
Da gas d’ar gevredigezh kerkent ha ma vo gellet. Bez’ e rankomp kaout ho respont, pe er voest-lizhiri pe 
dre bostel ecoles@labaiedeslivres.com, a-benn al lun 22 a viz Even d’an diwezhatañ  .

La Baie des Livres  Place de la Barrière - Mairie  29600 Saint-Martin des Champs

I. Titouroù UR fichenn dre zegouezh goulennet

Anv hag anv-bihan an den e karg :

Danvez pe live kelennet :

Ti-skol :

Chomlec’h :

Pellgomz :           Pellgomz godell (evit ar c’hejadennoù) :

Postel :

II. Oberour / skeudenner :

➔ Sellet a ran ouzh roll an oberourien hag ar skeudennerien a c’hell dont e-barzh ma c’hlas. O 
buhezskrid hag o levrlennadur zo enlinenn war hon lec’hienn. Bez’ e c’hellit mont e-barzh ar 
mediaegoù d’ober anaoudegezh gant al levrioù ivez.

➔ Sevel a ran hetoù evit dibab an hini a fell din pediñ. Ar re a gavan ar gwellañ da gentañ.
➔ ….....................................................................................................................................
➔ ….....................................................................................................................................
➔ ….....................................................................................................................................
➔ ….....................................................................................................................................

Klask a reomp respont eus hor gwellañ met siwazh e vo tud dipitet… Aozañ a reomp ur gejadenn da 
gentañ penn evit ar vugale n’o doa gwelet oberour ebet ar bloaz kent ha d’an nebeutañ ur gejadenn dre 
di-skol o c’houlenn.

➔ Ur respont am bo a-benn fin miz Even. En distro-skol ha mar bez ezhomm e lakaan ar 
vugale pe an ti-skol da brenañ al levrioù. Postel ha tirouroù diwar-benn an oberour a vo 
kaset din. M’ho peus ezhomm, deuit e darempred ganeomp !

III. Kejadennoù gant ar c’hlasoù   d’ar yaou 19  pe d’ar gwener 20 (pe d'un deiz all evit 

Julien Lamanda)a viz Du :

Klas : 

Niver a vugale :

Ha degemeret ho peus un oberour-skeudenner c’hoazh ? □ YA □ N’em eus ket

Ho klasad bugale en deus bet tro da gejañ ouzh un oberour-skeudenner e 2019 ? □ YA  □ N’en deus ket

Deiz / Eurioù goulennet / ne c’hell ket bezañ e mod ebet (diouzh an deizioù) :

Ur c’hevelerezh a c’hell bezañ gant mediaeg ho kumun, liammet gant an oberour ho peus choazet pe an 
dodenn ‘Far-West’ (kejadennoù war al lec’h, prientiñ en a-raok, prestañ levrioù, raktresoù savet a-stroll…).
Peurvuiañ e vez mennet ar mediaegoù a gemer perzh er foar.

Dedennet on gant ar c’hevelerezh □  YA   □  N’ON KET

Priz : goulennet e vez ur skodenn a 60 € dre gejadenn. Ar c’houst gwir kemeret e karg gant La Baie des 

9vet Foar levrioù ar re yaouank
Bro Montroulez

21-22 a viz Du 2020

mailto:ecoles@labaiedeslivres.com


Livres zo kalz uheloc’h. Kaset e vo deoc’h ur c’henemglev da sinañ.

Un eur-horolaj dre vras e pad ar gejadenn. Kas pe degas an oberour a vo goulennet gant ar skol 
(degouezh pe loc’hañ), gant sikour ar gerent lakaomp. Pred kreisteiz a c’hell bezañ war ho chouk ivez. 
Mont a raimp e darempred ganeoc’h goude an distro-skol.

Levrlennadurioù al levrioù a c’haller prenañ ha kinnigoù an oberourien
war hon lec’hienn: http://www.labaiedeslivres.com

Oberourien a gemer perzh er
c’hlasoù

Oberour Skeudenner Live-skol

1 BASTIEN Emmanuelle x x  GS > CE1 

2 BERTRAND Pierre x x GS > CM2

3
COZ Annie
 brittophone

x BREZHONEG Kelc'hiad 3 /Skolaj

4
DUVAL GUENNOC

Anna x BREZHONEG Kelc'hiad 2 Kelc'hiad 3 

5 GIREL Stéphane x CP > CM2

6 GOBY Valentine x
CM1  > Klas termen (Murène : Klas 
Termen pe 1añ, L'Anguille : kelc'hiad 3)

7 GUEYFIER Judith x x Skol vamm > klas termen

8 KALOUAZ Ahmed x Skolaj/Lise

9
LAMANDA Julien

x BREZHONEG Kelc’hiad 2

10 LAROCHE Agnès CM1 > 4vet

11 LATTEUX Catherine x Skol Vamm > 5vet, CE2/CM kentoc'h

12 LE GUEN Sandra x GS > CE2

13
 LOMENECH GILL

Olivia
Skolaj

14 LOUCHARD Antonin x x
CM2.  (modall CP > Skolaj (Je suis), PS 
posubl 'vefe ivez

15 OBION CM1 > 5vet

16 WAUTERS Julia x Eus ar skol-vamm betek al lise

17 YTAK Cathy x CM1 > Klas termen

Gallout a rit pellgargañ ar fichennaoueg-mañ war hon lec’hienn er rubrik Téléchargements

http://www.labaiedeslivres.com/

