin, do mi vidas.  
Ĉu vi kredas je gnomojn? 
La feinoj flugas, la 
gnomoj ne flugas. 
 

Kiu estas gnomoj? 
Ili estas malgrandaj magiaj estoj. 
 
Kiu flugas? 
La feinoj flugas. 
 
Kie estas la gnomo? 
La gnomo estas sur la fungo. 
 

 
 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Gnomo 
Naturo 
Feino,Elfo 
Esto,Fungo 
 
-a Vortoj 
Bona 
Malbona 
Magia 
 
Agoj 
Vivas 
Ekzistas 
Vidas 
Kredas 
Sidas 
 
Pronomoj 
Ŝi 
 
Aliaj 
Je,Do 
Ĉar 
Ankaŭ,Sur 
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Futbalo 
 

 
 
Mi tre ŝatas ludi 
futbalon. Mi kaj miaj 
du amikoj ludas 
futbalon. Ĉu vi ŝatas 
futbalon? Jes, ankaŭ 

mi.  La pilko estas bona kaj blanka. En 
la ludo ni ŝotas la pilkon per la piedoj. 
Ĉu vi volas ludi kun ni?  Mi volas ludi 
futbalon. Ni ludas sur la kampo. La 
futbala kampo estas verda. Ni kuras 
rapide kaj ŝotas la pilkon 
forte. Kie ni ludas? Ni 
ludas sur la kampo. Kion 
ni ŝotas? Ni ŝotas la 
pilkon. Mi ludas pli bone 
ol miaj amikoj. Mi havas amikojn. Mi 
ankaŭ havas pilkon. Mi havas blankan 
kaj belan pilkon. Ni kuras, ni kuregas. 
Ufa! Kia bona ludo ĝi estas! Mi tre ŝatas 
ludi futbalon sur la kampo kun miaj du 
amikoj. 
 
Kies pilko estas ĝi? 
Ĝi estas mia pilko. 
 
Kie ludas la knaboj? 
La knaboj ludas sur la kampo. 
 
Kion ŝotas la knaboj? 
La knaboj ŝotas la pilkon. 
 
Kiu ludas futbalon? 
Mi kaj du amikoj ludas futbalo. 
 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Futbalo 
Amiko 
Pilko 
Ludo 
Piedo 
Kampo 
 
 
-a Vortoj 
Blanka 
Futbala 
Verda 
 
Agoj 
Ludas 
Ŝotas 
Volas 
Kuras 
Kuregas 
 
Pronomoj 
Ni 
 
Aliaj 
Kun 
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Muziko 
 

 
 
Mi tre ŝatas ludi 
muzikon. Mi amas 
muzikon. Kia agrabla 
ĝi estas.  Mi havas 
violonon. Ĉu vi konas 

violonon? Mi ludas muzikon per violono. 
Ĝi sonas agrable. Ĝia sono estas tre 
agrabla. La sono plaĉas al mi. Ĉu la 
sono de violono plaĉas al vi? Ĝi al mi 
tre plaĉas. Kia bela sono. Ni aŭskultas 
la sonon per la oreloj. Mi havas du 
orelojn. Kiam mi estas dum la nokto 
kaj mi estas en mia 
hejmo mi ludas 
mian violonon.   
Mi ankaŭ havas 
tamburon. La muziko de la tamburo 
ankaŭ plaĉas al mi. Kian belan muzikon 
tamburo kaj violono faras.  
 
Kiu ludas muzikon per violono? 
Mi ludas muzikon per violono. 
 
Kies violono estas ĝi? 
Ĝi estas mia violono. 
 
Kie vi ludas mian violonon? 
Mi ludas mian violonon en mia hejmo. 
 
Kiam vi ludas? 
Kiam estas nokto.  
 

 
 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Muziko 
Violono 
Sono 
Orelo 
Nokto 
Hejmo 
Tamburo 
 
-a Vortoj 
Agrabla 
 
-e Vortoj 
Agrable 
 
Agoj 
Konas 
Sonas 
Plaĉas 
Aŭskultas 
Faras 
 
Demandaj Vortoj 
Kiam 
 
Aliaj 
al 
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Arkeo 
 

 
 
Ĉu vi iam 
aŭdis pri la 
historio de 

la arkeo.  Iam ekzistis homo, li vivis 
antaŭ multe da jaroj. Lia nomo estis 
Noa. Iu tago, la Dio sendis la pluvegon, 
estis la diluvo.  Dio parolis al Noa kaj 
diris: Metu la bestojn en grandega 
ŝipo. Do kompreneble Noa faris la ŝipon 
kaj metis la bestojn en ĝi. Ĉu vi ŝatis la 
historion? Ĉu vi ŝatas ŝipojn? Ĉu vi ŝatas 
bestojn? Mi tre ŝatas bestojn kaj ŝipojn. 
Ni vidas en la ŝipo du ĝirafojn kaj unu 
elefanton. La ŝipoj ege plaĉas al mi. La 
ŝipoj ne flugas ankaŭ la ŝipoj ne kuras  
ili navigas. Ili navigas ege malrapide. 
La ŝipoj navigas sur la maroj. Maro 
estas grandega kvanto da akvo. 
 
Kie navigas la ŝipoj? 
La ŝipoj navigas sur la maroj. 
 
Kiam Noa faris la arkeon? 
Li faris la arkeon antaŭ multe da jaroj. 
 
Kiu faris la grendegan ŝipon? 
Noa faris la ŝipon. 
 
Kiu sendis la diluvon? 
Dio sendis la diluvon. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Arkeo 
Historio 
Jaro 
Dio 
Tago 
Pluvego 
Diluvo 
Ŝipo 
Kvando 
Ĝirafo 
Elefanto 
Maro 
 
-e Vortoj 
Kompreneble 
Ege 
 
Agoj 
Aŭdis 
Sendis 
Metis 
 
 
Nefinititaj Vortoj 
Iam 
Iu 
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Historio 
 

 
 
Mia patrino 
rakontas 
belajn 
historiojn al 

ni.  Ŝi estas bona instruistino. Ŝi 
instruas Esperanton al ni ĉiuj. Ŝi 
instruas Esperanton per belaj rakontoj 
por infanoj. Kiajn belajn historiojn ŝi 
rakontas. Ŝi diras: Iam vivis reĝo...  Ĉu 
vi konas historiojn pri reĝo kaj 
kasteloj?  Ie ekzistis malgranda regno 
kaj estis bela 
kastelo. La reĝo 
vivis kun la reĝino 
en ĝi. La kastelo 
havis kvar turojn. 
Kaj la unua turo 
havis altan ruĝan 
flagon. La kastelo 
estis belega. Hodiaŭ ni ne vidas 
kastelojn.  
 
Kiam estis kasteloj? 
Iam estis kasteloj. 
 
Kie ekzistis malgranda regno? 
Ie ekzistis malgranda regno. 
 
Kiu vivis kun la reĝino en la Kasteloj? 
La reĝo vivis jun la reĝino. 
 
Kiu havis ruĝan flagon? 
La unua turo havis ruĝan flagon. 
 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Historio 
Instruistino 
Rakonto 
Reĝo 
Reĝino 
Kastelo 
Turo 
Flago 
Infano 
 
-a Vortoj 
Alta 
 
Agoj 
Rakontas 
Instruas 
 
Nefinititaj Vortoj 
Ie
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Kajto 
 

 
 
Mi kaj du geamikoj 
ludas kun niaj kajtoj. 
Kajto povas flugi, ni 
metas ĝin kontraŭ la 
vento kaj ni tenas la 
ŝnuron. Kajtoj estas 

divers-koloraj, ili estas el papero . Mia 
kajto flugas pli alte kaj ĝi estas ruĝa 
kaj oranĝa.  Mia amikino Gerda havas 
alian kajton, sed bluan kaj verdan. La 
mian mi mem faris. La aliajn la 
geknaboj aĉetis en 
la vendejo. Ili pagis 
malmulte da mono. 
Kiam la vento blovas 
pli forte la kajtoj 
flugas alten. Iam 
kelkaj eĉ forflugis 
kaj ni devas aĉeti aŭ fari aliajn. Kajtoj 
tre plaĉas al mi. 
 
Kiam la vento blovas kio okazas al la 
kajtoj? 
La kajtoj flugas  alten. 
 
Kiu havas la kajton bluan kaj verdan? 
Mia amikino Gerda havas ĝin. 
 
Kiu mem faris la kajton? 
Mi mem faris la kajton. 
 
Kio povas flugi kontraŭ la vento? 
La kajtoj povas flugi kontraŭ la vento. 
 

 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Geamiko 
Vento,Ŝnuro 
Papero 
Geknaboj 
Vendejo 
Mono 
 
-a Vortoj 
Divers-kolora 
Oranĝa 
 
-e Vortoj 
Alte, malmulte 
 
Sufiksoj 
-ej 
 
Prefiksoj 
Ge- 
 
Agoj 
Povas,Metas 
Tenas 
Aĉetis,Pagis 
Devas 
Forflugis 
 
Aliaj 
Kontraŭ,sed 
Alia,Mem 
Eĉ,aŭ,kelkaj 
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Balono 
 

 
 
Mi kaj mia 
patro flugas 
per balonoj. Ni 
tre ŝatas flugi 

per balono. Ni estas balonistoj. 
Balonisto estas persono kiu profesie aŭ 
sporte flugas per balonoj. La balonoj 
estas grandegaj, sed ekzistas 
malgrandaj balonoj. La balonoj per kiuj 
la infanoj ludas ne estas grandaj, ili ne 
povas teni personojn en la 
aero. Kiam mi flugas kun mia 
patro mi vidas birdojn kaj 
nubojn.  Nuboj estas blankaj 
kaj estas en la aero alte. Ĉu vi 
vidas la nubojn? Ĉiuj estas sur 
la ĉielo. Kelkaj havas 
strangajn formojn. Ĉu vi ne 
opinias? Jes, mi vidas unu nubon kiu 
similas al ŝipo kaj alia similas al 
aviadilo. Ankaŭ la nuboj flugas. 
 
Kiu flugas alte? 
La balonoj flugas alte. 
 
Kiu estas balonisto? 
Mi kaj mia patro estas balonistoj. 
 
Kie estas la nuboj? 
La nuboj estas sur la ĉielo. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Balono 
Patro 
Balonisto 
Persono 
Birdo 
Nubo 
formo 
 
-a Vortoj 
Stranga 
 
Sufiksoj 
-ist 
 
-e Vortoj 
Profesie 
Sporte 
 
Agoj 
Opinias 
Similas 
 
Kolektivaj Vortoj 
Ĉiuj



REKTA METODO DE ESPERANTO 

_________________________________________________________________________________ 
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM                                                                                          17 

Tornistro 

 

 
 
Mi amas mian tornistron. Ĝi 
restas surdorse dum mia 
vojaĝo al la lernejo. Ĝi estas 
roz-kolora kaj kunportas 
multajn librojn kaj kajerojn. 

Aliaj geknaboj havas tornistrojn. Sed la 
mia estas la plej bela.  Almenaŭ mi 
opinias ĝin tia. Ĉiuj tornistroj oni devas 
porti surdorse. Oni ne necesas kunporti 
ilin per la manoj.  Tio 
estas grandega avantaĝo. 
Oni povas libere  uzi la 
manojn. Kaj eĉ kunporti 
alian kajeron kaj alian 
valizon. Nuntempe 
preskaŭ ĉiuj infanoj iras al la lernejo 
kun tornistroj surdorse. 
 
Kiuj portas tornistrojn? 
Ĉiuj infanoj portas tornistrojn 
 
Kien iras la infanoj? 
La infanoj iras al la lernejo. 
 
Kio estas la grandega avantaĝo de la 
tornistroj? 
La grandega evantaĝo estas tio,ke la 
ntornistrojn oni portas surdorse kun la 
manoj liberaj. 
 
Kia estas mia tornistro? 
Ĝi estas la plej bela kaj roz-kolora. 
 
 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Tornistro 
Lernejo 
Libro 
Kajero 
Mano 
Avataĝo 
Valizo 
 
-a Vortoj 
Roz-kolora 
Libera 
 
-e Vortoj 
Libere 
Surdorse,Nuntempe 
 
Superlativo 
La plej 
 
Agoj 
Restas 
Necesas 
Uzi,Iras 
 
Demonstrativaj 
Vortoj 
Tio,Tia 
 
Aliaj 
Almenaŭ,preskaŭ
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Pentraĵo 

 

 
 
Mi pentras. Mi amas 
pentri. Mi uzas 
multajn kolorojn. 
Ĝenerale mi pentras 
pejzaĝojn kaj la 

naturon. Ĉu vi jam vidis pentraĵojn pri 
pejzaĝoj. Mi tre ŝatas pentri precipe la 
kampojn kie estas multaj arboj kaj 
lagoj. Tio estas agrabla 
hobio. Tiaj belaj pejzaĝoj 
estas precipe for de la 
urboj. Do mi iras ĉiam for 
de la urboj por kapti la 
belajn vidaĵojn. Kia bela 
estas la naturo. Tie, en la 
kampo mi sentas min plej proksima al 
Dio. Kiam mi estas feliĉa mi pentras pli 

bone. Ĉu vi komprenis? La 
pentraĵo estas rezulto de 
nia interna sento.  
 
Kie vi ŝatas pentri? 
Al mi plaĉas pentri  sur la 

kampoj for de la urboj. 
 
Kio estas agrabla hobio? 
Pentri estas agrabla hobio por mi. 
 
Kie oni sentas sin plej proksima al 
Dio? 
En la naturo ni sentas nin plej 
proksimaj al Dio. 
 
 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Pentraĵo 
Pejzaĝo 
Kampo 
Lago 
Hobio 
Urbo 
Vidaĵo 
Rezulto 
Sento 
Dio 
 
-a Vortoj 
Feliĉa, 
Interna,proksima 
 
-e Vortoj 
Ĝenerale 
Precipe 
 
Agoj 
Pentras 
Kapti 
Sentas 
Kompreni 
 
Demonstrativaj 
Vortoj 
Tie 
 
Aliaj 
Por,for 
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Hospitalo 
 

 
 
Morgaŭ mi iros al 
la kuracisto. La 
kuracisto estas 
vere kuracistino. 
Ŝi estas tre afabla 
kaj bona. Mi  tre 

ŝatas ŝin. Ŝia nomo estas Izabelle. Kiam 
mi alvenas kutime al hospitalo mi vidas 
multajn malsanajn homojn. Mi ne estas 
malsana mi estas sana, sed mi devas iri 
al kuracisto por resti ĉiam sana. Ĉu vi 
komprenas? Se oni ne iras kutime al la 
kuracisto oni povas malsaniĝi. Mia 
patrino diros al la kuracisto ke mi 
nuntempe ne volas multe manĝi. Ĉu vi 
multe manĝas? Mi tre ŝatas manĝi sed 
nuntempe ne. Mia kapo doloras al mi. 
Ĉu via kapo doloras al vi? Ne, do bone. 
 
Kio doloras al vi? 
Mia kapo doloras al mi. 
 
Kie vi iros morgaŭ? 
Mi iros morgaŭ al la kuracisto. 
 
Kio okazas kiam vi alvenas al la 
hospitalo? 
Mi vidas multajn malsanajn homojn. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Kuracisto 
Kuracistino 
Hospitalo 
Patrino 
Kapo 
 
-a Vortoj 
Afabla 
Malsana 
sana 
 
-e Vortoj 
Kutime 
Vere 
 
Agoj 
Alvenas 
Malsaniĝi 
Manĝi 
Doloras 
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Lerni 
 

 
 
Mi lernas 
matematikon, 
historion, biologion kaj 

Esperanton. Mi estas lernema knabino, 
mi sidas ĉe mia skribotablo kaj lernas 
dum la tuta tago. La libroj estas 
agrablaj kaj mi 
ŝatas precipe la 
bildojn. Mia amiko 
Vilhelmo ŝatas 
precipe 
matematikon, sed mi ne. Mia patrino 
diras ke ni devas multe lerni por esti 
inteligentaj homoj.  Mi volas studi 
biologion kaj kiam mi kreskos mi 
fariĝos biologiisto. La bestoj estas 
interesaj kaj belaj.  La beleco de la 
naturo estas ke ĉiuj bestoj scias kiel 
trovi manĝaĵojn kaj kiel vivi sen neniu 
instrui al ili. 
 
Kiu ŝatas matematikon? 
Mia amiko Vilhelmo ŝatas matematikon. 
 
Kion ni devas fari por esti 
inteligentaj? 
Ni devas multe lerni por esti 
inteligentaj. 
 
Kion vi volas studi? 
Mi volas studi biologion por esti 
biologiisto. 
 
 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Matematiko 
Biologio 
Skribotablo 
Bildo 
Biologiisto 
Beleco 
 
-a Vortoj 
Lernema 
Inteligenta 
 
Agoj 
Lernas 
Volas 
Kreskos 
Fariĝos 
Scias 
Trovi 
 
 
Demandaj Vortoj 
Kiel 
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Lernejo 
 

 
 

En la lernejo la infanoj devas sidi dum 
la tuta daŭro de la leciono. Sed kelkaj 
ne restas kvietaj. Ili paroladas kaj iras 
tien kaj reen. Tiuj estas agitemaj 
studentoj. Mi sidas sur la 
lasta skribotablo de la 
lernejĉambro. Kiam mi levas 
la manon pro ia dubo la 
instruistino preskaŭ vidas 
min.  Mi havas multajn 
dubojn. Mi ne sukcesas kopii 
la lecionon en mia kajero 
bone. Mi ne vidas bone. Mia patrino 
diras ke mi necesas okul-vitrojn. Ĉu vi 
uzas okul-vitrojn? Ĉu vi vidas bone? Oni 
ĝenerale diras ke personoj kiuj uzas 
okulvitrojn estas inteligentaj kaj 
studemaj. 
 
Kie vi sidas en la lernej-ĉambro? 
Mi sidas ĉe la lasta skribotablo? 
 
Ĉu la infanoj estas ĉiuj kvietaj? 
Ne, kelkaj estas agitemaj. 
 
Kial vi levas la manon? 
Mi levas la manon pro ia dubo. 
 
Kial vi ne sukcesas kopii la lecionon? 
Mi ne sukcesas kopii la lecionon tial ke  
mi ne bone vidas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Daŭro 
Leciono 
Studento 
Lernejĉambro 
Mano 
Dubo 
Okul-vitroj 
 
-a Vortoj 
Agitema 
Kvieta 
Lasta 
Studema 
 
-e Vortoj 
Ree 
 
Agoj 
Paroladas 
Sukcesas 
Kopii 
 
Demandaj Vortoj 
Kial 
 
Demonstrativaj 
Vortoj 
Tial 
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Vintro 

 

 
 
Kiam estas vintro, 
la vetero estas 
frosta.  La lagoj 

glaciiĝas kaj la vento blovas malvarme. 
Mi kaj mia amikino Ana iras al la lago 
por glitkuri sur la frostiga lago. Ni 
ankaŭ faras  neĝhomon. Li havas 
ĉapelon kaj karot-nazon. La brakoj 
estas el arbobranĉoj. Mi ankaŭ  glitas 
en mia neĝaŭto , ni ĵetas neĝbulon 
kontraŭ aliuloj kiam  la 
neĝo estas sufiĉe multa. 
Neĝbuli estas ludi per 
neĝbuloj. Neĝhomo estas 
homo kiun ni faras el neĝo.  
Ĉu en via lando ankaŭ 
neĝas? Ĉu en via lando ankaŭ la vintro 

estas frosta? En mia 
lando precipe la infanoj 
ŝatas la vintron. Mi 
pensas ke ankaŭ pro la 
neĝo sur la stratoj. Kiam 

multe da neĝo falas surstraten la 
lernejoj malfermiĝas kaj la infanoj 
devas resti hejme. 
 
Kio estas neĝhomo? 
Estas homo farita el neĝo. 
 
Ĉu la lagoj glaciiĝas? 
Jes la lagoj glaciiĝas dum la vistroj. 
 
Kiu ŝatas la vintro en via lando? 
Precipe la infanoj ŝatas la vintron. 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Vintro 
Vetero 
Lago 
Neĝhomo 
Ĉapelo 
Karot-nazo 
Neĝbulo 
Aliulo 
Strato 
 
-a Vortoj 
Frosta 
Frostiga 
 
-e Vortoj 
Sufiĉe 
Surstrate 
 
Agoj 
Graciiĝas 
Glitkuri 
Neĝbuli 
Neĝas 
Malfermiĝas 
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Datreveno 

 
 
Hodiaŭ estas mia 
datreveno aŭ naskiĝdato. 

Mi festadas dum la tuta tago. Nun mi 
estas dekunua jaraĝa. En la nokto aŭ 
nokte okazos granda festo, miaj 
gekuzoj venos el malproksime. Miaj 
geonkloj donos al mi belan pupon. 
Dum la festo oni manĝas kukon, 
dolĉaĵojn kaj trinkas sukon. Mi 
ankoraŭ estas infano sed la personoj 
diras ke mi baldaŭ fariĝos adoleskanto.  
Kiam la festo fine 
alvenas ni kantadas kaj 
ludadas. Estas multaj 
infanoj, kelkaj  etaj kaj 
kelkaj egaj. Estas multaj balonetoj 
diverskoloraj ankaŭ. Mi gajnis multajn 
donitaĵojn kaj mia tuta familio alvenis. 
La plej aĝa persono estas mia avino 

preskaŭ naŭdek jaraĝa. 
Ŝia irado estas malrapida 
sed ŝi vere amas min kaj 
alvenas ĉiam al miaj 
datrevenaj festoj. Kia 
bela festo! 

 
Kia aĝo vi estas nun? 
Mi nun estas dekunua jaraĝa. 
 
Kiam okazas la festo? 
Nokte okazas la festo. 
 
Kiom fa infanoj estas en la festo? 
Estas multaj infanoj en la festo. 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Datreveno 
Naskiĝdato 
Gekuzoj 
Geonkloj 
Pupo 
Kuko 
Dolĉaĵo 
Suko 
Adoleskanto 
Festo 
Irado 
 
-a Vortoj 
Jaraĝa 
Aĝa 
 
Agoj 
Festas 
Trinkas 
Gajnis 
 
Sufiksoj 
-ad 
 
Demandaj Vortoj 
Kiom 
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Surprizo 

 
 
 
En mia festo mi 
gajnis multajn 

belajn donitaĵojn, sed, la plej bela 
estis por mi vera surprizo. Estis granda 
pakaĵo, multkolora kaj kiam mi 
malfermis ĝin, mi surpriziĝis. Ene estis 
belega pluŝurso bruna, ni kutime 
nomas tiajn ludilojn Tedi, do ekde 
tiam ĝi estas mia nova amiko Tedi. Ni 
dormas kune en la lito kaj Tedi helpas 
min dormi bone, mi neniam plu dormas 
sole. Tedi kutime restas hejme kiam mi 
iras al la lernejo sed 
poste kiam mi alvenas 
hejmen denove ĝi iĝas 
kontentega. Estas bone 
havi amikon, ne gravas ĉu li estas homo 
ĉu li estas besto, kio gravas estas la 
amikeco. 
 
Kiu estas la nomo de la pluŝurso? 
La nomo de la pluŝurso estas Tedi. 
 
Kiel ĝi alvenis? 
Ĝi alvenis ene de bela pakaĵo. 
 
Kie ĝi dormas? 
Ĝi dormas kune kun mi en la lito. 
 
Kio ne gravas? 
Ne gravas ĉu la amikoj estas homo ĉu 
besto. 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Surprizo 
Pakaĵo 
Pluŝurso 
Ludilo 
Amikeco 
Lito 
 
 
-a Vortoj 
Bruna 
 
Agoj 
Surpriziĝis 
Helpas 
Gravas 
 
 
Sufiksoj 
-ĵo 
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Fruktoj 
 
 
La bonaj fruktoj estas 
agrablaj. Mi ege ŝatas 

ananason kaj bananon. Ili estas 
tropikaj fruktoj. Banano estas bona por 
la sano. La pomoj povas esti verdaj aŭ 
ruĝaj. Oni aĉestas ilin en la frukto-
vendejo. En la frukto-vendejo la 
personoj elektas la plej bonajn 
fruktojn kaj lasas la 
malbonaspekatajn. Ĉu vi 
konas aliajn fruktojn? Jes, 
mi konas ĉerizon, 
melonon, akvo-melonon, 
vinberon, oranĝon, 
papajon kaj aliajn. Ili estas divers-
koloraj, kelkaj estas tropikaj kaj kelkaj 

ne.  Oni trinkas sukon el 
oranĝo kiam oni estas 
malvarmumita.  La arboj 
kiuj produktas fruktojn 
oni nomas fruktodonajn 
arbojn kaj ilia nomoj estas 

bananujo, pomujo k.s. (kaj simile). 
 
Ĉu vi scias na nomon de la oranĝa 
arbo? 
Jes, estas oranĝujo. 
 
Kia estas banano? 
Banano estas bona por sano. 
 
Kiuj fruktoj estas tropikaj fruktoj? 
Ananaso kaj banano. 
 
 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Frukto 
Ananaso 
Banano 
Pomo 
Ĉerizo 
Sano 
Frukto-Vendejo 
Melono 
Akvo-Melono 
Vinbero 
Oranĝo 
Papajo 
Fruktodona 
Bananujo 
Pomoju 
 
-a Vortoj 
Tropika 
Malbon-aspekta 
Malvarmumita 
Fruktodona 
Oranĝa 
 
Agoj 
Aĉetas 
Elektas 
Lasas 
Produktas 
 
Sufiksoj 
-uj 
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Horloĝo 

 
 
La horloĝo diras al ni la 
horojn. Vidu la horloĝon, 

ĝi markas la okan. Sed ni ne scias ĉu 
estas antaŭ-tagmeze (AT) aŭ post-
tagmeze (PT). Ni alvenas al la lernejo 
je la 7-a antaŭ-tagmeze kaj ni foriras 
hejmen je 6-a post-tagmeze. La 
horloĝo estas grandaj kiel la mur-
horloĝo, malgrandaj, porteblaj kiel la 
brak-horloĝo, modernaj kiel la diĝita 
horloĝo. Dum la tago estas dudek kvar 
horoj ĉiu horo havas sesdek minutojn 
kaj ĉiu minuto havas sesdek 
sekundojn. Akurate la 
mur-horloĝo de mia domo 
signas ĉiun horon per 
laŭta sono. Kiam la horloĝoj 
malfunkcias oni alportas ilin en la 
horloĝ-ripariston. Oni povas diri la 
horojn jene: estas dek kvin minutoj 
antaŭ la sesa aŭ kvarono antaŭ la sesa 
aŭ kvardek kvin minutoj post la kvina 
aŭ tri kvarojn post la kvina.  
Ĉu vi komprenas? 
 
Kioma horo estas? 
Estas  dek minutoj antaŭ la deka? 
 
Ĉu do estas la naŭa kaj kvindek    
minutoj? 
Jes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Horloĝo 
Horo 
Mur-horloĝo 
Brak-horloĝo 
Minuto 
Sekundo 
Horloĝ-riparisto 
Kvarono 
 
-a Vortoj 
Diĝita 
Kvina 
Sesa 
Oka 
Portebla 
 
Agoj 
Markas 
Signas 
Malfunkcias 
 
 
Numeroj 
Kvin 
Dek kvin 
Kvardek Kvin 
Dudek Kvar 
Sesdek 
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Parko 

 
 
En la parko por 
infanoj estas 

multaj ludiloj, estas tobogano, 
balancilo kaj aliaj. En la tobogano la 
infanoj supreniras per ŝtuparo kaj 
poste glitas rapide malsupren.  Kelkaj 
knaboj ludas pilket-ludon sur la tero. 
La pilketoj estas el vitro. La geknaboj 
kuras ĉiudirekten kaj estas ege feliĉaj. 
La grand-personoj aŭ adoltoj restas 
proksime kaj zorgas ke la infanoj ne 
havas akcidenton.  La 
infanoj ĝenerale ludas 
kiam sunas, kaj reiras 
hejmen kiam 
ekpluvas. Ĉie estas iu 
knabo aŭ knabino sin 
puŝanta aŭ sin 
tiranta.  Rimarku la 
glitantan knabon sur la tobogano, alia 
knabino atendas ĝis la fina alveno teren 
ŝi estas atendanta lin.  
 

Kiuj estas la ludiloj en la 
parko? 
En la parko estas 
toboganoj, balanciloj kaj 

aliaj. 
 
Kiam la geknaboj ludas? 
Ĝenerale kiam sunas. 
 
Kiu estas atendanta en la tobogano? 
Knabino atendas en la tobogano. 
 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Parko 
Tobogano 
Balancilo 
Ŝtuparo 
Pilket-ludo 
Pilketo 
Adolto 
Grand-persono 
Akcidento 
 
 
-a Vortoj 
Puŝanta 
Tiranta 
Glitanta 
Atendanta 
 
-e Vortoj 
Ĉiudirekte 
Malsupre 
 
Agoj 
Zorgas 
Sunas 
Glitas 
Supreniras 
Ekpluvas 
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Sorĉist-
tago 

 
 
La 31-an de 
Oktobro estas 
la sorĉist-tago 
aŭ tago de la 
sorĉistoj en tiu 
tago la 
geknaboj 

foriras el siaj hejmoj kaj petadas 
dolĉaĵojn al aliuloj.  La knabinoj vestas 
sin kiel sorĉistinoj  kaj la knaboj kiel 
gnomoj. Ili diras kutime: Dolĉajojn aŭ 
diablaĵojn. Tio signifas 
ke se la persono 
alparolata  ne donas al 
ili dolĉaĵojn ili faros 
diablaĵojn. Ĉu vi tute komprenis? Oni 
ankaŭ ornamas la kukurbojn per 
mienoj malagrablaj, oni enmetas en 
ilin kandelojn tiamaniere ke dum la 
nokto oni vidas plej bone la mienojn. 
Tiel ili estas bele ornamitaj. 
 
Ĉu la sorĉist-tago estas en Oktobro? 
Jes, estas la 31-an de Oktobro. 
 
Kio okazos se la personoj ne donas 
dolĉaĵojn? 
La geknaboj faras diablaĵojn. 
 
Kio estas bele ornamitaj? 
La kukurboj estas bele ornamitaj. 
 
 

 

 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Oktobro 
Sorĉist-tago 
Sorĉisto 
Aliulo 
Diablaĵo 
Kukurbo 
Kandelo 
Mieno 
 
-a Vortoj 
Alparolata 
Ornamita 
Sia 
 
Agoj 
Ornamas 
Vestas 
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Fajro-
brigado 
 
 
Kiam mi kreskos 
mi estos fajro-
brigadisto. Ĉu 

scias, kio estas fajro-brigadisto? Estas 
persono kiu helpas aliulojn kiam la 
fajro alvenas aŭ kiam la domoj 
ekbrulas. Ili savas infanojn, 
maljunulojn kaj eĉ katojn kiu 
supreniras arbo kaj ne kapablas 
malsupreniri. Se io malbona okazas en 
via hejmo aŭ apartamento oni devas 
nepre alvoki la fajro-brigadistojn, do 
ili alvenas rapidege. Ili havas fajro-
kamionon kiu kunportas akvon kaj 
grandegan ŝtuparon por savi personojn 
sur altaj lokoj. Ĝenerale la koloro de la 
fajro-kamiono estas ruĝa kaj la 
brigadistoj portas sur la kapo specialan 
ĉapelon kiu protektas ilin de iu ajn 
malbona okazaĵo. Ni sentas nin 
protektatajn. 
 
Kio vi estos kiam vi kreskos? 
Mi estos fajro-brigadisto. 
 
Kiam nia hejmo ekbrulas kiun ni 
devas alvoki? 
Ni devas alvoki la fajro-brigadistojn. 
 
Kia estas la fajro-kamionoj ĝenerale? 
Ili estas ruĝaj. 
 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Fajro-brigado 
Fajro 
Maljunulo 
Kato 
Apartamento 
Kamiono 
Fajro-Kamiono 
Loko 
Ŝtuparo 
Okazaĵo 
 
-a Vortoj 
Speciala 
 
Agoj 
Savas 
Kapablas 
Protektataj 
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Maljuneco 

 
 
 
Maljuneco estas la 
plej bela aĝo de la 
homo. Estas la aĝo 
kiam la homoj sin 
plej bone konas aŭ 
kiam ili plej bone 

konas la mondon. Malgraŭ ke la 
plenaĝuloj necesas pli da atento ili 
povas vivi bone kaj ĝui la vivon. Ĉu vi 
konas iun maljunulon? Ĉu vi jam vidis 
kiel ili estas agrablaj. Ĝenerale la 
maljunuloj estas agrablaj personoj. La 
maljuneco alportas  al la personoj la 
saĝecon. Ĉu vi scias kio estas saĝa 
persono? Saĝa persono multe spertis 
dum sia tuta vivo, aŭ saĝa personoj 
spertis multe da travivaĵoj dum la vivo, 
aŭ saĝa persono havas multajn 
spertojn.  
 
Kio estas maljuneco? 
Maljuneco estas la plej bela aĝo de la 
homoj. 
 
Kiam la homoj plej bonej konas la 
mondon? 
Kiam ili estas en la maljuneco. 
 
Kiu necesas pli da atento? 
La plenaĝuloj. 
 
Kio estas saĝa persono? 
Estas tiu kiu multe spertis dum la vivo. 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Maljuneco 
Mondo 
Plenaĝulo 
Atento 
Vivo 
Saĝeco 
Travivaĵo 
Sperto 
 
 
-a Vortoj 
Saĝa 
 
Agoj 
Spertis 
 
Sufikcoj 
-ec 
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Pacienco 
 
 
 
Pacienco estas 
vorto dirita de la 
maljunuloj  preskaŭ 
ĉiutage. La personoj 
devas havi 

paciencon kiam la maljunaj personoj 
eniras en aŭtobuson aŭ supreniras 
ŝtuparojn. Ili eĉ bezonas helpon, sed 
tio ne malpligrandigas la personojn sed 
kontraŭe oni devas vidi tie personon 
kiu travivis multajn jarojn kaj nun 
bezonas nian helpon por transpasi 
kelkajn fizikajn malfacilaĵojn.  Ili 
povas ne kapabli moviĝi rapide, sed 
kapablas kompreni la malfacilaĵojn de 
la vivo kaj instrui nin kiel transpasi ilin. 
Ĉu vi komprenas?  Se ni helpas 
plenaĝulo ili helpas nin per konsiloj. 
 
Kiam oni devas havi paciencon kun la 
plenaĝuloj? 
Ni devas havi paciencon kiam ili 
bezonas transpasi kelkajn fizikajn 
malfacilaĵojn. 
 
Kiel la plenaĝuloj povas helpi nin? 
Ili povas helpi nin per konsiloj. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Pacienco 
Vorto 
Aŭtobuso 
Helpo 
Malfacilaĵo 
Konsilo 
 
 
-a Vortoj 
Dirita 
Fizika 
 
Agoj 
Malpligrandigas 
Transpasi 
Travivis 
 
Prefiksoj 
Tra- 
Trans- 
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Ĝardeno 

 
 
 
Unu el la plej 
interesaj okupoj por 
la plenaĝuloj estas 
zorgi pri la ĝardeno. 
La rilato kun la 

plantoj kaj la proksimeco al la naturo 
povas fari grandajn bonojn al nia sano. 
Volvi la teron kaj planti por vidi poste 
la rezulton de niaj plantadoj estas 
agrabla afero.  La floroj kaj siaj 
koloroj, la  dives-specaj folioj estas 
agrablaj vidaĵoj por niaj okuloj.  Ankaŭ 
la fizikaj ekzercoj povas helpi nin teni 
la sanon ĉiam bonan.  Se vi havas 
malgrandan lokon en via hejmo vi povas 
terkulturi kelkajn plantojn, ornamajn 
aŭ ne. Bela ĝardeno estas motivo de 
fiero kaj beleco por la tuta familio ĝui. 
 
Kio esta unu el la plej interesaj 
okupoj? 
Zorgi pri la ĝardenoj. 
 
Kion povas fari la proksimeco kun la 
naturo? 
Ĝi povas fari grandajn bonojn al nia 
sano. 
 
Kiom da spaco bezonas por terkulturi? 
Malgrandan spacon. 
 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Okupo 
Ĝardeno 
Rilato 
Planto 
Naturo 
Bono 
Tero 
Afero 
Okulo 
Folio 
Ekzerco 
Motivo 
Firero 
Proksimeco 
 
 
Agoj 
Planti 
Volvi 
Terkulturi 
Ĝui 
 
 
Sufikcoj 
-ec 
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Familio 
 
 
 
Nia familio estas 
nia trezoro, ni 
zorgas pri ĝi dum 
nia tuta vivo. Ne 
estas riĉaĵo pli 

valora ol nia familio. La gefiloj kaj la 
genepoj estas nia fonto de plezuro kaj 
ĝojo. Estas agrable kunvivi kaj vidi 
nian tutvivan zorgadon esti fruktodona 
kaj feliĉa. La familio ankaŭ ĝuas la 
kunvivadon kun la plenaĝuloj kaj ilia 
ĉeesto estas motivo por ĝuo kaj 
plezuro. Kia bela estas la familio. Kia 
agrabla estas la vivo. Ĉu ekzistas io pli 
valora en la tuta mondo?  La blankuloj 
alportas sperton kaj saĝecon al la tuta 
familio, kaj la familio povas profiti je 
ilia ĉeesto.  
 
Ĉu la familio estas grava por la 
plenaĝuloj? 
La familio estas ilia trezoro kaj riĉaĵo. 
 
Kial la familio ĝuas la kunvivado? 
Ĉar la konvivado kun la plenaĝuloj estas 
motivo por ĝuo kaj plezuro. 
 
Kion alportas la blankuloj al la tuta 
familio? 
Ili alportas sperton kaj saĝecon. 
 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Trezoro 
Riĉaĵo 
Fonto 
Plezuro 
Zorgado 
Ĉeesto 
 
 
-a Vortoj 
Valora 
Tutviva 
 
Agoj 
Kunvivi 
Profiti 
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Soleco 

 
 
 
Soleco ne plaĉas al 
iu ajn persono. Ĉiu 
persono kiu spertas 
solecon dum la  sia 
vivo scias ke ĝi ne 

agrablas. La homoj estas sociaj estoj, 
ili bezonas aliulojn por vivi.  Ni vidas 
nin per la okuloj de la aliaj personoj, 
kiel se ili estus spegulo. Do, sen aliuloj 
ni estas neniu. La personoj dum la tria 
aĝo estas en la plej delikataj epokoj 
de la vivo, kaj pro tio mem devas pli 
kunvivi kaj kunlabori kun aliaj  
personoj. Ĝuste dum tiu epoko, ili 
spertas solecon. Por solvi tian 
malagrablan sperton oni devas: unue, 
ne forgesi niajn amikojn, due, ne lasi 
nin resti sen aktiveco, trie, ĝui la 
familian vivon kaj fine, daŭrigi niajn 
plej agrablajn laborojn. 
 
Kio ne plaĉas al iu ajn persono? 
La soleco ne plaĉas. 
 
 
Kio estas sociaj estoj? 
Estas estoj kiuj bezonas aliulojn por 
vivi. 
 
Ĝuste kiam ni spertas solecon? 
Kiam ni estas en la tria aĝo. 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Soleco 
Esto 
Aliulo 
Spegulo 
Epoko 
Aktiveco 
 
-a Vortoj 
Socia 
Delikata 
 
-e Vortoj 
Ĝuste 
 
Agoj 
Agrablas 
Kunlabori 
Solvi 
Forgesi 
Daŭrigi 
Lasi 
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Nutrado 

 
 
 
Bona nutrado 
esencas por bona 
sano.  Kutime oni 
diras ke necesas 
kvar tipojn da 

nutraĵoj: la laktodevenajn la 
viandodevenajn, la grenojn kaj la 
fruktodevenajn. La laktodevenaj kiel 
la fromaĝoj, la jogurtoj kaj la 
laktotrinkaĵoj estas bonaj por la 
ostaro. La viandodevendaj enhavas 
proteinojn kaj grasojn kaj estas bonaj 
por la muskoloj. La grenoj helpas la 
perfektan funkciadon de la intestoj kaj 
la fruktodevenaj enhavas vitaminojn 
kaj glukozon. Sed ni devas zorgi pri la 
normala kvanto da glukozo en la sango, 
varianta ĉe homoj inter 0,90 kaj 1,10 g 
en litro, la hormono kiel insulino tenas 
ĝin konstanta, kaj diabeto okazigas 
perturbon de la sukera metabolo. 
 
Kiuj estas la kvar tipoj de nutraĵoj? 
La  laktodevenaj, la viandodevenaj la 
grenoj kaj la fruktodevenaj. 
 
Kion enhavas la fruktodevenaj 
nutraĵoj? 
Ili enhavas vitaminojn kaj glukozon. 
 
Pro kio okazas la  perturbo en la 
sukera metavolo? 
Pro malsano nomata diabeto. 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Nutado 
Nutraĵo 
Greno 
Fromaĝo 
Jogurto 
Viando 
Laktotrinkaĵo 
Ostaro 
Proteino 
Graso 
Muskolo 
Vitamino 
Glukozo 
Hormono 
Sango 
Perturbo 
Diabeto 
Metabolo 
 
-a Vortoj 
Varianta 
Laktodevena 
Fruktodevena 
Viandodevena 
 
Agoj 
Esencas 
Enhavas 
Okazigas 
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Suno 
 
 
 
La suno bonas por 
niaj ostaro, nia 
organismo 

produktas kalcion kiam oni regule 
banas nin per la suno. La suno ankaŭ 
helpas la produktadon de vitamino D. 
Pro tio oni devas ĉiutage, almenaŭ dum 
kelkaj minutoj, banis nin per suno. Sed 
tro da suno ankaŭ malbonas por la 
haŭto, ĝi povas okazigi haŭt-kanceron. 
Kaj precipe la maljunuloj devas zorgi 
pri la troa ŝvito. Ĝenerale la 
maljunuloj suferas kiam tro varmas, 
kaj ili devas protekti sin dum la plej 
varmaj horoj de la tago kontraŭ la 
fortega suno. La plej bona horo por 
sun-banado estas frumatene kaj en la 
fino de la tago kiam la suno subiras. 
 
Kial ni devas bani nin per suno? 
Ĉar nia organismo produktas kalcion kaj 
vitaminon D. 
 
Kial tro da suno malbonas al ni? 
Ĉar ĝi povas okazigi haŭt-kanceron. 
 
Kiam oni devas bani nin per la suno? 
Frue matene kaj en la fino de la tago. 
 
Kiom da tempo oni devas bani nin? 
Dum kelkaj minutoj. 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Suno 
Organismo 
Kalcio 
Haŭto 
Kancero 
Ŝvito 
Banado 
Fino 
Produktado 
 
-a Vortoj 
Troa 
 
-e Vortoj 
Frumatene 
Regule 
 
Agoj 
Subiras 
Bonas 
Malbonas 
Banas 
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Fumado 
 
 
Niaj pulmoj 
respondecas pri nia 
spirado.Dum la tuta 
vivo ĝi  movas tunojn 
da aero enen kaj 
eksteren. Ni devas 

atentigi nin pri la fumad-kutimo. La 
fumo ege malhelpas nian korpon 
diversmaniere. Se vi jam ne 
flankenlasis la fumon do estas la ĝusta 
horo por tio. Kiam oni enspiras, en nian 
organismon envenas la bezotana 
oksigeno kiun ni nepre bezonas por la 
vivo.  La medicino asertas ke la 
nefumantoj vivas multe pli ol la 
fumantoj, kaj eĉ oni aŭdas ke po unu 
cigaredo oni devas demeti unu tagon 
de la vivo. La statistiko indikas ankaŭ 
ke fumado respondecas pri 35 procento 
de la kanceraj malsanoj nuntempe. Ĝi 
povas okazigi diveskvalitajn kancerojn, 
precipe la pulm-kanceron kiu estas unu 
el la plej danĝeraj tipoj ekzistantaj. 
 
Kio malhelpas nian korpon? 
La fumad-kutimo malhelpas nian 
korpon. 
 
Kion ni nepre bezonas por la vivo? 
Ni bezonas la oksigenon. 
 
Kiaj malsanoj devenas de la fumado? 
Diverskvalitaj kanceroj devenas de la 
fumado. 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Pulmo 
Spirado 
Tuno 
Kutimo 
Fumado 
Fumo 
Oksigeno 
Fino 
Fumanto 
Nefumanto 
Cigaredo 
Statistiko 
Procento 
Malsano 
 
-a Vortoj 
Bezonata 
Diverskvalita 
Danĝera 
 
-e Vortoj 
Diversmaniere 
 
Agoj 
Respondecas 
Movas 
Flakenlasis 
Asertas 
Indikas 
 
Aliaj 
po 
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Vidado 
 
 
 
Kiam oni jam 
atingis certan 
aĝon ordinare 

malpliboniĝas la vidadokapablo. Tial 
oni devas nepre viziti okuliston, tio 
estas, doktoro kiu estas specialisto pri 
okuloj kaj vidado. Ordinare la proksima 
vidado malpligrandiĝas kun la aĝo, sed 
ekzistas aliaj malsanoj devenantaj de 
la aĝo. Inter tiuj estas la katarakto kiu 
respondecas pri grandnombre da 
blinduloj en la tuta mondo.  Ni estas 
bestoj kiuj grandparte dependas de la 
vidad-kapablo por vivi, sed la homo 
estas perfekte kapabla vivi sen ĝi. 
Hodiaŭ la medicino kapablas sanigi la 
plimulton de la malsanoj okazantaj en 
nia okulo. Estas miopeco, 
hipermetropeco, astigmateco, 
strabismo kaj aliaj, preskaŭ ĉiuj havas 
solvon aŭ per kirurgio aŭ per 
okulvitroj. 
 
Kiel oni nomas la personojn kiuj havas 
miopecon, hipermetropecon kaj 
strabismon? 
Oni nomas ilin miopulo, hipermetropulo 
kaj strabulo. 
 
Kiel oni solvas tiuj malsanoj? 
Aŭ per kirurgio aŭ per okulvitroj. 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Vidado 
Vidadokapablo 
Okulisto 
Specialisto 
Katarakto 
Blindulo 
Mulo 
Miopeco 
Hipermetropeco 
Astigmateco 
Strabismo 
Okulvitroj 
Kirurgio 
 
-a Vortoj 
Kapabla 
Devenanta 
Certa 
 
 
-e Vortoj 
Grandnombre 
Grandparte 
Perfekte 
 
Agoj 
Atingis 
Malpligrandiĝas 
Malpliboniĝas 
Dependas 
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Koro 
 
Nia koro estas 
la plej grava 
organo en nia 
korpo, ĝi 
funkcias sen 
halto dum nia 
tuta vivo, sed 

por plibonigi nian korsanon ni devas 
atentigi nin pri la jenaj aferoj: Iomete 
da vino ĉiutage estas bona sed pli da ĝi 
estas malbona, fiŝoj kaj malgrasaj 
viandoj estas bonaj sed fiŝo ankoraŭ pli 
bonas pro la omega-3 faktoro. Kiam oni 
manĝas multajn grasajn viandojn kiel la 
ruĝajn viandojn nia kolesterola kvanto 
plialtiĝas. Estas rimarkinde ankaŭ la 
ĉiutaga ekzercado kiel promenado kaj 
gimnastiko. Estas evitendaj tro fortaj 
emocioj kiuj liveras en la koron 
hormonon nomata adrenalino kiu 
plirapidigas la batadon. La 
kormalsanoj plej konataj estas 
miokardia infarkto, kiam ĉesas la 
sangocirkulado. 
 
Kial fiŝoj bonas al la korsano? 
Pro la malgraseco kaj la omega-3 
faktoro. 
 
Kion faras la adrenalino al nia koro? 
Ĝi plirapidigas la korbatadon. 
 
Kiu esta la plej konata malsano de la 
koro? 
La plej konata malsano estas la 
miokardia infarkto. 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Koro 
Organo 
Halto 
Korsano 
Vino 
Kvanto 
Gimnastiko 
Emocio 
Adrenalino 
Kormalsano 
Infarkto 
Sango 
Sangocirkulado 
Promenado 
Ekzercado 
 
-a Vortoj 
Koresterola 
Miokardia 
Jena 
Ĉiutaga 
 
-e Vortoj 
Iomete 
Rimarkinde 
 
Agoj 
Plirapidigas 
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Sanga 
premo 
 
 
Hipertensio 
estas la 
plialtiĝo de la 

sanga premo kaj estas konata kiel 
nevidebla malsano.  La tensiometro 
estas aparato por mezuri la tension en 
la vejnoj. Ĝenerale kuracistoj kaj 
flegistoj povas mezuri nian sangtension 
sed hodiaŭ estas disponeblaj diversaj 
modernaj aparatoj kiuj kapablas mezuri 
ĝin pli rapide kaj facile. Oni devas eviti 
tro da salo en nia manĝaĵo kaj havi ian 
sanan vivon plenan je ekzercoj. Oni 
povas percepti la plialtiĝon de la tensio 
kiam oni havas dolorkapon speciale 
lokitan sur la malantaŭa parto de la 
kapo kaj kolo. La normala mezuro 
estas 12- 8 pli da aŭ malpli da kvanto 
estas danĝero por la sano. 
 
Kio estas hipertensio ? 
Hipertensio estas la plialtiĝo de la 
sanga premo. 
 
Per kio oni povas mezuri la tension en 
la vejnoj? 
Per la tensiometro. 
 
Kiu estas la normala mezuro de la 
sangtensio? 
La normala mezuro estas 12-8. 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Hipertensio 
Premo 
Tensiometro 
Tensio 
Flegisto 
Vejno 
Sangtensio 
Salo 
Dolorkapo 
Mezuro 
 
-a Vortoj 
Nevidebla 
Sanga 
Lokita 
Mormala 
Malantaŭa 
Disponebla 
 
 
Agoj 
Mezuri 
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Ekzercoj 
 
 
 
Oni scias ke rutina 
ekzerco plibonigas la 
sanon, sed kia ekzerco 
estas la plej adekvata 
al la personoj en la tria 

aĝo?  La plej adekvataj estas la 
moderaj ekzercoj, kiel promenado kaj 
la akva gimnastiko. Oni devas elekti 
precipe la plej mildajn horarojn de la 
tago por praktiki sporton, la vestoj 
devas esti konfortaj kaj malpezaj. Sed 
la precipa tasko antaŭ ol ekiri al nova 
serio da ekzercoj estas paroli kun via 
kuracisto, tial ke li vidu se via sano 
permesas la praktikadon. La fizikaj 
aktivecoj estas ĉiam bonvenaj kaj se ni 
kunligas la kunvivadon kun aliaj 
personoj ni igas ĝin pli agrabla kaj 
facila. Do ek al la ekzercado kaj ne 
forgesu inviti viajn geamikojn! 
 
Kia ekzerco estas la plej adekvata al 
la tria aĝo? 
La moderaj ekzercoj. 
 
Kiam oni devas praktiki la ekzercado? 
Dum la plej mildaj horaroj de la tago. 
 
Kiel oni povas faciligi la ekzercadon? 
Invitante niajn geamikojn. 
 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Horaro 
Sporto 
Tasko 
Serio 
Praktikado 
 
 
-a Vortoj 
Rutina 
Adekvata 
Modera 
Milda 
Precipa 
Konforta 
Malpeza 
Bonvena 
Fizika 
 
 
Agoj 
Plibonigas 
Praktiki 
Permesas 
Kunligas 
Ekiri  
 
Aliaj 
Ek 
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Amikeco 
 
 
 
Amikeco kaj 
frateco estas 
esenca parto de 
la homa vivo. 

Diru se vi scias pri homo kiu ne havas 
amikon kaj mi diros al vi ke li vere ne 
estas homo. Oni ne devas kaj ne povas 
forgesi la geamikojn iutempajn, ili 
estas parto de nia historio kaj trapasis 
kune kun ni agrablajn momentojn. 
Estas ĉiam bone vidi amikecon kiu 
daŭras dum tuta vivo. Do, partoprenu 
en la vivo de viaj geamikoj kaj lasu ilin 
partopreni en la via.  Kia bela estas la 
vivo kiam ni havas multajn geamikojn 
por dividi la bonajn kaj malbonajn 
momentojn. Ne gravas ĉu estas viro ĉu 
estas virino, amikeco ne elektas  la 
sekson kaj nek aĝon.  
 
Kio estas esenca parto de la vivo? 
Amikeco kaj frateco estas ezenca parto 
de la vivo. 
 
Kiam la vivo estas bela? 
Kiam oni havas multajn geamikojn. 
 
Kio ne gravas por amikeco? 
Ne gravas se la amiko  estas viro aŭ 
virino. 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Amikeco 
Frateco 
Parto 
Momento 
Sekso 
 
-a Vortoj 
Esenca 
Iutempa 
 
 
Agoj 
Diru 
Dividi 
Partoprenu 
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Sociala 
Asekuro 
 
 
En multaj landoj 
la Sociala  
Asekureco 

sekurigas al ĉiuj personoj pension ĉe 
maljuniĝo, plenan socialan asekuron 
pri malsano, senlaboreco, kripleco kaj 
vico da aliaj kompensoj.  Kelkaj pli 
evoluiĝintaj landoj ankaŭ speciale 
atentas evoluigon de fizika trejnado 
kaj sportaj aktivecoj por 
malavantaĝuloj.  Sed la malpli 
evoluiĝinta landoj flankenlasas siajn 
maljunulojn je sia propra sorto. La 
enspezoj eĉ pligrandiĝas en la tria aĝo 
pro la malsanoj kaj la malebleco labori 
sammaniere kiel antaŭe. Por la 
plimulto el la maljunuloj de la mondo 
la Asociala Asekuro estas nur sonĝo, ni 
adentas ĝis la tago kiam la mondo 
plivaloros la personojn post plena vivo 
da laboro. 
 
Kio faras la Asociala Asekuro? 
Ĝi sekurigas al ĉiuj personoj ĉe 
maljuniĝo plenan socialan asekuron. 
 
Ĉu la malplievoluiĝintaj landoj bone 
zorgas la maljunulojn? 
Ne, kelkaj eĉ flankenlasas siajn 
maljunulojn. 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Lando 
Asekureco 
Pensio 
Asekuro 
Senlaboreco 
Kripleco 
Kompenso 
Vico 
Evoluigo 
Trejnado 
Malavantaĝulo 
Sorto 
Enspezo 
Malebleco 
Sonĝo 
 
-a Vortoj 
Sociala 
Evoluiĝinta 
Propra 
Plena 
 
-e Vorto 
Sammaniere 
 
Agoj 
Sekurigas 
Plivaloros
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Flegado 
 
 
 
Kiam ni 
malsanas aŭ 
kiam ni bezonas 
la flegadon de 
aliaj personoj 

ni vere sentas la amon kun kio kelkaj 
flegistoj sin dediĉas al ni. Ni estu 
dankemaj al ili. La specifa fako de la 
medicino kiu prizorgas la maljunulojn 
estas geriatrio. Sed ĝenerale la plej 
kompetantaj specialistoj por prizorgi la 
maljunulojn  estas la flegistoj, ili 
lernas kiel kontentige flegi, varti kaj 
eĉ kuraci iun kun amo. Aliaj personoj 
kiuj ne estas specialistoj ankaŭ vartas 
la maljunulojn kun amo, tiuj estas la 
volontuloj kiuj deĵoras senpage en la 
hospitaloj, vartejoj, domoj kaj aliaj 
ejoj kie restas la maljunuloj. 
 
Kiu estas la specifa fako de la 
medicino kiu prizorgas la 
maljunulojn? 
Estas geriatrio. 
 
Kiu estas la plej kompetenta 
specialisto por prizorgi la 
maljunulojn? 
Estas la flegistoj. 
 
Kie deĵoras senpage la volontuloj? 
Ili deĵoras en la hospitaloj, vartejoj, 
domoj kaj aliaj ejoj. 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Flegado 
Fako 
Geriatrio 
Volontulo 
Vartejo 
Ejo 
 
-a Vortoj 
Dankema 
Specifa 
Kompetenta 
 
-e Vortoj 
Kontentige 
Senpage 
 
Agoj 
Dediĉas 
Sentas 
Varti 
Kuraci 
Deĵoras 
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Nepoj 
 
 
 
Kiam alvenas la 
genepoj estas la 
momento kiam ni 
estas maljunaj, 
kaj la plejmulto 
de la problemoj 

kiujn la vivo trudas al ni jam estas 
solvitaj. Do, ni povas ĝui la kompanion  
kaj eĉ partopreni pli aktive en ilia 
edukado. Veras, ke kiam ni havis nian 
propran filon ni, kompreneble, ne 
havis tempon por kunvivi kaj akompani 
ilin en ilia ĉiutaga malfacilaĵo. Kutime 
oni diras ke la gepatroj edukas kaj la 
geavoj maledukas, sed jam estis 
pruvita ke la ama  kunvivado de la 
infanoj kun la geavoj estas ege grava 
por lia plena disvolviĝo kiel persono 
perfekte harmoniigita kun la socio. 
 
Kiu povas ĝui nian kompanion? 
La genepoj. 
 
Kiu estas ege grava por la disvolviĝo 
de la infanoj? 
La ama kunvivado kun la geavoj. 
 
Kiam la problemoj kiujn la vivo trudas 
al ni estas solvitaj? 
Kiam alvenas la genepoj. 
 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Genepo 
Problemo 
Kompanio 
Edukado 
malfacilaĵo 
 
 
-a Vortoj 
Solvita 
Harmoniigita 
 
-e Vortoj 
Kompreneble 
 
Agoj 
Veras 
Edukas 
Maledukas  
Akompani
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Komputilo 

 

 
 
 
Komputiloj estas 
elektronikaj maŝinoj 
kiuj procesas 
informojn. Ili 

kapablas komuniki kun la uzuloj, 
farante kvin tipo de aritmetikaj 
operacioj, kaj fari tri tipojn de 
decidojn. Tamen, ili ne kapablas 
pensi. Ili akceptas datenojn  kaj 
ordonojn (instrukciojn) kiel eniro, kaj 
post la procesado de la informoj, ili 
eliras la rezultojn. Kiam ni parolas pri 
komputiloj, ambaŭ softvaron kaj 
hardvaron oni necesas konsideri. La 
unua rilatas al la materiaj aroj, dume 
la lasta rilatas al la programoj kiuj 
kontrolas kaj kunordigas la agadojn de 
la hardvaro. La unua komputilo estis 
kreita en 1930 sed ekde tiam la 
komputila teknologio ege kreskadis. 
Estas tri malsamaj tipoj de komputiloj 
hodiaŭ: la ĉefkomputilo, la 
mezkomputiloj kaj mikrokomputiloj.  
Ĉiuj havas unu komunan aferon: ili 
operacias rapide kaj precize en la 
solvo de problemoj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Komputilo 
Maŝino,Informo 
Uzulo,Opercio 
Decido,Dateno 
Ordono,Procesado 
Eniro,Rezulto 
Softvaro,Hardvaro 
Aro,Programo 
Agado 
Ĉefkomputilo 
Mezkomputilo 
Mikrokomputilo 
 
-a Vortoj 
Elektronika 
Aritmetika 
Komuna 
 
-e Vortoj 
Precize,Dume 
 
Agoj 
Pensi,Procesas 
Komuniki 
Eliras,Kunordigas 
Operacias 
 
Aliaj 
Ekde 
Ege 
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Kio estas 
Komputilo? 

 

 

Komputilo estas 
maŝino kun komplika 
reto da elektronikaj 

cirkvitoj kiuj funkcias kiel ŝlosiloj. 
Tiuj kapablas esti en unu el du eblaj 
statoj, tiu estas, ligita kaj neligitaj. La 
maŝino kapablas teni kaj manipuli 
numerojn, literojn kaj karaktrojn. La 
baza ideo pri komputilo estas ke ni 
povas igi la maŝinon fari tion kion ni 
volas enirante signalojn kiuj igas 
kelkajn ŝlosilojn ligitajn kaj igas aliajn 
neligitajn.  La baza tasko de komputiloj 
estas procesado de informoj.  Tial 
komputiloj povas esti definitaj kiel 
aparato kiu akceptas informojn en la 
formo de instrukcioj nomataj 
programoj kaj karaktroj nomataj 
dateno aŭ datumoj, faras matematikajn 
kaj/aŭ logikajn operaciojn sur la 
informoj, kaj tiam donas rezulton de 
tiuj operacioj. La programo, aŭ parto 
de li, kiu diras al la komputiloj kion fari 
kaj la datenoj, kiuj liveras  la 
informojn necesajn por solvi la 
problemon, estas tenitaj ene de la 
komputilo en loko nomata storo aŭ 
memoro. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Reto 
Ŝlosojo 
Stato 
Karaktro 
Litero 
Ideo 
Signalo 
Tasko 
Aparato 
Instrukcio 
Formo 
Storo 
Memoro 
 
-a Vortoj 
Komplika 
Logika 
Tenita 
 
Agoj 
Funkcias 
Manipuli 
Akceptas 
Liveras 
Tenita 
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Komputiloj estas projektitaj havantaj 
multajn rimarkindajn kapablojn. 
Tamen, multaj komputiloj, ĉu grandaj 
ĉu malgrandaj havas tri bazajn 
kapablojn. Unua, komputiloj havas 
cirkvitojn por fari aritmetikajn 
operaciojn, nome:  adicio, subtraho, 
divizio, multipliko, eksponencio. Dua, 
komputilo kaplabas komuniki kun  la 
uzuloj. Fine, se ni ne povus enigi 
informojn kaj eligi la rezultojn el ĝi, ĉi 
tiuj maŝinoj ne utilus por ni. Tamen, 
kelkaj komputiloj estas utiligataj por 
kontroli rekte aparatojn kiel robotojn, 
aerajn navigaciajn sistemojn, 
medicinajn instrumentojn, k.t.p. Iuj el 
la plej ordinaraj metodoj por enigi 
informojn estas uzi, diskojn, klavarojn 
kaj terminalojn. La komputila enigaj 
aparatoj enmetas 
la informojn en la 
komputilojn. Por 
eligi informojn, 
du ordinaraj 
aparatoj uzataj 
estas printiloj aŭ 
printatoroj kiuj 
printas la novajn 
informojn surpapere, aŭ la monitoroj 
kiuj montras la rezulton sur ia kiel-
televida ekrano. Malgraŭ ke la 
komputiloj havas cirkvitojn kiuj povas 
fari elektojn (decidojn). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Adicio 
Subtraho 
Divizio 
Multipliko 
Eksponencio 
Roboto 
Sistemo 
Disko 
Klavaro 
Terminalo 
Printilo 
Printatoro 
Monitoro 
Ekrano 
 
-a Vortoj 
Projektita 
Navigacia 
Televida 
 
-e Vortoj 
Surpapere 
 
Agoj 
Montras 
 



REKTA METODO DE ESPERANTO 

_________________________________________________________________________________ 
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM                                                                                          53 

La tipoj de decidoj kiujn la komputilaj 
cirkvitoj  kapabas fari ne estas kiel: 
“Kiu gajnos militon inter du landoj?” 
aŭ “Kiu estas la plej riĉa persono en la 
mondo?”  Bedaŭrinde, la komputilo 
kapablas nur decidi tri aferojn, nome: 
Ĉu estas unu numero mapli granda ol 
alia? Ĉu estas du numeroj egalaj? Kaj, 
Ĉu estas unu numero pli granda ol alia? 
Komputilo sukcesas solvi diversajn 
problemojn kaj fari centojn, kaj eĉ 
milojn, da logikaj decidoj sen fariĝi 
laca aŭ teda. Ĝi kapablas trovi solvon 
por iu problemo en ono da tempo kiun 
trovus homa esto faranta la saman 
laboron. Komputilo povas anstantaŭigi 
personojn en tedaj, rutinaj taskoj, sed 
ĝi ne havas kreemon; ĝi laboras akorde 
al la instrukcioj kiujn oni donas al ĝi kaj 
ne povas fari ian 
valoran juĝon. Estas 
fojoj kiam la komputiloj 
ŝajnas operacii kiel 
mekanika “cerbo”, sed 
tiaj faroj estas limigitaj 
al la menso de la homaj 
estoj. Komputilo povas 
fari nenion krom tion 
kion la personoj diras al ĝi fari, kaj 
donas al ĝi la konformajn informojn, 
sed ĉar elektraj pulsoj kapablas moviĝi 
je la luma rapideco, komputilo 
sukcesas fari grandegan nombron da 
aritmetik-logika operacioj preskaŭ 
tuje. Iu persono kapablas fari ĉion kion 
komputilo kapablas, sed plurfoje estus 
mortinta antaŭ ol finos la laboron. 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Milito 
Milo 
Cento 
Ono 
Tasko 
Kreemo 
Juĝo 
Cerbo 
Menso 
Pulso 
 
-a Vortoj 
Egala 
Rutina 
Laca 
Teda 
Valora 
Mekanika 
Konforma 
Luma 
 
-e Vortoj 
Tuje 
Plurfoje 
 
Agoj 
Gajnos 
Anstantaŭigi 
Finos 
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Komputila 
Historio 
 

 

Ni rigardu la historion 
de la komputilojn kiujn 
ni konas hodiaŭ. La 

vere unua kalkul-aparato uzita estis la 
dek fingroj de la homa mano. Pro tio, 
fakte, estas ke ni hodiaŭ ankoraŭ 
kalkulas en dekobloj. Tiam la abako 
estis inventita, ia kadro kies pecetojn 
oni movas teen kaj reen. La personoj 
daŭrigis la uzadon de ia abako ĝis la 16-
a centjaro, kaj ĝi estas ankoraŭ uzata 
en kelkaj partoj de la mondo, ĉar ĝi 
povas esti komprenata sen la kapablo 
legi. Dum la 17-a  kaj 18-a centjaro 
multaj personoj provadis trovi ian 
facilan manieron por kalkuli. J. Napier, 
iu skoto, inventis ian mekanikan 
manieron por multobligi kaj dividi. 
Henry Briggs uzis la napieran ideon por 
produkti logaritmajn tablojn uzatajn 
hodiaŭ. Kalkulo, alia branĉo de la 
matematiko, estis inventita por ambaŭ: 
Sir Isaac Newton, iu anglo, kaj Leibnitz, 
iu germana matematikisto. la unua 
vera kalkul-maŝino aperis en 1820 kiel 
rezulto de divers-personaj 
eksperimentoj. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Kalkul-aparato 
Fingro 
Mano 
Dekoblo 
Abako 
Kadro 
Peceto 
Centjaro 
Parto 
Maniero 
Skoto 
Tablo 
Branĉo 
Anglo 
Matematikisto 
Eksperimento 
 
-a Vortoj 
Komprenata 
Logaritma 
Germana 
Divers-persona 
Inventita 
 
-e Vortoj 
Teen 
Reen 
Fakte 
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Tia maŝino, kiuj 
savis grandan 
kvanton da tempo 
kaj malpligrandigis 
la eblon fari erarojn, 
dependis de serio da 
dek-dentitaj radoj. 
En 1830 Ĉarles 

Babbage, iu anglo, projektis maŝinon 
kiu estis nomata “Analitika Aparato”. 
Tiun maŝinon, Babbage montris en la 
“Pariza Foiro” en 1855, li neniam finis 
tiun laboron, sed multaj el lia ideoj 
estis la bazo por la konstruado  de la 
hodiaŭaj komputiloj.En 1930, la unua 
Analoga Komputilo estis kreita de iu 
usonano nomita Vannevar Bush. Tiu 
aparato estis uzita en la dua Mond-
milito kiel helpo por celi armilojn. 
Mark I, la nomo donita al la unua Diĝita 
komputilo, ĝi estis finita en 1944. La 
respondeculo pri tiu invento estis 
Professoro Howard Aiken kaj kelkaj 
personoj el IBM.  Tiu estis la unua 
maŝino kiu sukcesis solvi grandan vicon 
da matematikaj problemoj, ĉiuj per tre 
rapida komputivo. En 1946 du inĝeniroj 
el la Universitato de Penssilvanio, J. 
Eckert kaj J. Mauchly, kreis la unuan 
diĝitan komputilon uzante pecojn 
nomatajn “vacuum tubes” aŭ valvon. 
Ili nomis ilian novan inventon ENIAC. 
Alia grava antaŭeniro por komputiloj 
venis en 1947, kiam John von Newman 
disvolvis la ideon teni la instrukciojn 
por komputiloj ene de la komputila 
memoro. 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Rado 
Konstruado 
Bazo 
Usunano 
Mond-milito 
Armilo 
Inĝeniero 
Valvo 
Antaŭeniro 
 
 
-a Vortoj 
Dek-dentita 
Analitika 
 
-e Vortoj 
Ene 
 
Agoj 
Savis 
Disvolvis 
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La unua generacio de komputiloj, kiu 
uzis valvojn, ekaperis en 1950. UNIVAC 
I estis ekzemplo de tiuj komputiloj kiuj 
kapablis fari milojn da kalkulojn 
sekunde. En 1960, la dua generacio de 
komputiloj estis disvolvita kaj tiuj 
kapablis fari laboron dek fojoj pli 
rapide ol iliaj antaŭvenintaj.  La kialo 
por tia kroma rapideco estis la uzo de   
transistoroj anstataŭ valvoj. Dua-
generaciaj komputiloj estis pli 
malgrandaj, pli rapidaj kaj pli fidindaj 
ol unua-generaciaj komputiloj. La tria-
generaciaj komputiloj ekaperis en la 
merkato en 1965. Tiuj komputiloj 
kapablis fari miliardojn da kalkulojn 
sekunde, kiu estas 1000 fojoj pli ol la 
unua-generaciaj komputiloj. Malsame 
ol la dua-generaciaj komputiloj, tiuj 
estis kontrolitaj de etaj integritaj 
cirkvitoj kaj estis 
sekve pli malgrandaj 
kaj pli fidindaj. La 
kvara-generacia 
komputiloj nun 
ekalvenas, kaj la 
integritaj cirkvitoj 
kiuj disvolviĝis estis 
nun ege malgrandaj. 
Tio estas 
mikrominiaturigo. Kiu signifas ke la 
cirkvitoj estis pli malgrandaj ol antaŭe; 
ĉirkaŭ de 1000 etaj cirkvitoj nun 
enhaviĝas ene de unu blato. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Generacio 
Ekzemplo 
Milo 
Kialo 
Transistoro 
Merkato 
Miliardo 
Cirkvito 
Mikrominiaturigo 
Blato 
 
-a Vortoj 
Antaŭveninta 
Kroma 
Fidinda 
Kontrolita 
Integrita 
 
 
-e Vortoj 
Sekunde 
 
Agoj 
Ekaperis 
Ekalvenas 
Signifas 
Enhaviĝas 
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Ĉipo estas ortangula peco el silicio, sur 
kio diversaj tavoloj da integritaj 
cirkvitoj estas printitaj aŭ 
engravuritaj, poste la cirkvito estas 
envolvita per plasto, glazuro aŭ 
metalo. Kvara-generacia komputiloj 
estas 50 fojoj pli rapidaj ol tria-
generacia komputiloj kaj kapablas 
kompletigi ĉirkaŭ 1.000.000 da 
instrukcioj sekunde. Proporcie ke la 
komputika teknologio kreskas, la 
hodiaŭaj 
komputiloj povos 
esti obsoletaj ene 
de 3 jaroj. Oni 
diras ke se la 
trasnporta 
teknologio 
disvolviĝus tiel 
rapide kiel 
komputika teknologio, vojaĝo tra la 
atlantika oceano hodiaŭ daŭrus  
malmultaj sekundoj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Ĉipo 
Silicio 
Tavolo 
Plasto 
Glazuro 
Metalo 
Teknologio 
Jaro 
Oceano 
 
-a Vortoj 
Ortangula 
Diversa 
Printita 
Engravurita 
Envolvita 
Komputika 
Obsoleta 
Transporta 
Atlantika 
 
Agoj 
Kompletigi 
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Karakterizaĵo  
 

 

 

Komputiloj estas 
maŝinoj projektitaj 
por procesi, 
elektronike, 
speciale preparitajn 
pecojn da informoj 

kiuj oni nomas datenojn aŭ datumojn. 
Manipulante la informojn kiujn oni 
donis al la komputilo, tiel farante 
kalkuladon, adonante informojn aŭ 
komparante, tio estas nomata 
procesado. Komputiloj estas faritaj el 
miliardoj da elektronikaj aparatoj 
kapablaj  stori datenon aŭ movi ĝin per 
grandega rapideco, tra kompleksaj 
cirkvitoj kun malsamaj funkcioj.Ĉiuj 
komputiloj havas plurajn komunajn 
karakterizaĵojn, malgraŭ ilia formo kaj 
projekto. Informoj,  en la formo de 
instrukcioj aŭ datenoj, estas donitaj  al 
la maŝino, poste tio la maŝino agas 
super ili, kaj rezulto estas tiam eligita. 
La informoj prezentitaj al la maŝino 
estas enigo; la interna manipulantaj 
operacioj, la procesado; kaj la rezulto 
la eligo. Tiuj estas tri bazaj konceptoj 
enigo, procesado kaj eligo okazas en 
preskaŭ ĉiuj aspektoj de la homa vivo 
ĉu en laboro ĉu en ludo. Ekzemple en 
vesta manufakturo, la enigo estas 
pecoj da tranĉitaj vestoj, la procesado 
estas la kunligo per kudrado de tiuj 
pecoj, kaj la eligo estas la finita 
vestaĵo. 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Procesado 
Karakterizaĵo 
Eligo 
Enigo 
Manufakturo 
Aspekto 
Koncepto 
Kudrado 
 
-a Vortoj 
Eligita 
Manipulanta 
Vesta 
Tranĉita 
Finita 
 
-e Vortoj 
Elektronike 
Manipulante 
Farante 
Adonante 
Komparante 
 
Agoj 
Stori 
Movi 
Agas 
 
Aliaj 
Super 
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Ĉi tiu bildo montras 
skeme la 
fundamentajn 
hardvarajn 
komponentojn en ia 
komputila sistemo. 
La centra peco 
estas nomata aŭ 
Komputilo, la 

procesoro, aŭ , ordinare la Centra 
Proceza Unuo (CPU), La vorto 
‘komputilo’, inkluzivas tiujn partojn de 
la hardvaro kie kalkulado kaj aliaj 
datenaj manipuladoj estas farataj, kaj 
la  rapid-interna memoro en kiu 
dateno kaj kalkuloj estas storitaj dum 
la ekzekutado de la programoj. 
Kunligitaj al la CUP estas pluraj  
flankaparatoj kiel klavaroj. Kiam 
datenoj kaj programoj necesas esti 
savitaj por longa tempoperiodo, ili 
estas savitaj en pluraj apartaj duaj 
memoroj kiel diskoj aŭ magnetaj 
bendoj. Komputiloj estas ofte konataj 
kiel maŝino kiu ĉion faras, sed tio estas 
erara vidpunkto de ilia funkcioj. 
Malgraŭ komputiloj povas nur respondi 
certan nombron da instrukcioj, ĝi ne 
estas maŝino unucela, pro tio ke tiuj 
instrukcioj povas esti kombinataj en 
nelimigitaj nombroj da sekvencoj. Do 
la komputiloj ne havas ian konatan 
limon pri la diversaj aferoj kiujn ili 
povas fari; iliaj fleksebleco estas 
limigita nur de la imago de tiuj kiuj 
uzas ĝin. 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Bildo 
Procesoro 
Unuo 
Vorto 
Ekzekutado 
Flankaparato 
Tempoperiodo 
Disko 
Bendo 
Vidpunkto 
Sekvenco 
Limo 
Fleksebleco 
Imago 
 
-a Vortoj 
Fundamenta 
Hardvara 
centra 
Proceza 
Rapid-interna 
Longa 
Magneta 
Unucela 
Kombinata 
Nelimigita 
 
-e Vortoj 
Skeme 
 
Agoj 
Inkluzivas 
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En la fino de 1950 kaj komenco de 1960 
kiam elektronikaj komputiloj de specoj 
kiujn ni uzas hodiaŭ estis disvolvitaj, ili 
estis tro multe karaj por posedi. Ilia 
grandeco kaj malfacileco trudis la 
neceson de grandan nombron da 
personoj por subteni ĝin kaj teni la 
ekipaĵon operaciantan. Tio ŝanĝis 
hodiaŭ, la komputiloj estas nun  pli 
porteblaj kaj kompaktaj. 
 
En relative mallonga periodo la 
komputiloj tre ŝanĝis la manieron kiel 
multaj specoj de laboroj estas 
realigitaj. Komputiloj forigis multajn 
rutinajn kaj tedajn 
taskojn el niaj vivoj, 
liverante al ni pli da 
tempo por interesaj 
kaj fruktodonaj 
laboroj. Ni povas diri 
ke Komputiloj kreis 
tutan novan areon de 
laboro kiuj ne ekzistis 
antau iliaj disvolviĝoj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Grandeco 
Malfacileco 
Neceso 
Ekipaĵo 
Areo 
 
-a Vortoj 
Kara 
Portebla 
Kompakta 
Mallonga 
Fruktodona 
 
-e Vortoj 
Relative 
Liverante 
 
Agoj 
Posedi 
Trudis 
Subteni 
Ŝanĝis 
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Utila 
Komputilo 
 
 
Por kio utilas al ni la 
komputiloj 

nuntempe? Estas malfacile respondi ĉi 
tiu demando, vere estas multaj utiloj 
por komputilo nuntempe, ni provu diri 
kelkajn: Unue la komputiloj kalkulas 
ege rapide, kaj kompreneble ili estas 
uzataj por fari kalkulojn tre tedajn kaj 
malfacilajn por la homa esto. Due ili 
kapablas procesi informojn en kvanto 
antaŭe ne imageblaj al la homa cerbo, 
ili povas stori grandan kvanton da 
dateno kaj poste serĉi en ili la necesan 
respondon de niaj demandoj. Trie ili 
ankaŭ povas esti uzataj por faciligi la 
interkomunikadon de la homoj, pere 
de retoj kaj programoj speciale 
konstruitaj por interŝanĝi leterojn aŭ 
mesaĝojn (retpoŝton), kaj eĉ voĉon. 
Kaj ni povas daurigi ĉi liston 
poreterne, sen forgesi la ludojn kaj 
amuzaĵojn. La disvastiĝo de la 
komputila uzado devas sian sukceson 
plej parte al grafikaj interfacoj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Interkomunikado 
Letero 
Mesaĝo 
Retpoŝto 
Listo 
Sukceso 
Interfaco 
 
-a Vortoj 
Imagebla 
Grafika 
 
-e Vortoj 
Poreterne 
 
Agoj 
Utilas 
Faciligi 
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Unu datenbanko povas kunteni 
multajn datenbazojn kiuj estas 
kolektoj da interligitaj datenoj. 
Datenbaz-manipulilo estas programaro 
ebliganta difini la fizikan kaj logikan 
strukturojn de datenbazo, enigi kaj 
ekstrakti (eligi) ĝiajn informojn. Unu el 
la precipaj utiloj de la komputiloj estas 
la manipulado de grandkvanto da 
informoj en tiuj datenbankoj 
nuntempe. La retpoŝto vere ŝanĝis nian 
vivmanieron, preskaŭ ĉiu persono 
havas sian retpoŝtadreson. Sed estas 
aliaj interkomunikiloj kiel 
tujmesaĝiloj, per kiuj oni povas 
interparoli voĉe. Per tiaj programoj la 
personoj estas ĉiam konektitaj al la 
tutmonda komunumo.  

La grafikaj interfacoj konkeris la 
mondon, ili estas ĝenerale akceptitaj 
en ĉiuj komputilaj sistemoj. Ekzemplo 
de grafika 
interfaco estas de 
la programo 
Vindozo (de la 
angla Windows, 
"fenestroj") estas 
serio de 
plurtaskaj 
operaciumoj produktataj fare de 
Mikrosofto. Ili plejparte estas 
destinitaj por personaj komputiloj (PC) 
ekipitaj per procesoroj Intel-kongruaj; 
la kombinon de tiu ĉi aparataro kaj de 
la sistemoj Mikrosofto Vindozo oni iam 
nomas Vintelo. Vindozo estas ankaŭ  la 
plej vaste uzata operaciumo en la 
mondo.  

 

 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Datenbanko 
Kolekto,Datenbazo 
Datenbaz-manipulilo 
Strukturo 
Grandkvanto 
Vivmaniero 
Retpoŝtadreso 
Interkomunikilo 
Tujmesaĝilo 
Komunumo 
Vindozo,Operaciumo 
Mikrosofto 
Kombino,Vintelo 
Intel 
 
-a Vortoj 
Ebliganta,Konektita 
Tutmonda,Akceptita 
Plurtaska,Destinita 
Persona,Ekipita 
Kongrua,Angla 
 
-e Vortoj 
Vaste 
 
Agoj 
Kunteni,Difini 
Ekstrakti,Interparoli 
Konkeris 
 
Aliaj 
Pere de 
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La unua versio de Vindozo estis 
enkondukita en la jaro 1985, kiam ĝi 
estis nura grafika uzulinterfaco por la 
tiam populara operaciumo MS-DOS. 
Ekde tiam aperis pliaj versioj. La unua 
vere disvastiĝinta estis la versio 3 
(1990), ĉe kelkaj malnovaj komputiloj 
ankoraŭ estas uzata la versio 3.11 
(1992). Poste apartiĝis Vindozo NT kiel 
jam memstara operaciumo, dume 
Vindozo 95 fariĝis pro la granda 
progreso ekde la lasta versio grava 
paŝo antaŭen. Per ĝia plibonigo aperis 
Vindozo 98, ankoraŭ nun sufiĉe vaste 
uzata operaciumo. Vindozo 2000 estis 
daŭrigo de la NT-serio. Kvankam ĝi 
enhavis kelkajn funkciojn prenitajn de 
la versioj naŭdekkelkaj, tiuj iĝis 
sekvitaj per eldono de Vindozo ME. La 
plej lasta versio, Vindozo XP, eldonita 
en 2001, estis kreita surbaze de 
Vindozo 2000; la serio naŭdekkelka 
estas ne plu disvolvigota. 

Krome ekzistas 
ankoraŭ versio 
Vindozo CE por 
porteblaj.  

Kaj fine oni ne povas 
forgesi la ludojn, kaj 
la  komputila ludo , ĝi 
estas ludo kiu oni 
ludas per komputilo por unu aŭ pli 
ludantoj. La komputilo formas 
virtualan medion kun kiu la ludantoj 
interagas. Ludantoj interagas per 
flankaparato kiel klavaro, muso, aŭ 
stirstango. 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Versio 
Uzulinterfaco 
Vindozo NT 
Vindozo 95 
Vindozo 98 
Vindozo 2000 
VIndozo ME 
Vindozo XP 
Vindozo CE 
Progeso,Paŝo 
Plibonigo,Daŭrigo 
Ludo,Ludanto 
Medio,Stirstango 
Muso 
 
-a Vortoj 
Enkondukita,Populara 
Disvastiĝinta 
Memstara 
Neŭdekkelka 
Disvolvigota, Sekvita 
Komputila,Virtuala 
 
-e Vortoj 
Ekde 
 
Agoj 
Utilas 
Interagas 
Formas 
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Moderna 
Komputilo 
 

 
La modernaj 
komputiloj estas 

nekredeblaj maŝinoj ili ne nur kalkulas 
rapide sed ankaŭ ludas muzikojn 
montras filmojn kaj precipe faciligas la 
interkomunikadon de personoj 
diverslandaj. La modernaj monitoroj 
estas el plasmo aŭ el likva kristalo kaj 
okupas iomete da spaco. Ili ankaŭ 
kapablas elsendi tra la reto voĉon kaj 
sonon permesante al la personoj paroli 
kaj babili laŭvole, tiun kapablon 
plenumas la tujmesaĝiloj. Ili estas 
speciale faritaj programoj por tiu 
tasko, ekzemploj estas: MSN, Skype, 
google.talk kaj aliaj. La laseraj 
printiloj estas altkvalitaj kaj taŭgas por 
printi kolorajn kaj nekolorajn paĝojn. 
Ekzistas hodiaŭ diverstipaj komputiloj, 
portebla komputilo en formo de teko, 
oportuna por transportado, tiel ke ĝia 
uzulo povas kunhavi ĝin en vojaĝo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Filmo 
Plasmo 
Kristalo 
MSN 
Skype 
Google.talk 
Paĝo 
Teko 
 
-a Vortoj 
Nekredebla 
Diverslanda 
Likva 
Altkvalita 
Nekolora 
Oportuna 
 
-e Vortoj 
Permesante 
Laŭvole 
 
Agoj 
Elsendi 
Taŭgas 
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Tekkomputilo pezas ne pli ol 4–5 kg, 
havas aŭtonoman kurentfonton, 
klavaron, platan likvakristalan aŭ 
plasman ekranon, energi-nedependan 
memoron, ĝi estas konektebla al 
ekstera aparataro, kaj la simila 
notbloka komputilo (praktike uzata 
sinonime). La rapidega disvolviĝo de la 
teknologio enhavas ian ĝenan 
konsekvencon, la komputila rapideco 
aŭ komputivo (Kapablo de komputilo 
fari difinitan kvanton da komputikado 
en difinita tempo (ofte esprimata per la 
nombro de operacioj 
plenumeblaj dum 
1 sekundo) duobliĝas 
ĉiujn 18 monatojn, do 
la tempo de morala 
kadukiĝo de la 
komputiloj estas ĉirkaŭ 
3 jaroj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Tekkomputilo 
Kurentfonto 
Notbloko 
Konsekvenco 
Komputivo 
Komputikado 
Kadukiĝo 
 
-a Vortoj 
Aŭtonoma 
Plata 
Likvakristala 
Konektebla 
Ekstera 
Notbloka 
Ĝena 
Plenumebla 
Morala 
 
Agoj 
Pezas 
Duobliĝas 
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Mastrumaj 
Sistemoj 
 

Kiam oni enŝaltas 
personan komputilon, ĝi unue rulas 
mem-teston, kiu kontrolas la bazan 
funkci-kapablon; poste ĝi ekrulas 
programon, kiu pluruliĝas ĝis la 
malŝalto: la mastruma sistemo. Tiu 
programo regas la funkciadon de la 
komputilo. Al ĝiaj taskoj apartenas:  la 
ŝargado (enmeto) de aliaj programoj,  
la rulado (startado) de aliaj programoj, 
la malŝargado (elmeto) de tiuj 
programoj post ilia fino, la protekto de 
aliaj programoj inter si, la administrado 
de komunaj rekursoj, ekzemple, 
ekrano, klavaro, presilo aŭ printilo, 
skanilo, dosiera sistemo sur disko(j), la 
perforta finigo de programoj ne plu 
regeblaj, ktp. Kelkaj el tiuj funkcioj 
povas esti delegataj de la mastruma 
sistemo al aliaj programoj, kiuj tamen 
devas esti sub la regado de la mastruma 
sistemo. La kaŭzo por tio estas, ke tiaj 
taskoj necesigas specialajn privilegiojn 
(rajtojn); t. e. ne ĉiu ajn programo 
rajtas ilin plenumi. Alie ja ekestus 
disputo inter la programoj.  

 

 

 

 

 

 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Mem-testo 
Funkci-kapablo 
Malŝalto 
Ŝarĝado 
Enmeto 
Rulado 
Startado 
Malŝargado 
Elmeto 
Rekurso 
Skanilo 
Privilegio 
Rajto 
 
-a Vortoj 
Mastruma 
Dosiera 
Regebla 
Delegata 
Perforta 
 
Agoj 
Regas 
Enŝaltas 
Rulas 
Ekrulas 
Pluruliĝas 
Necesigas 
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Ekzistas tute malsimilaj 
mastrumaj sistemoj por 
diversaj tipoj kaj grandecoj 
de komputiloj: Por personaj 
komputiloj: diversaj variaĵo 
de Vindozo (Windows), ekz. 
3.0, 3.1, 95, 98, ME, NT, 
XP; OS/2 MacOS (por Apple-

komputiloj) , Linukso (LINUX), derivaĵo 
de UNIX, libere havebla, FreeBSD, alia 
derivaĵo de UNIX, libere havebla. Por 
mezgrandaj komputiloj, ofte servantaj 
aliajn komputilojn en reto ("serviloj"): 
diversaj variaĵoj de UNIX, ankaŭ 
Linukso. Por grandaj komputiloj: VM 
(de IBM) , BS 2000 (Siemens), VMS (Vax-
komputiloj de Dec) Modernaj 
mastrumaj sistemoj kapablas ruli 
samtempe plurajn programojn, eĉ de 
pluraj uzantoj, sur la sama komputilo. 
Tio okazas per rapida trans-ŝalto inter 
la programoj (multfoje en sekundo), 
tiel ke ĉiu havas la impreson havi la 
komputilon nur por si. Tiun teknikon 
oni nomas tempo-dividado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Linukso 
FreeBSD 
Variaĵo 
Trans-ŝalto 
Impreso 
Tekniko 
Tempo-dividado 
 
-a Vortoj 
Malsimila 
Havebla 
 
-e Vortoj 
Lebere 
Mulfoje 
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Se komputilo havas plurajn procezilojn 
(aŭ procesoron), ĝi povas ruli plurajn 
programojn vere, ne nur ŝajne, 
paralele (samtempe). Tio plirapidigas 
la plenumon de la programoj kaj 
pligrandigas la kapaciton (rul-
kapablon) de la komputilo. Sed ĉar ĉiuj 
programoj uzas la saman centran 
memoron, la memoro 
fariĝas "malvastejo", 
kiu limigas la 
kapaciton.  

Ne estas la tasko de la 
mastruma sistemo 
prilabori datenojn de 
uzantoj; tion faras 
aplikaj programoj, kiuj ruliĝas sub 
regado de la mastruma sistemo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Procezilo 
Kapacito 
Rul-kapablo 
Malvastejo 
 
-a Vortoj 
Aplika 
 
-e Vortoj 
Paralele 
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interreta 
Historio 

 

Interreto estas 
tutmonda alirebla 
sistemo de komputilaj 

retoj, kiu transsendas datenon laŭ 
diversaj protokoloj. Ĝi konsistas el 
miloj da pli malgrandaj komercaj, 
organizaj, akademiaj, registaraj, kaj 
personaj komputilaj retoj. Ĝi portas 
variajn informojn kaj servojn, kiel 
retpoŝton, retbabilon, kaj la 
interligitan retpaĝojn kaj aliajn 
dosierojn de la Tut-Tera Teksaĵo. Pli 
ĝenerale, interreto (minuskla) estas iu 
aro de interkonektitaj. 

La radiko de la Interreto ekis en 1969 
kun la starigo de ARPANET projekto de 
akedemiaj studentoj sub la patroneco 
de la DARPA fako de Usona 
Departemento de Defendo. Iu frua 
studo kiu aldonis al ARPANET inkluzivis 
laboron por discentrigaj retoj, teorio 
pri atendovicoj kaj pakaĵa ŝanĝado. 
Tamen, ARPANET mem ne 
interfunkcias flue kun aliaj komputilaj 
retoj kiuj ne uzis ĝian propran 
protokolon. Ĉi tiu problemo inspiris 
plian disvolvadon de multetavola 
protokolo uzebla trans multaj specoj da 
retoj. Je 1-a de januaro 1983, la centra 
retprotokolo de ARPANET ŝanĝiĝis de 
NCP al TCP/IP, kiu markas la komenco 
de Interreto kiel ni konas ĝin nune.  

 

 

Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Interreto 
Protokolo 
Retbabilo 
Teksaĵo 
Patronceco 
Departemento 
Defendo 
Teorio 
Atendovico 
Ŝanĝado 
 
 
-a Vortoj 
Alirebla 
Komerca 
Organiza 
Akademia 
Registara 
Minuskla 
Discentriga 
Pakaĵa 
Multetavola 
 
-e Vortoj 
Flue 
Nune 

Agoj 
Transendas 
Interfunkcias 
Inspiris 
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Grava klopodo en la disvolvado de 
Interreto estis la konstruado de 
universitata ĉefreto (la NSFNet) en 
1986 de la Nacia Scienca Fondaĵo. 
Gravaj apartaj retoj kiu estis sukcese 
akomodita en la Interreto inkluzivas 
Usenet kaj Bitnet. 

La reto havigis sian publikan fasadon en 
la 1990-aj jaroj. En 1989, Tim 
BERNERS-LEE ellaboris HTTP, HTML, kaj 
la unuaj pluraj retpaĝoj ĉe CERN en 
Svislando. En Aŭgusto 1991, li 
publikigis sian projekton Tut-Tera 
Teksaĵo. Kelkaj akademiaj kaj 
registraraj institucioj kontribuis kun 
paĝoj, sed la vasta publiko jam ne vidis 
ilin. En 1993, la unua versio de Mosaic 
retumilo estis eldonita, kaj ekde frua 
1994, intereso de la publiko kreskis. En 
1996 la vorto "Interreto" 
igis oftan terminon, 
sed ĝi rilatis preskaŭ 
tute al la TTT.  

Dume, trans la tuta 
jardeko, la Interreto 
sukcese sorbis la 
plejparton de antaŭe 
ekzistantaj komputilaj retoj, kvankam 
iu retoj kiel FidoNet jam apartas. Ĉi tiu 
kresko oni ofte atribuis al la manko de 
centra administrado kiu permesas 
organan kreskon de la reto. Ankaŭ, la 
neproprieteco de Interreto kuraĝigas 
interoperacieblecon kaj malebligas 
unu firmaon de tro kontroli la reton. 

 

 

 

Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Klopodo 
Ĉefreto 
Fondaĵo 
Fasado 
Svislando 
Aŭgusto 
Publiko 
Retumilo 
Termino 
Jardeko 
Neproprieteco 
Interoperaciebleco 
Firmao 
 
-a Vortoj 
Universitata 
Nacia 
Scienca 
Akomodita 
Eldonita 
Ofta 
Organa 

Agoj 
Ellaboris 
Sorbis 
Kuraĝigas 
Malebligas 
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Aparte de la 
kompleksegaj fizikaj 
konektaĵoj kiuj 
konsistigas sian 
substrukturon, la 
interreto estas kuntenita 
per protokoloj kiuj 
priskribas kiel interŝanĝi 

datenon trans la reto. Malsame de pli 
malnovaj komunikadaj sistemoj, la 
Interreta protokolaro estis intence 
desegnita por esti indiferenta pri la 
suba fizika medio. Iu komunikada reto, 
perdrata aŭ sendrata.  

Tiel, Interretaj pakaĵoj fluas tra 
perdrataj retoj kiel kupra drato, 
samaksa kablo kaj fibrooptika kablo; 
kaj tra sendrataj retoj kiel per radio 
(Wi-Fi). Kune, ĉi-tiuj retoj kiuj uzas la 
samajn altnivelajn protokolojn, formas  
Interreton. 

La interretaj protokoloj devenas de 
diskutadoj en la Interreta Inĝenierarto 
(Task-komitato) kiuj estas malferma al 
publika partopreno kaj kontrolo. Ĉi tiuj 
komitatoj produktas dosierojn, tiuj 
estas nomataj "Petoj por Komentoj" 
dokumentoj. Kelkaj dokumentoj estas 
levata al la nivelo de "Interreta Normo" 
de la Interreta Arkitektura Komitato. 

 

 

 

 

 

 

Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Substrukturo 
Drato 
Kablo 
Radio 
Diskutado 
Inĝenierarto 
Task-komitato 
Partopreno 
Peto 
Komento 
Nivelo 
Normo 
 
-a Vortoj 
Indiferenta 
Suba 
Perdrata 
Sendrata 
Samaksa 
Fibrooptika 
Levata 
Arkituktura 
 
-e Vortoj 
Intence 
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TTT, la Tut-Tera Teksaĵo, (angle 
World-Wide Web (mallonge WWW aŭ 
W3) aŭ simile the Web [ŭeb]), estas 
unu el la multaj partoj de la Interreto. 
Ĝi estas sistemo de hipertekstaj 
dosieroj (aŭ paĝoj) interligitaj per la 
protokolo HTTP.  Plej multaj TTT-paĝoj 
estas verkitaj en la hiperteksta 
marklingvo HTML aŭ ĝia nova versio 
XHTML. Iuj paĝoj kaj servoj uzas iun 
formon de XML aŭ SGML.  

Ankaŭ alispecaj dokumentoj, kiel plata 
teksto, PDF, Word-
dokumentoj k.s. povas 
esti alligitaj hipertekste 
en TTT. TTT-
dokumentoj povas ankaŭ 
esti uzataj kiel 
alirmaniero al aliaj 
partoj de la Interreto, 
kiel ekz. Retpoŝto kaj 
FTP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Marklingvo 
Teksto 
Dokumento 
Alirmaniero 
 
-a Vortoj 
Hiperteksta 
Plata 
Alligita 
 
-e Vortoj 
Hipertekste 
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Komunikado 
 

 

Retpoŝto estas servo, kiu 
tre similas la tradician 
leteran poŝton: Oni 

(sendanto) sendas leteron al alia 
persono aŭ instanco (ricevanto, 
adresato), kaj tiu iam ĝin ricevas kaj 
legas. Ne necesas, ke la ricevanto estu 
hejme aŭ maldormu je iu certa tempo; 
la letero alvenas al lia leterkesto aŭ 
poŝtfako. La precipaj karakterizaĵoj de 
retpoŝto estas: Ĝi estas nesimetria: 
Unu instanco sendas, la alia ricevas. 
(Eble okazas aŭtomata resendo de 
kvitanco (konfirmo), sed ĝi ne estas 
esenca parto; kaj temas pri "meta-
informo" (= "informo pri la informo"). 
La iniciaton havas la sendanto; li 
difinas, kiam, kion kaj al kiu sendi. Ĝi 
estas nesinkrona: La du partneroj ne 
bezonas je la sama tempo esti aktivaj. 
La retpoŝtaj adresoj estas dupartaj kaj 
baziĝas sur la Interretaj adresoj, ĉar 
unu el la du partoj identigas 
komputilon per ties Interreta adreso. 
La alia parto identigas personon aŭ 
instancon, kiu uzas tiun komputilon por 
ricevi/sendi retmesaĝojn.  

 

 

 

 

 

Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Servo 
Sendanto 
Instanco 
Ricevanto 
Leterkesto 
Poŝtfako 
Resendo 
Kvitanco 
Konfirmo 
Meta-informo 
Iniciato 
 
-a Vortoj 
Tradicia 
Nesimetria 
Aŭtomata 
Nesinkrona 
Aktiva 
Suparta 
 
Agoj 
Maldormu 
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La du partojn disigas "heliko" (@). Se 
persono nomata "Ludoviko Zamenhof" 
havus retpoŝtkeston ĉe "esperanto.net", 
lia adreso do estus 
ludoviko.zamenhof@esperanto.net. En 
tio “Ludoviko.Zamenhof” identigas la 
personon (aŭ lian poŝtkeston) kaj 
"esperanto.net" la komputilon.  

La uzo de la heliko en retpoŝtaj adresoj 
devenas el la jaro 1971, kiam la 
Usonano Ray Tomlinson verkis retpoŝtan 
sistemon. La origina signifo de la heliko 
(litero "a" kun cirklo) estis tiu de la 
Franca vorto "à" ĉe prezoj (= "po" en 
"kolbasoj po 2,80"). Tiun signon oni 
Usone elparolas "at", kaj tiu vorto 
signifas ankaŭ "ĉe". Do eblas elparoli la 
supran adreson "Ludoviko 
Zamenhof ĉe 
esperanto.net".  

Bedaŭrinde la uzado de 
retpoŝto portas ankaŭ 
riskojn. Ili koncernas 
precipe la ricevon de 
nedezirataj sendaĵoj, 
kiuj povas jam per si mem ĝeni, sed 
foje eĉ aktiviĝi por kaŭzi malutilon.  

 

 

 

 

 

 

 

Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Heliko 
Cirklo 
Kolbaso 
Risko 
Sendaĵo 
Malutilo 
 
-a Vortoj 
Franca 
Nedezirata 
 
-e Vortoj 
Usone 
 
Agoj 
Elparolas 
Koncernas 
kaŭzi 
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Iam ekestis listoj de 
retpoŝtaj adresoj, 
kiujn ĉiu povis 
konsulti, simile al 
telefon-libro. Sed 
bedaŭrinde ili estis 
uzataj por amase 
sendi al homoj 

nedeziratajn reklam-mesaĝojn ("spam-
on"; la vorton "spam" kelkaj klarigas 
kiel mallongigon de "Senutilaj Poŝtaĵoj 
Al Multaj"); tial oni restriktis ilian 
uzon. Do ofte necesas persone aŭ 
helikpoŝte interŝanĝi ret-adresojn. Ĉar 
la adresoj por spamaj kampanjoj 
normale estas kolektataj per 
programoj, multaj homoj sur siaj 
retpaĝoj aperigas ne siajn verajn 
retpoŝtajn adresojn, sed iujn "nur home 
kompreneblajn" priskribojn, ekz. Mia 
retpoŝta adreso estas zamenhof-
esperanto.net (anstataŭigu la strekon 
per heliko), Mia retpoŝta adreso estas 
zamenhof-nospam@esperanto.net 
(forigu la parton "-nospam") 

Por kontraŭbatali spamon kelkaj homoj 
retpaĝe publikigas sensencajn adresojn 
(t. n. "spam-logiloj"), tiel ke la 
komputile kolektataj adresoj perdas 
sian valoron. Kial ne ankaŭ ni publikigu 
kelkajn? Jen: 
vilcxjo.gates@microsoft.com, 
antoni.grabowski@espo.pl, Kiel vi 
rimarkas, per klako al tia adreso eblas 
transiri al retpoŝta programo.  

 

 

 

Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Telefon-libro 
Reklam-mesaĝo 
Spamo 
Mallongigo 
Poŝtaĵo 
Kampanjoj 
Klako 
Streko 
 
 
-a Vortoj 
Senutila 
Kolektata 
Sensenca 
 
-e Vortoj 
Retpaĝe 
 
Agoj 
Restriktis 
Aperigas 
Kontraŭbatali 



REKTA METODO DE ESPERANTO 

_________________________________________________________________________________ 
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM                                                                                          76 

Tamen vi ne havos grandan sukceson 
sendante mesaĝon al tiuj adresoj. Sed 
memoru ke, lasinte vian retpoŝtan 
adreson ĉe iu ne fidinda instanco, vi 
eble ricevos multe da nedezirata 
reklamo.  

Pli grava ol la ricevo de nedezirata 
reklamo estas la danĝero aktivigi 
"viruson" aŭ "vermon", legante 
retpoŝtan mesaĝon. Tiu danĝero 
minacas precipe al tiuj, kiuj legas 
HTML-formatajn retmesaĝojn per 
Vindoza programo. Pure tekstaj 
mesaĝoj, sen aldonaĵoj, bildoj, retligoj 
aŭ malsamaj skriboj, estas multe malpli 
danĝeraj. HTML-a mesaĝo ofte enhavas 
bildojn, kiuj ne estas sendataj kun la 
mesaĝo, sed dum la legado suĉataj el 
TTT. Tio signifas, ke la provizanto de la 
bildo (normale identa al la sendinto de 
la mesaĝo) ekscias 
precize, kiam iu 
legas liajn 
mesaĝojn. La 
identecon de la 
leganto li ne 
ekscias, sed ja ties 
Interretan 
adreson.  

Sed retmesaĝoj povas ankaŭ enhavi 
programetojn, kiuj ekaktivas en la 
komputilo de la leganto. Tie ili povas 
detrui dosierojn, spioni informojn aŭ -- 
tre ofte -- simple sendi kopiojn de si 
mem al adresoj, kiujn ili trovas en la 
loka adresaro.  

 

 

Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Viruso 
Vermo 
Aldonaĵo 
Retligo 
Kopio 
Adresaro 
 
 
-a Vortoj 
Fidinda 
Suĉata 
Loka 
 
-e Vortoj 
Sendante 
Lasinte 
Pure 
 
 
Agoj 
Memoru 
Minacas 
Ekaktivas 
Detrui 
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Se tiaj programoj 
daŭreme storas sin en 
la komputilo, 
ekzemple en dosieroj, 
ili nomiĝas virusoj; 
alie vermoj.  

Por protekti sin 
kontraŭ tiaj riskoj oni neniam aktivigu 
programon, kiun oni (rete aŭ alie) 
ricevas el dubinda fonto. Krome utilas 
instali kontraŭ-virusan programon, kiu 
rekonas kaj eble malaktivigas virusojn. 
Uzante tian programon necesas regule 
aktualigi ĝian datenaron, ĉar daŭre 
ekestas novaj virusoj.  

Aparta speco de vermaj mesaĝoj 
reproduktiĝas helpe ne de aliaj 
programoj, sed de homoj, kiuj legas la 
mesaĝon. Tiaj mesaĝoj petas en 
homlingva teksto, plusendi kopion de 
la mesaĝo al kiel eble plej multaj 
homoj. Por motivi al tio ili asertas 
ekzemple, ke ekestis nova viruso, pri 
kiu necesas averti la homojn; ekzistas 
malsana infano, kiu urĝe bezonas 
donon de malofta sango, osta medolo 
aŭ io simila; plusendante la mesaĝon 
oni iĝos riĉa, ĉar la adresatoj sendos 
monon; kompreneble (kaj precipe) oni 
devas unue mem sendi monon al iu alia.  

 

 

 

 

 

Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Medolo 
 
 
-a Vortoj 
Dubinda 
Kontraŭ-virusa 
Aparta 
Homligva 
 
-e Vortoj 
Daŭreme 
Alie 
Daŭre 
Urĝe 
 
Agoj 
Storas 
Rekonas 
Ekestas 
Plusendi 
Iĝos 
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Kiam oni ricevas tian mesaĝon de 
konato aŭ amiko, oni afable informu 
lin, sed oni ne plusendu la mesaĝon al 
aliuloj. La lasta el la menciitaj mesaĝo-
specoj en kelkaj landoj estas 
kontraŭleĝa.  

Ekzistas en TTT multaj serĉiloj, kiuj 
helpas trovi bezonatajn aŭ deziratajn 
informojn; kelkaj estas senkostaj 
(pagataj per reklamo), aliaj ne. Kiam 
oni serĉas pri unu sola vorto, la plej 
multaj serĉiloj reagas simile: Ili sendas 
liston da dokumentoj, kiuj enhavas tiun 
vorton. Por ĉiu dokumento aperas la 
titolo, eble parto el la enhavo kaj ret-
ligo al la dokumento. Ofte eblas elekti, 
kiom grandaj estu la porcioj, en kiuj 
venas la listo (5/10/20  
ktp. dokumentoj sur unu 
paĝo).  

Kiam oni tajpas plurajn 
vortojn, la reagoj estas 
tre malsimilaj; vere 
utilas legi la helpo-
paĝojn de la serĉiloj por 
laŭeble lerte manipuli ilin. Kelkaj 
liveras nur paĝojn, kiuj enhavas ĉiujn 
tajpitajn vortojn; aliaj liveras paĝojn, 
kiuj enhavas iun ajn el la vortoj, sed 
unue la paĝojn kun pluraj el ili.  

 

 

 

 

Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Serĉilo 
Porcio 
 
 
-a Vortoj 
Kontraŭleĝa 
 
-e Vortoj 
Afable 
 
Agoj 
Tajpas 
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Kaj ofte eblas influi tiun 
konduton, ekzemple per 
aldonaj markokampoj 
aŭ per operaciaj signoj 
("+", "-").  

Aparta temo estas la 
lingvoj uzataj de la 

serĉiloj. La dialoga lingvo, en kiu la 
serĉilo "parolas" al vi, ne nepre identas 
kun la lingvo(j) de la trovotaj 
dokumentoj; eĉ eblas serĉi pri 
dokumentoj en ajna lingvo. Sed 
kompreneble la donitaj vortoj tre 
influas la lingvon. Serĉante pri 
"veterano" oni povas trovi dokumentojn 
en Esperanto, la Itala, Hispana, 
Portugala; sed la vorton "kaj" oni trovas 
preskaŭ nur en Esperanto-tekstoj.  

Sekureco en la Interreto estas vasta 
temo, kiu povus okupi plurajn kursojn. 
Sed tie ĉi nepras la atentigo, ke uzante 
formularojn oni ne forgesu la eblon, ke 
iu subaŭskultu la mesaĝojn inter 
uzanto (kliento) kaj servilo. Privatajn 
informojn, ekzemple sian kredit-kartan 
numeron, oni neniam sendu tra sen-
protekta lineo.  

 

 

 

 

 

 

 

Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Markokampo 
Veterano 
Atentigo 
Formularo 
Kliento 
Servilo 
Lineo 
 
 
-a Vortoj 
Dialoga 
Trovota 
Itala 
Hispana 
Portugala 
Privata 
Kredit-karta 
Ajna 
 
-e Vortoj 
Nepre 
 
Agoj 
Identas 
Nepras 
Subaŭskultu 
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Seriozaj entreprenoj, kiuj en TTT 
vendas ion kontraŭ kreditkarta pago, 
ĉiam provizas sekuran, ĉifritan 
komunikan lineon. Ĝi diferencas de 
ordinara ligo per la protokolo "https" (la 
ordinara protokolo estas "http"). Se la 
provizanto sekvis ĉiujn sekurecajn 
regulojn, komunikoj per https estas ne 
aŭ nur tre malfacile 
subaŭskulteblaj.  

Oni ne kredu, ke la 
probableco de 
subaŭskulto en la 
Interreto estas 
malgranda. Eĉ se neniu 
krimulo subaŭskultus, la 
sekretaj policoj de 
kelkaj ŝtatoj ĉiam serĉas pri novaĵoj; 
kaj kvankam ili eble ne misuzas 
kreditkartajn numerojn, ili facile 
eksuspektas pri la sendanto aŭ 
ricevanto de strangaj mesaĝoj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novaj Vortoj 
 
-o Vortoj  
Entrepreno 
Regulo 
Probableco 
Krimulo 
Polico 
 
 
 
-a Vortoj 
Ĉifrita 
Sekureca 
Subaŭskultebla 
Sekreta 
 
Agoj 
Diferencas 
Misuzas 
Eksuspektas 


