
PETRA VO GRAET 

ER C’HAMP ?

(Eus 9e da 12e hag eus 2e da 5e)

Ar c’hentelioù war ar brezhoneg
Studiañ ar brezhoneg e kentelioù aozet a strolladoù 
bihan a vo kinniget. An dud ne gomprenont ket pe 
ne gaozeont ket aezet-tre ha mat a zo o flas bezañ 
en unan eus ar c’hentelioù-se.
Renket hag aozet e vezont diouzh live ar stajidi. Dre 
destennoù pe c’hoarioù e vez studiet ar brezhoneg : 
ar c’heriaoueg, ar yezhadur, an distagadur diouzh 
doare pep kelenner. Lakat ar stajidi da gaozeal e 
mod pe vod, diouzh o live, eo ar pal. 

Ar rummadoù war un danvez
Ar re a oar komz ha skrivañ mat brezhoneg a c’hall 
mont en ur rummad kentelioù da bleustriñ war un 
danvez bennaket. N’eo ket un « dra da zibab » e 
framm ar c’hentelioù ordin; a-hed an devezh e vo 
labouret war an danvez-se hag e-pad ar sizhun.
Da zibab a zo etre ar rummadoù kinniget war an div 
bajenn all.

E-maez ar c’hentelioù evit an holl : 
Da greisteiz : 1/2 eurvezh kan ha dañs hervez 
kinnigoù ar gelennerien.
Goude 5 eur (hervez an dezioù) : mont da welet 
tud eus ar vro, ober sport, pourmenadennoù, kemer 
perzh e kaozeadennoù, c’hoarioù, stalioù-labour a 
bep seurt, sellet ouzh filmoù…

Evit ar vugale : ur greizenn dudi a zegemero bugale 
6-14 bloaz eus 8e30 da 5e30.

Rummadoù ar sizhun 1 Rummadoù ar sizhun 2

Distagadur 
pouez-mouezh

Kazetenniñ dre gomz, 
a-gevret 

gant Radio Kerne : 
ur sizhunvezh evit ober 

anaoudegezh gant 
bed ar radio

C’hoariva *

Dañs ha kan

Treiñ pennadoù 
lennegel

Distagadur 
pouez-mouezh

Kembraeg
Live 1/Live 2

Ober gant binvioù 
a-vremañ : internet, 

son, skeudenn...

Treiñ testennoù 
teknik

Brezhoneg er 
familhoù *

Hervez an niver a dud enskrivet e c’hell unan bennak eus ar rummadoù bezañ lamet kuit diouzh ar program.
Kavout a reot muioc’h a didouroù war hol lec’hienn.
Kaset e vo ar program deoc’h ma vez goulennet ganeoc’h.
* Da vezañ gwiriet

E pep hini eus an div sizhun ho po da 
zibab etre : 

Arzoù-kaer : 
anaout al livioù, 
an arz e Breizh

Stal skrivañ


