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Enkonduko 

Tiu ĉi broŝuro naskiĝis kiel produkto de dujara kunlaboro inter
Mazara del Vallo (Italio). La celo de la projekto ’Gvidata vizito
pri la valoroj de siaj urbo kaj ĉirkaŭaĵo, instigi ilin esplori vidindaĵojn,
junaj ĉiĉeronoj, gvidantoj por turistoj, informantoj al vizitantoj
propraj lernejoj kaj reciprokajn vizitojn al la eksterlandaj partneroj
sperti ankaŭ la viglan nuntempan vivon, ja la lernantoj
La vizitoj multe kontribuis ankaŭ al konatiĝo unu kun la aliaj, komuna
facebook kaj aliaj modernaj komunikiloj. Interesaĵo de tiu dujara
Esperanto, kiun la lernejaj grupoj rapide eklernis kaj praktikis dum

Ni dankas al ĉiuj lernejaj gekolegoj, kiuj apud sia regula instrulaboroNi dankas al ĉiuj lernejaj gekolegoj, kiuj apud sia regula instrulaboro
Esperanto-organizaĵoj, geamikoj, kiuj donis kroman helpon kaj
ankaŭ la gepatroj kaj parencoj, kiuj gastigis la alilandajn junulojn,
restado.

Ni ĝojas, ke ni povis realigi niajn planojn dank’ al la Comenius
de Eŭropa Unio.

La broŝuro

En tiu ĉi broŝuro ni resumas la faritaĵojn de la dujara
projekto kaj provas per nia ekzemplodona laboro krei iun
modelon por aliaj lernejoj, junuloj, kiuj interesiĝas pri similaj
temoj kaj ŝatus fariĝi junaj ĉiĉeronoj en siaj urbo kaj regiono.
Ĝi ne estas lernolibro, sed iu gvidilo, en kiu ni prezentas niajn
ideojn kaj niajn konsilojn, per kiuj ni esperas iel utili al la
legantoj, uzantoj.6

Enkonduko 

inter lernejoj el Herzberg am Harz (Germanio), Győr (Hungario) kaj
de la loka kastelo al la Eŭropa Domo’ estis konsciigi lernejanojn

vidindaĵojn, historion, tradiciojn kaj legendojn, kaj kapabligi ilin fariĝi
vizitantoj. La projekto enhavis anticipan lernadon pri ĉiĉeronado en la
partneroj. Tiu programo ebligis al ili enrigardi ne nur lokan historion, sed

tranoktis ĉe gastigantaj familioj dum la projektsemajnoj.
komuna lernado, kunagado post la virtualaj kontaktoj per skype,

dujara projekto estis helpi tiun komunikadon per la internacia lingvo
dum la projektperiodo.

instrulaboro transprenis taskojn por gvidi, prizorgi la projekton; alinstrulaboro transprenis taskojn por gvidi, prizorgi la projekton; al
evoluigis la lingvajn kapablojn de la lernantoj. Dankon meritas

junulojn, konsideris ilin familianoj kaj prizorgis ilin dum la eksterlanda

Comenius Lerneja Partnereco enkadre de la Dumviva Lernado - Programo

La strukturo

Ni prezentas la lernejojn, la sinsekvon de la faritaj
projekttaskoj kaj eventoj, nian dujaran laborplanon, bildojn,
modeltekstojn kaj ekzercojn por prepariĝi al ĉiĉeronado,
konversaciajn modelojn por turistoj kaj kvinlingvan turisman
glosaron, kiun niaj lernantoj komune pretigis tradukante dum
la partneraj renkontiĝoj. La ilustraĵoj estas el projektproduktoj
kaj fotoj faritaj dum vizitoj al la partneraj urboj, landoj..



Comenius-projekto GUTO 
n-ro limdato temo produktoj

1. 2012.10.31 Sinprezento Leteroj kaj fotoj.

2. 2012.10.31 Kalendaro Komuna kalendaro kun ferioj kaj festoj

3. 2012.11.13 Niaj lernejoj
Fotogalerioj kun priskriboj, filmetoj kun
sistemo en la propra lando, lernejaj fakoj

4. 2012.11.30 Comenius-tagoj Ekspozicioj pri la projekto kaj partneraj

5. 2012.12.03
Regionaj kristnaskaj 
tradicioj

Sendado de memfaritaj poŝtkartoj kaj

6. 2013.01.31 Niaj urboj kaj ĉirkaŭaĵo Kolekto de materialoj por Power Point 

7. 2013.02.28 Urba historio kaj legendoj
Kolekto de materialoj por prezentado pri
kantoj, rakontoj, legendoj, fabeloj.

8. 2013.03.11 Paskaj tradicioj Kolektado de pripaskaj interesaĵoj el niaj

9. 2013.04.30 Turista vortaro kaj frazlibro
Dividitaj taskoj: unu lernejo ellaboru frazaron

9. 2013.04.30 Turista vortaro kaj frazlibro
Dividitaj taskoj: unu lernejo ellaboru frazaron
manĝado, restoracio. Tradukado de la 

10. 2013.04.12-19 Komuna gvidlibro Dum la vizito en Italio. Ŝablono de la 

11. 2013.05.31 Comenius-tagoj Ekspozicioj pri la projekto kaj pri la unua

12. 2013.06.30 Projekt-raporto Duontempa raporto al la Comenius Naciaj

13. 2013.09.22-29 Komuna gvidlibro Dum la vizito en Hungario. Rolludoj pri urbogvidado, interŝanĝo de ideoj pri la gvidlibro, aldono de kolektitaj materialoj.

14. 2013.09.30 Vizitindaj lokoj Pretigo de fotoj, albumoj, filmetoj kun esperantaj tekstoj pri la turismaj vidindaĵoj de niaj urboj kaj la ĉirkaŭaĵo.

15. 2013.11.30 Comenius-tagoj Ekspozicioj pri la projekto kaj pri la dua

16. 2014.01.31 Famaj personoj kaj tradicioj Kolekti informojn pri rimarkindaj, famaj

17. 2014.02.28 Komuna gvidlibro Finpreparo de ŝablono de la gvidlibro

18. 2014.03.31 Komuna hejmpaĝo Tradukado de gvidlibra ŝablono en naciaj

19. 2014.04.30 Redakta laboro Interŝanĝo kaj finredaktado de la individuaj

20. 2014.04.23-29 Rolludoj, prezentado
Dum la vizito en Germanio. Ekzercado
gastoj, vizitantoj. Interŝanĝo de pretaj

21. 2014.05.31 Comenius-tagoj Ekspozicioj pri la projekto kaj pri la tria 

22. 2014.06.30 Projekt-produktoj Preparo de ĉiuj finproduktoj, raportoj

23. 2014.09.15 Publikigado, finraporto Aperigo, publikado de la finproduktoj. 

projekto GUTO - detala projektplano 2012-2014

festoj.

kun “promeno tra la lernejo kun lerneja ĉirkaŭaĵo”, statistikoj, lerneja historio, tradicioj, eduka
fakoj, kiel aspektas tipa leciono, hejmtaskoj, posttagmezaj okupoj.

partneraj lernejoj, grupoj.

donacetoj.

Point prezentado pri urboj, regionoj, geografio, naturo (flaŭro kaj faŭno).

pri historio kaj legendoj el la urbo kaj regiono. Por komuna KD: surbendigo de tipaj regionaj

niaj landoj/regionoj por sendado de informoj, materialoj al la partneroj.

frazaron pri vojpriskribo, dumvojaĝaj esprimoj, alia pri loĝado, tranoktebloj kaj la tria pri
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frazaron pri vojpriskribo, dumvojaĝaj esprimoj, alia pri loĝado, tranoktebloj kaj la tria pri
de la glosaro de Esperanto al la naciaj lingvoj.

de la gvidlibro, rolludoj pri urbogvidado.

unua projektrenkontiĝo.

Naciaj Agentejoj.

Rolludoj pri urbogvidado, interŝanĝo de ideoj pri la gvidlibro, aldono de kolektitaj materialoj.

Pretigo de fotoj, albumoj, filmetoj kun esperantaj tekstoj pri la turismaj vidindaĵoj de niaj urboj kaj la ĉirkaŭaĵo.

dua projektrenkontiĝo.

famaj personoj, gravaj eventoj kaj lokaj tradicioj, kutimoj.

en Esperanto.

naciaj lingvoj. Kompilado de materialoj por la komuna hejmpaĝo.

individuaj gvidlibroj, tradukoj por la hejmpaĝo.

Ekzercado de gvidado en la rolo de turisma gvidanto. Publika rezentado de ĉiuj kolektitaj materialoj al 
produktoj.

la tria projektrenkontiĝo.

pri la projekto.

. Resumo, finraporto.



Tasks, results and outcome
date description

09/2012 Presentations, introduction of cooperation

10/2012 Project website

11/2012 Comenius Days at all partner schools. Presentations at schools after the first Project 

02/2013 Materials on local geography, ability to inform about basic facts about the town and 

03/2013 A tourist glossary and instructions to find local 

04/2013 Materials on local history and legends
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04/2013 Materials on local history and legends

06/2013 Comenius Days at partner schools. Presentations at schools after the second Project 

10/2013 A tour guide booklet and templates to be published on 

11/2013 Comenius Days at partner schools. Presentations at schools after the third Project 

12/2013 Materials on famous local persons, traditions, 

02/2014 Collected materials on present cultural attractions of 

03/2014 Films on partner schools and local attractions. Producing and 

05/2014 Acquired abilities on guiding, producing 

06/2014 A developed website, project DVD,  tour guide booklet and 

09/2014 Project materials published

Tasks, results and outcome

cooperation partners

Comenius Days at all partner schools. Presentations at schools after the first Project Meeting

to inform about basic facts about the town and region

A tourist glossary and instructions to find local sights

Comenius Days at partner schools. Presentations at schools after the second Project Meeting

A tour guide booklet and templates to be published on open-access website

Comenius Days at partner schools. Presentations at schools after the third Project Meeting

persons, traditions, customs

Collected materials on present cultural attractions of the region

Films on partner schools and local attractions. Producing and exchanging

guiding, producing films on role plays and project meeting activities

tour guide booklet and templates



COMENIUS School 
A Guided Tour from the Local Castle to the European House

Project summary: 
Partner schools:
- EMA Gymnasium (Herzberg am Harz, Germany
- Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola (Győr, Hungary
- Scuola Secondaria di 1° grado "G. Grassa" (Mazara del Vallo, Italy)
The aim of the project is to increase knowledge about past and present of
the home region of the pupils, help them in the research on the local history
and culture, promote understanding national identity within common
European culture through the exchange of information.
School pupils will be given opportunities to present collected material to
their partners during partner meetings and to play situational games
(tourists and guide) together.
This mutual exchange of information and roles will not only help the pupils

Zusammenfassung des Projektvorhabens

- EMA Gymnasium (Herzberg am Harz, Deutschland)

- Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola (Győr, Ungarn)

- Scuola Secondaria di 1

Das

Heimatregion

und

durch

gesammeltes

Situationen

Der

helfen
This mutual exchange of information and roles will not only help the pupils
really learn the facts about their own region, but also to obtain basic
information about the home town of other project participants.
We would like to establish a small international network to practise
international communication, taking into consideration peculiarities of
national customs of project partner countries representing major European
language families.
Learning the basic words describing important tourist sights will give them
opportunities to compare these expressions in several languages, so that
young people will become more aware of linguistic diversity in Europe.
Additionally, the project will awake pupils' responsibility associated with
being a representative and an informer about their own region.
To facilitate the process we will create a model of a presentation in various
forms (e.g. a traditional paper booklet, a DVD, a web-site), which young
learners will use to create their own presentation materials. They will also
learn how to use various computer programmes to deal with pictures,
photos and graphics.
A joint product of our cooperation will be not only a guide book but a
presentation template as a model for other schools and towns, which will
aid wide dissemination of the project outcomes.

helfen

Heimatstadt

kleines

praktizieren

wichtigen

Bei

beschreiben,

mehr

Zusätzlich

zu übernehmen

vereinfachen,

traditionelles

genutzt

verschiedene

Graphiken

touristischer

Modell

Projektes

School Partnership 2012-2014
Guided Tour from the Local Castle to the European House

Zusammenfassung des Projektvorhabens. Partnerschulen: 

EMA Gymnasium (Herzberg am Harz, Deutschland)

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola (Győr, Ungarn)

Scuola Secondaria di 1° grado "G. Grassa" (Mazara del Vallo, Italien).

Das Ziel dieses Projektes ist es, Kenntnisse über die Vergangenheit und Gegenwart der

Heimatregion den Schülern zu vermitteln, ihnen bei der Erforschung der örtlichen Geschichte

Kultur, bei der Verständigung nationaler Identität innerhalb einer europäischen Kultur

durch den Austausch von Informationen zu helfen. Den Schülern wird Gelegenheit gegeben,

gesammeltes Material von ihren Partnern während der Partnertreffen zu erhalten und

Situationen (Touristen und Fremdenführer) zusammen zu spielen.

wechselseitige Austausch von Informationen und Rollen wird den Schülern nicht nur

helfen über die eigene Region zu lernen; sondern ebenso Grundinformationen über diehelfen über die eigene Region zu lernen; sondern ebenso Grundinformationen über die

Heimatstadt von anderen Projektteilnehmern zu erfahren. Wir würden uns wünschen, ein

kleines internationales Netzwerk zu etablieren, um internationale Verständigung zu

praktizieren und die Eigenarten von nationalen Gebräuchen der Projektpartnerländer in

wichtigen europäischen Sprachfamilien darzustellen.

der Gelegenheit, die Grundwörter über die wichtigen Sichtweisen von Touristen zu

beschreiben, die Ausdrücke in verschiedenen Sprachen zu vergleichen, können junge Leute

mehr über die sprachlichen Verschiedenheiten in Europa erfahren.

Zusätzlich wird das Projekt den Schülern bewusst machen, Verantwortung als Repräsentant

übernehmen und ein Informant für die eigene Region zu sein. Um den Prozess zu

vereinfachen, werden wir ein Modell von Präsentationen in verschiedenen Formen (z.B. ein

traditionelles Büchlein, eine DVD, eine Website) erstellen, welches von jungen Lernern

genutzt werden soll, um eigenes Präsentationsmaterial zu fertigen. Sie werden ebenso lernen,

verschiedene Computerprogramme zu gebrauchen, den Umgang mit Bildern, Fotos und

Graphiken zu erlernen. Ein Verbindungsprodukt unserer Zusammenarbeit wird nicht nur ein

touristischer und kultureller Führer (Büchlein) sein; sondern ein Präsentationsportal als

Modell für andere Schulen und Städte, welches helfen wird, eine weite Dissemination des

Projektes zu erreichen. 9



La projekt-

10 Grupfoto kun partneroj el Germanio

La projekt-partneroj

Germanio, Hungario kaj Italio



Sinprezento de la partneraj lernejoj 
GERMANY

The Ernst-Moritz-Arndt-Gymasium (EMAG) is a public
pupils, located in the geographical middle of Germany, south
German border. Due to the latter fact this region is considered
no longer available subsidies that were previously granted to

These economical factors result in an above average
children attend the EMAG. This can also be measured by the
teaching aids.

Herzberg is also the home of a significant number of peopleHerzberg is also the home of a significant number of people
exclusively - from Turkey. One of the major aims of the EMAG
everyday school life. In this respect the language Esperanto
children will be encouraged to learn elements of the languages

The project ensures the participation of migrant pupils
languages and cultures are viewed as valuable, of equal worth,

Apart from the integration of pupils with a migration
special needs to graduate. To ensure their learning progress and
the staff of the EMAG. These pupils will also benefit from
accessible and therefore more motivating for weaker pupils than

Our responsibility in this project would be the direction,
the partner schools. During the implementation of the project
the execution of the pupils’ tasks and show the steps leading

Sinprezento de la partneraj lernejoj 
GERMANY

public secondary school, with around 65 staff and over 800
south of the Harz mountains and close to the former inner

considered to be economically weak. This is further increased by the
to the then "Zonenrandgebiet" (area adjacent to the GDR).

unemployment rate which also affects the families whose
the amount of pupils applying for / getting free provision of

people with a migration background, coming mostly - but notpeople with a migration background, coming mostly - but not
EMAG is to integrate these pupils as well as possible into

Esperanto serves as a means to remove cultural isolation. The local
languages and cultures of the partner countries.

as the basis is inclusion of all within linguistic diversity: all
worth, granted equal consideration, mutually enriching.

background, the EMAG also tries to enable children with
and success, social education workers once in a while enrich

from the project, as Esperanto has been shown to be more
than traditional national languages.

direction, coordination and organization of the cooperation between
project we are going to manage the preparation, the evaluation,

leading to the preparation of the end product. 11



La germana
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ermana grupo



Tie, kie nun troviĝas la granda lageto
en Herzberg, iam staris bela kastelo, malsataen Herzberg, iam staris bela kastelo, 

sed pro granda krimego ĝi dronis
kun „viro kaj muso”.

malsata
kaj petis

Pro tio la fremdulo malbenis la kastelon
kun ĝiaj arogantaj enloĝantoj.

Li alvokis la ĉielan koleron al ĉiuj.
La malbeno plenumiĝis

Iam venis
kaj laca fremdulo al la kastelo

La estrino de la kastelo, 
ege fiera grafino, 

13

kaj laca fremdulo al la kastelo
petis akcepton kaj manĝaĵon. 

ege fiera grafino, 
donigis al li panon, kiu estis

ŝmirita per malpuraĵo.

plenumiĝis, la kastelo dronis.

Kelkfoje je certaj tagoj dimanĉe naskitaj
infanoj ankoraŭ povas ekvidi la konturojn

de la kastelo en la profundo de la lago.



Sinprezento de la partneraj lernejoj 
HUNGARY

Our school has had more than 50 years of history
its surroundings in the field of commercial education
considered a big school where the number of the staff

In the vocational branch of our school we
assistants, logistic and commercial executives.assistants, logistic and commercial executives.
network. During our cooperation we have accomplished
our students have participated in professional training

In this new partnership our students will get acquainted
the European Union. We would like to add to the
connected with geography, history and culture of our

We are convinced that from all these students
will get better informed about life and job prospects

We will actively participate in every stage of
schools, visit them in their countries, work on the
that all our project tasks will be fulfilled according

14

Sinprezento de la partneraj lernejoj 
HUNGARY

history. It plays a decisive role in the city of Győr and
education. With its 951 students our institute is
staff is 82.

we educate shop assistants, commercial manager
Our school has a broad range of internationalOur school has a broad range of international

accomplished several successful projects. Year by year,
training abroad.

acquainted with culture and language diversity of
the commercial dimension also new experiences

our neighbours and other European countries.

students could benefit in their future professional life and
prospects in the European House.

of the project, host and guide guests from partner
evaluation and the final products. We will ensure

according to the plan.



La hungara grupoungara grupo
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Paska kutimo: akvumado
La knaboj, junuloj kutimas paske lunde viziti 

la knabinojn kaj akvumi ilin. Tradicie oni 

Paska kutimo: ovo
La deveno de la kutimo estas,

ke la ĉevalforĝistoj per tio montris,

16

la knabinojn kaj akvumi ilin. Tradicie oni 
verŝas sur knabinojn sitelon da akvo, 
sed nuntempe uzas ankaŭ parfumojn.

ke la ĉevalforĝistoj per tio montris,
kiom lertaj ili estas.

ke iu najlis 102 hufferojn sur kokinan ovon

Simbolo de Pasko: amento
En preĝejoj oni sanktigas la amento-
branĉojn anstataŭ la palmo-branĉoj. 

Per tio oni memoras pri la enveno
de Jesuo al Jerusalem.

Simbolo de Pasko: kuniklo
Ĉe ni la paskajn ovojn portas
la kuniklo. La deveno de tiu
strangaĵo estas mistraduko

de germana tradicio.

Paska kutimo: ovo-hufferado
deveno de la kutimo estas,

ke la ĉevalforĝistoj per tio montris,

Paska kutimo: kolorigado de ovoj
Similajn kolorigitajn ovojn pretigas la knabinoj, 

junulinoj kaj donas ilin al la akvumantoj.ke la ĉevalforĝistoj per tio montris,
kiom lertaj ili estas. La rekordo estas,

ke iu najlis 102 hufferojn sur kokinan ovon.

junulinoj kaj donas ilin al la akvumantoj.

Simbolo de Pasko: ovo
La ovo simbolas la fekundecon, la 
naskiĝon, kaj la ruĝa koloro de la 
ovo simbolas la sangon de Jesuo.

Simbolo de Pasko: ŝafido

La ŝafido estas la simbolo de Jesuo 
mem, kaj ankaŭ en la pratestamento

la judoj oferis ŝafidon al Dio, 
kaj per la sango de ŝafido ili signis la 

pordon, ke la anĝelo de la morto
ne vizitu la familion.



Sinprezento de la partneraj lernejoj 
ITALY

"Giuseppe Grassa" Institute is situated in Mazara
most important part of Italy.

Our school is characterized by the presence of
Africa and belonging to families who work in the
social-cultural background.

Our school is the biggest in the town and is
fulfils all students needs. About 60 students have
very satisfied and motivated, so we hope we will
that Esperanto could become a very important
linguistic and cultural barriers among people.

We are looking forward to cooperating with
and to learning together. We will be actively involved
touch with the other partners and supporting them
schools in the spring of 2013 and prepare an evaluation
If needed, we are also ready to take over project coordination

Sinprezento de la partneraj lernejoj 
ITALY

Mazara del Vallo, a very cosmopolitan town and in the

of a great number of students coming from North
maritime sector. Our students come from a varied

well-known as a model of "open school" which
have already started studying Esperanto and they are

continue this opportunity in the future. We think
means of communication, able to overcome all

other partner schools, to exchanging experiences
involved in every stage of the project, always staying in

them. We are planning to host pupils from partner
evaluation after the second stage of the project.

coordination.
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La itala
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La itala grupo
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Erice

salejoj
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tipaj manĝaĵoj



KELKAJ TURISMAJ VIDINDAĴOJ EN HERZBERG AM HARZ 

Herzberg am Harz

estas urbeto kun 14 mil 
loĝantoj. Al la urbo 
apartenas kvar vilaĝoj: 
Pöhlde, Scharzfeld, 
Sieber kaj Lonau.
La partnerurbo de 
Herzberg estas Góra en 
Pollando.

Herzberg ricevis la La urba blazonoHerzberg ricevis la 
urborajton en 1929 kaj
ekde julio 2006 ĝi uzas
la oficialan kromnomon
„la Esperanto-urbo”.

La urba blazono

havas sian originon
de la mezepoko.

Jam en 1345 ĝi montris
la cervon.

Iam Herzberg nomiĝis
Hirschberg,

tio estas cervomonto.

La leono reprezentas
la rilaton inter la urbo kaj

la Welf-familio.20

KELKAJ TURISMAJ VIDINDAĴOJ EN HERZBERG AM HARZ – LA ESPERANTO-URBO

La Welf-kastelo

la unuan fojon estis
menciita
en donacdokumento
de Henriko la Leono
el la jaro 1154.

Ĝi estas la plej granda
trabfakstila kastelo
en Malsupra Saksio.

La kastela-muzeo

estis fondita en 1985.
Oni povas trovi tieen Malsupra Saksio.

De 1158 ĝi estis en 
posedo de la 
Welf-dinastio.

Nun en ĝi troviĝas
juĝejo, muzeo kaj
ekspoziciejoj.

Oni povas trovi tie
ekspozicion pri la 

historio de la kastelo kaj
ĝiaj posedantoj.

En la muzeo
estas ankaŭ multaj

historiaj dokumentoj,
kiel la faksimilo
de la Evangelio

de Henriko la Leono.

En la plej supra parto
estas

Esperanto-ĉambro.



KELKAJ TURISMAJ VIDINDAĴOJ EN HERZBERG AM HARZ 

La Jues-lago

estas en la urbocentro
kaj estas
28 metrojn profunda.

Ĝi ekestis
antaŭ ĉ. 10 000 jaroj
kaj estas preskaŭ
7 hektarojn granda.

La Rhume-fonto

proksime al Pöhlde
apartenas al la plej 

akvodonaj karstfontoj
en Mezeŭropo.

7 hektarojn granda.

Oni povas en ĝi naĝi, 
subakviĝi kaj fiŝkapti.

Ĉirkaŭ 2500 litroj 
elfluas

tra la Rhume rivero
po sekundo.

Dum altnivelaj tagoj 
elfluas ĝis 5500 litroj

po sekundo.

KELKAJ TURISMAJ VIDINDAĴOJ EN HERZBERG AM HARZ – LA ESPERANTO-URBO

La senŝua pado

En flanka valo

La animo-pado
estas natura arbara

pado apud la hospitalo
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En flanka valo
apud Sieber
troviĝas pado
por promeni sen ŝuoj.

Germane ĝi nomiĝas
Der Barfußpfad.

pado apud la hospitalo
en Herzberg.

Ĝi estas 1,3 km longa
kaj havas multajn
lokojn por ripozi.



KELKAJ TURISMAJ VIDINDAĴOJ EN HERZBERG AM HARZ 

Kastelo Scharzfels

estis konstruata en la 12a 
jarcento. Origine ĝi 
apartenis al la grafo de 
Scharzfeld.
Lia gento regis en 
Scharzfeld ĝis la fino de 
la 13a jarcento. Jam en 
1735 multaj partoj de la 

La Ŝtonpreĝejo
ĉe Scharzfeld1735 multaj partoj de la 

kastelo estis detruitaj.
En 1761 dum bataloj
kontraŭ francoj la kastelo 
estis bruligita kaj 
eksplodigita.

ĉe Scharzfeld

estis unu el la 
plej gravaj

kultlokoj de 
Malsupra Saksio.

Oni trovis tie homajn 
loĝlokojn

el la malnova 
ŝtonepoko

(60 000-10 000 
antaŭ Kristo).
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KELKAJ TURISMAJ VIDINDAĴOJ EN HERZBERG AM HARZ – LA ESPERANTO-URBO

La Unukornulo-
kaverno ĉe Scharzfeld

estas natura kaverno
en dolomito. Nuntempe
la Unukornulo-kaverno
estas la plej granda
vizitebla kaverno
de la okcidenta Harz-
montaro.

Birdejo
de reĝo Henriko

troviĝas en Pöhldemontaro.

Ĝi estas 557 metrojn
longa.
Oni trovis tie multajn
ostojn de pratempaj
bestoj.

troviĝas en Pöhlde
sur la monteto

Rotenberg.
Tra tiu tereno iris la 
mezepoka Fastweg.

Tiu vojo kondukis
de Rejnlando

al meza Germanio.

La bronzepoka
tombo-monteto

montras, ke ĝi estas
tre malnova.



KELKAJ TURISMAJ VIDINDAĴOJ EN HERZBERG AM HARZ 

Nicolai-preĝejo

estis konstruita en 
1845 sur loko,
kie jam antaŭe
staris preĝejo.
En ĝi troviĝas 
orgeno de Johann 
Andreas Engelhardt,
kiu en tiu tempo

La Zamenhof

estas
Esperanto
marmoro
Sur
en
ĉina

Ĝi 
festikiu en tiu tempo

loĝis en Herzberg.

Somere tie okazas
famaj koncertoj. La katolika 

preĝejo

de Sankta Jozefo
situas sur monteto.

Ĝi estis konstruita
laŭ la gotika stilo

en la deknaŭa 
jarcento.

festi
de 

KELKAJ TURISMAJ VIDINDAĴOJ EN HERZBERG AM HARZ – LA ESPERANTO-URBO

La Zamenhof-monumento

estas busto de la kreinto de 
Esperanto, skulptita el
marmoro de ĉinaj artistoj. 
Sur la bazo troviĝas teksto
en 4 lingvoj: Esperanto, 
ĉina, pola kaj germana. 

i estis starigita en 2009 por
festi la 150-an naskiĝtagon

La Gießner-
monumento

Ĝi estas minejtrajna
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festi la 150-an naskiĝtagon
de Ludoviko Zamenhof.

Ĝi estas minejtrajna
vagoneto kun

dulingva biografio
pri Joachim Gießner.

Li estis ĉefo de la 
stacidomo en 
Herzberg kaj
prezidanto de 

Internacia Fervojista
Esperanto-
Federacio.



Kvinlingva turisma vortareto / Dizionario turistico in cinque lingue
Ötnyelvű turisztikai miniszótár / Fünfsprachiges Wörterbuch

ESPERANTE ITALE HUNGARE

Kiel mi atingu la stacidomon? Come raggiungo la stazione? Hogy jutok el a pályaudvarra

… la urbocentron? … il centro della città? … a városközpontba

… la lernejon? … la scuola? … az iskolába?

… nutraĵvendejon? … il supermercato? … az élelmiszerboltba

… bushaltejon? … la fermata dell’ autobus? … a buszmegállóba

… kastelon? … il castello? … a várba?

… la urbodomon? … il municipio? … a városházára?

… poŝtoficejon? … la posta? … a postára?

… policejon? … la polizia? … a rendőrségre?

… malsanulejon? … l’ospedale? … a kórházba?

Kie mi trovas kafejon? Dove c’é un bar/café? Hol találok egy kávézót

… restoracion? … un ristorante? … éttermet?

… glaciaĵkafejon? … una gelateria? … egy jégbüfét/cukrászdát
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… glaciaĵkafejon? … una gelateria? … egy jégbüfét/cukrászdát

Iru rekten. Vai avanti dritto. Menj/en egyenesen

… dekstren. … a destra. … jobbra.

… maldekstren. … a sinistra. … balra.

je la dekstra flanko sulla destra a job oldalon

je la maldekstra flanko sulla sinistra a bal oldalon

Dekstre/maldekstre eniru

… la unuan straton.

Devi prendere la prima strada a 

destra/sinistra.

Jobbra/balra fordulj

… az első utcába.

… la duan straton. … la seconda strada. … a második utcába

post 5 minutoj dopo cinque minuti 5 perc múlva

post 100 metroj dopo cento metri 100 méter után

post kelkaj domoj dopo qualche ora néhány házzal odébb

kiam vi ekvidos grandan arbon quando vedi un grande albero amikor meglát/sz

… ruĝan domon … una casa rossa … egy piros épületet

… preĝejon … una chiesa … egy templomot

… trafiklumojn … un semaforo … egy közlekedési

… grandan vendejon … un grande negozio … egy nagy üzletet

Kiam vi vidos stacidomon turniĝu

dekstren.

Quando vedrai una stazione gira a 

destra.

Amikor meglát/od

fordulj/on jobbra.

… maldekstren. … a sinistra. … balra.

Dizionario turistico in cinque lingue /
/ Fünfsprachiges Wörterbuch / Tourists’ dictionary in five languages

GERMANE ANGLE

pályaudvarra? Wie komme ich zum Bahnhof? How do I get to the railway station?

városközpontba? … zum Stadtzentrum? … the city centre?

… zur Schule? … the school?

élelmiszerboltba? … zum Lebensmittelgeschäft? … the grocery store?

buszmegállóba? … zur Bushaltestelle? … the bus stop?

… zum Schloss? … the castle?

… zum Rathaus? … the city hall?

… zur Post? … the post office?

… zur Polizeidienststelle? … the police station?

… zum Krankenhaus? … the hospital?

kávézót? Wie finde ich ein Café? How can I find a café?

… ein Restaurant? … a restaurant?

cukrászdát? … ein Eiscafé? … an ice-cream café?cukrászdát? … ein Eiscafé? … an ice-cream café?

egyenesen. Gehe gerade aus. Go straight ahead.

… rechts. … to the right.

… links. … to the left.

auf der rechten Seite on your right

auf der linken Seite on your left

fordulj/on be Biege in die erste Straße 

rechts/links ein.

Take the first street

… right/left.

utcába. … die zweite Straße. … the second street.

nach 5 Minuten after 5 minutes

nach 100 Metern after 100 meters

odébb nach einigen Häusern after a few houses

egy nagy fát wenn du einen großen Baum siehst when you see a big tree

épületet … ein rotes Haus … a red house

… egy templomot … eine Kirche … a church

közlekedési lámpát … eine Ampel … the traffic lights

üzletet … ein großes Geschäft … a big shop

od/ja az állomást Wenn du den Bahnhof siehst,

biege rechts ab.

When you see the railway station

turn right.

… links. … left.



Kvinlingva turisma vortareto / Dizionario turistico in cinque lingue
Ötnyelvű turisztikai miniszótár / Fünfsprachiges Wörterbuch

ESPERANTE ITALE HUNGARE

Iru al la malnova urbo ĉe la unua
vojkruciĝo.

Vai nella vechia città al primo
incrocio.

Menj/en az óvárosba
útkereszteződésnél.

… ĉe la dua. … al secondo. … a másodiknál.

… ĉe la vojforko. … alla biforcazione. … az útelágazásnál.

transiru la straton attraversa la strada menj/en át az úton

malsupreniru la ŝtuparon scendi per le scale menj/en le a lépcsőn

supreniru la ŝtuparon sali per le scale menj/en fel a lépcsőn

Prenu la buson 19 ĝis la haltejo
“Kastelo”.

Prendi l’autobus 19 fino alla fermata
“Castello”.

Menj/en a 19-es busszal
megállóig.

Elbusiĝu ĉe la stacidomo. Scendi dall’autobus alla stazione. Szállj/on le a vasútállomásnál

Kio vizitindas en la urbo? Cosa c’è di bello da vedere in città? Mit érdemes megnézni

Kie troviĝas turisma oficejo? Dove si troval’ufficio turistico? Hol van a turisztikai
… necesejo? … il bagno? … a WC?… necesejo? … il bagno? … a WC?

… banko? … la banca? … a bank?

Mi bezonas urbomapon. Ho bisogno di una mappa della città. Szükségem van egy

… taksion. … un taxi. … egy taxira.

… hotelon. … un hotel. … egy szállodát keresek

Iru norden. Andate a nord. Menj/en észak felé.

… suden. … a sud. … dél felé.

… orienten. … a est. … kelet felé.

… okcidenten. … a ovest. … nyugat felé.

Iru reen/turnu vin reen. Ritorna indietro. Menj/en vissza. Fordulj

Estas la mala direkto. E’ la direzione sbagliata. Ez az ellenkező irány

Kiel mi povas atingi la hotelon? Come posso arrivare all’ hotel? Hogy juthatok el a szállodába

Ĉu en tiu hotelo ankoraŭ estas
liberaj lokoj?

Ci sono ancora stanze libere
nell’hotel?

Van még ebben a hotelben
hely?

Kiom kostas ĉambro por
unu nokto?

Quanto costa una stanza per una
notte?

Mennyibe kerül a szoba
éjszakára?

Mi volas mendi ĉambron. Voglio riservare una camera. Szeretnék kivenni egy

Ni volas loĝi kune. Vogliamo alloggiare insieme. Szeretnénk együtt lakni

Ĉu en la ĉambro estas
fridujo/televidilo?

Nella camera c’é il frigorifero / la 
televisione?

Van a szobában hűtő

Ĉu la ĉambro havas duŝejon? La camera ha la doccia? Van a szobában zuhany

Dizionario turistico in cinque lingue /
/ Fünfsprachiges Wörterbuch / Tourists’ dictionary in five languages

GERMANE ANGLE

óvárosba az első Gehe in die Altstadt an der ersten 
Kreuzung.

Go to the Old Town at the first
crossing.

… an der zweiten. … at the second.

… bei der Weggabelung. … at the road fork.

überquere die Straße cross the street

lépcsőn geh die Treppe runter go down the stairs

lépcsőn geh die Treppe hoch go up the stairs

busszal a “Kastély” Nimm den Bus Nr. 19 bis zur
Haltestelle “Schloss”.

Take bus number 19 as far as the bus
stop “Castle”.

vasútállomásnál. Steige am Bahnhof aus. Get off the bus at the railway station.

megnézni a városban? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in 
der Stadt?

What is worth seeing in the town?

turisztikai hivatal? Wo befindet sich ein Tourist-Zentrum? Where is a tourist office?
… eine Toilette? … a toilet?
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… eine Toilette? … a toilet?

… eine Bank? … a bank?

várostérképre. Ich brauche einen Stadtplan. I need a city map.

… ein Taxi. … a taxi.

keresek. … ein Hotel. … a hotel.

Gehe in den Norden. Go north.

… in den Süden. … south.

… in den Osten. … east.

… in den Westen. … west.

Fordulj/on vissza. Geh zurück. Come back.

irány. Es ist die falsche Richtung. It’s the wrong direction.

szállodába? Wie komme ich zum Hotel? How do I get to the hotel?

hotelben szabad Gibt es noch freie Zimmer in diesem 
Hotel?

Are there still any free rooms at the
hotel?

szoba egy Wie viel kostet ein Zimmer für eine 
Nacht?

How much is a room for one night?

egy szobát. Ich möchte ein Zimmer buchen. I’d like to book a room.

lakni. Wir möchten ein Zimmer zusammen. We’d like to stay together.

hűtő/Tv? Gibt es im Zimmer einen Kühlschrank/ 
einen Fernseher?

Is there a fridge/a TV set in the
room?

zuhanyzó? Hat das Zimmer eine Dusche? Does the room have a shower?



Kvinlingva turisma vortareto / Dizionario turistico in cinque lingue
Ötnyelvű turisztikai miniszótár / Fünfsprachiges Wörterbuch

ESPERANTE ITALE HUNGARE
Kie estas lifto/ŝtuparo? Dov’é l’ascensore / la scala? Hol van a lift/lépcső
Mi bezonas ĉambron por du 
personoj.

Ho bisogno di una camera per due 
persone.

Szükségem van egy
szobára.

Bonvolu doni al mi ŝlosilon de la 
ĉambro 9.

Mi può dare la chiave della camera
n°9.

Légy/legyen szíves
nekem a 9es szoba

Bonvolu alporti al mi … . Per favore portami … Légy/legyen szíves
nekem … .

Je kioma forveturas la trajno /la 
buso al Berlino?

A che ora è il treno / l’autobus per 
Berlino?

Hánykor indul a vonat
Berlinbe?

Je kioma forflugas la aviadilo? Quando decolla l’aereo? Mikor indul a repülőgép

Kiam ni devas eltrajniĝi? Quando dobbiamo scendere dal 
treno?

Hol kell leszállni?

Kiom kostas la bileto ĝis Berlino? Quanto costa il biglietto per Berlino? Mennyibe kerül a 

De kiu kajo forveturas la trajno? Da quale binario parte il treno? Melyik vágányról
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De kiu kajo forveturas la trajno? Da quale binario parte il treno? Melyik vágányról

Per kiu buso mi povas atingi la 
urbocentron?

Con quale autobus posso andare in 
centro?

Melyik busszal tudok
városközpontba jutni

Kiamaniere vi intencas vojaĝi? Come vuoi viaggiare? Hogy szeret/nél/ne 
Mi devos forveturi morgaŭ matene. Devo partire domani mattina. Holnap reggel kell

Kiel mi povas atingi la 
flughavenon?

Come posso andare all’aeroporto. Hogyan tudok eljutni
repülőtérre?

… stacidomon? … alla stazione? … a pályaudvarra
Kiom longe daŭros la vojaĝo? Quanto dura il viaggio? Mennyi ideig tart
La trajno malfruiĝas. Il treno é in ritardo. A vonat késik.
Kie oni povas aĉeti bileton? Dove posso comprare il biglietto? Hol lehet jegyet venni
Je kioma ni estos en Berlino? A che ora saremo a Berlino? Hány órakor leszünk

Tien kaj reen. Andata e ritorno. Oda és vissza.
Kiom mi devas pagi? Cosa devo pagare? Mennyit kell fizetnem
Kie oni povas aĉeti manĝaĵojn? Dove posso comprare da mangiare? Hol lehet ennivalót

Je kioma horo oni mafermas/fermas
la vendejon?

A che ora apre/chiude il negozio? Hány órakor nyit/

Ĉu la vendejo estas malfermita
dimanĉe?

Sono aperti i negozi la domenica? Vasárnap nyitva van a 

Kiom kostas tio? Quanto costa questo? Mennyibe kerül ez

Dizionario turistico in cinque lingue /
/ Fünfsprachiges Wörterbuch / Tourists’ dictionary in five languages

GERMANE ANGLE
lépcső? Wo ist die Treppe? Where is the staircase?

egy kétágyas Ich brauche ein Zimmer für zwei 
Personen.

I need a room for two.

szíves add/adja ide
szoba kulcsát.

Geben Sie mir bitte den Schlüssel 
zum Zimmer 9.

Please, give me the key to room
number 9.

szíves hozz/on Bitte bringen Sie mir … . Please, bring me … .

vonat/busz Um wie viel Uhr fährt der Zug/der 
Bus nach Berlin ab?

What time does the train/bus leave
for Berlin?

repülőgép? Um wie viel Uhr startet das 
Flugzeug?

What time does the plane take off?

? Wo soll ich aussteigen? Where should I get off the train?

a jegy Berlinbe? Wie viel kostet das Ticket nach 
Berlin?

How much is the ticket to Berlin?

vágányról indul a vonat? Von welchem Bahnsteig fährt der Which platform does the train leavevágányról indul a vonat? Von welchem Bahnsteig fährt der 
Zug ab?

Which platform does the train leave
from?

tudok a 
jutni?

Mit welchem Bus komme ich zum 
Stadtzentrum?

Which bus should I take to the city
centre?

/ne utazni? Womit möchten Sie reisen? How do you intend to travel?
kell indulnom. Ich muss morgen früh los. I must leave early tomorrow morning.

eljutni a Wie komme ich zum Flughafen? How do I get to the airport?

pályaudvarra? … zum Bahnhof? … the railway station?
az út? Wie lange dauert die Fahrt? How long does the trip take?

Der Zug verspätet sich. The train is late.
venni? Wo kann man ein Ticket kaufen? Where can I buy a ticket?

leszünk Berlinben? Um wie viel Uhr sind wir in 
Berlin?

What time are we in Berlin?

Hin und zurück. Return ticket.
fizetnem? Wie viel soll ich bezahlen? How much should I pay?

ennivalót venni? Wo kann man Lebensmittel 
kaufen?

Where can I buy some food?

/zár a bolt? Wann ist das Geschäft auf/zu? What time does the shop open/close?

van a bolt? Ist das Geschäft sonntags geöffnet? Is the shop open on Sundays?

ez? Wie viel kostet das? How much is it?



Kvinlingva turisma vortareto / Dizionario turistico in cinque lingue
Ötnyelvű turisztikai miniszótár / Fünfsprachiges Wörterbuch

ESPERANTE ITALE HUNGARE

Mi bezonas kvitancon. Il conto, per favore. Számlát kérek.

Mi petas du biletojn por infanoj kaj
du por plenkreskuloj.

Voglio due biglietti per ragazzi e 
due per adulti.

Kérek két gyerek-
felnőttjegyet.

Ĉu la muzeo estas malfermita
lunde?

Il museo é chiuso il lunedi? Nyitva van hétfőn

Kie oni povas aĉeti poŝtkartojn? Dove posso comprare delle 
cartoline?

Hol lehet képeslapot

Mi bezonas du poŝtmarkojn al 
Germanio.

Vorrei due francobolli per la 
Germania.

Két bélyegre van szükségem
Németországba.

Mi volas aĉeti tion. Voglio comprare questo. Meg akarom venni

Kie mi povas pagi? Dove posso pagare? Hol fizethetek?

Kie estas la kaso? Dov’é la cassa? Hol a pénztár?Kie estas la kaso? Dov’é la cassa? Hol a pénztár?

Mi petas … . Chiedo … . Kérek … .

Kie oni povas ŝanĝi monon? Dove posso cambiare i soldi? Hol lehet pénzt váltani

Ĉu ĉi tiu loko estas libera? É libero questo posto? Szabad ez a hely?

Bonvolu doni al mi la manĝokarton. Il menu, per favore. Kérem, adja ide az

Ĉu estas libera tablo por 5 personoj? C’é un tavolo libero per 5 persone? Van szabad asztal

Ĉi tiu tablo estas rezervita. Questo tavolo è riservato? Ez az asztal foglalt

Kiom longe oni devas atendi? Quanto tempo si deve aspettare? Mennyit kell várni

Ni sidiĝu ĉe tiu ĉi tablo. Sediamoci a questo tavolo. Üljünk le ehhez az

Kion vi povas rekomendi hodiaŭ? Cosa mi puoi/può raccomandare
oggi?

Mit javasol ma?

Kie oni povas bone kaj
malmultekoste manĝi?

Dove si può mangiare bene e 
spendere poco?

Hol lehet jót enni

Kiuj pladoj estas vegetaraj? Quali piatti sono vegetariani? Melyik fogások húsmentesek

Mi petas la fakturon. Chiedo la fattura. Kérem a számlát!

Ni pagos kune. Pagheremo insieme Együtt fizetünk.

Kion vi mendos? Cosa prenderai? Mit rendel/sz?

Mi petas duonporcion. Voglio mezza porzione. Fél adagot kérek.

Bonan apetiton! Buon appetito! Jó étvágyat!

Dizionario turistico in cinque lingue /
/ Fünfsprachiges Wörterbuch / Tourists’ dictionary in five languages

GERMANE ANGLE

Ich brauche eine Quittung. I need a receipt.

és két Ich möchte zwei Tickets für Kinder 
und zwei für Erwachsene. 

I’d like two tickets for children
and two for adults.

a múzeum? Ist das Museum montags geöffnet? Is the museum open on Mondays?

képeslapot venni? Wo kann man Postkarten kaufen? Where can I buy some postcards?

szükségem Ich brauche zwei Briefmarken nach 
Deutschland.

I need two stamps to Germany.

venni ezt. Ich möchte das kaufen. I’d like to buy it.

Wo kann ich bezahlen? Where can I pay?

Wo ist eine Kasse? Where is a cash desk?
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Wo ist eine Kasse? Where is a cash desk?

Ich möchte … . I’d like … .

váltani? Wo kann man Geld wechseln? Where can I change money?

Ist dieser Platz frei? Is this seat free?

az étlapot. Geben Sie mir bitte die Speisekarte. Please, give me the menu.

5 személyre? Ist ein Tisch für 5 Personen frei? Is there a free table for 5 people?

foglalt. Dieser Tisch ist reserviert. The table is reserved.

várni? Wie lange muss man warten? How long do I need to wait?

az asztalhoz. Setzen wir uns an diesen Tisch. Let’s take a seat at this table.

Was können Sie heute empfehlen? What can you recommend today?

olcsón? Wo kann man gut und günstig 
essen?

Where can you eat cheaply and
well?

húsmentesek? Welche Speisen sind vegetarisch? Which dishes are vegetarian?

Bitte die Rechnung! May I have the bill, please?

Wir bezahlen zusammen. We’ll pay together.

Was bestellst du? What are you taking?

Ich möchte eine halbe Portion. I’d like half a portion.

Guten Appetit! Enjoy your meal!



DIALOGO: Vojpriskribo
A: Pardonu, kiel mi povas atingi la hotelon 

“Esperanto”?

B: Unue prenu la buson numero 4, kiu 
veturas al la Bazara Placo. Veturu ĝis la 
haltejo „Urbodomo”, transiru la straton 
kaj iru maldekstren. Post 100  metroj vi 
ekvidos la hotelon.ekvidos la hotelon.

A: Ĉu eblas atingi ĝin piede?

B: Jes, sed vi devos iri preskaŭ unu horon.

A: Mi komprenas, 

pli bone 

per buso. 

Dankon!

B: Nedankinde!
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DIALOGO: Vojpriskribo

A: Saluton! Kiel mi atingu la kastelon?

B: Unue iru rekten ĝis la unua vojkruciĝo. 

Tie transiru la straton kaj dekstre vi 

ekvidos ŝtuparon. Supreniru la ŝtuparon 

kaj post kelkaj minutoj vi troviĝos ĉe la 

kastelo.kastelo.

A: Ĉu eblas veturi tien per buso?

B: Bedaŭr-

inde ne.

A: Domaĝe! 

Dankon!



DIALOGO: Turisma oficejo

A: Bonan matenon! Kie 
troviĝas la urba muzeo?

B: Ĝi situas tuj apud la 
urbodomo. Ĉu vi 
bezonas urbomapon?

A: Jes, dankon. Ĉu la 

A: Saluton! Per kiu buso mi 
povas atingi la 
urbocentron?

B: Prenu la buson numero 2 
aŭ la buson numero 3 al 
la direkto „Stacidomo”.

A: Kiel longe mi devas 
A: Jes, dankon. Ĉu la 

muzeo estas malfermita 
dimanĉe?

B: Jes, kompreneble. 
Dimanĉe ĝi estas 
malfermita ĝis la 5-a
posttagmeze.

A: Kiom kostas la 
enirbiletoj por lernantoj?

B: 3 eŭrojn.

A: Dankon!

A: Kiel longe mi devas 
veturi?

B: Pli mapli 20 minutojn.

A: Kie mi povas aĉeti 
bileton?

B: Vi povas aĉeti ĝin ĉe la 
ŝoforo.

A: Bonege, dankon.

B: Nedankinde!

DIALOGO: Turisma oficejo

Saluton! Per kiu buso mi 
povas atingi la 
urbocentron?

Prenu la buson numero 2 
aŭ la buson numero 3 al 
la direkto „Stacidomo”.

Kiel longe mi devas 

A: Saluton! Ĉu vi scias, kie
eblas bone kaj
malmultekoste manĝi?

B: Mi rekomendas al vi la 
„Verdan stelon”. Ĝi
estas memserva
restoracio.Kiel longe mi devas 

Pli mapli 20 minutojn.

Kie mi povas aĉeti 

Vi povas aĉeti ĝin ĉe la 

Bonege, dankon.

Nedankinde!
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restoracio.

A: Bonege! Kie ĝi estas?

B: En la malnova
urboparto, inter la 
muzeo kaj la urbodomo. 
Ĉu vi scias, kiel trovi
ĝin?

A: Mi havas urbomapon. 
Dankon!



DIALOGO:
A: Saluton! Mi bezonas ĉambron por unu persono. 

Ĉu en tiu hotelo ankoraŭ estas liberaj lokoj?

B: Jes, ni ankoraŭ havas unu liberan ĉambron. 

Kiel longe vi deziras resti ĉe ni?

A: Ĝis vendredo. Kiom kostas ĉambro por unu 
tagnokto?

B: 50 eŭrojn, kun matenmanĝo.

A: Tre bone. Ĉu en la ĉambro estas duŝejo?

B: Jes, kompreneble. Mi bezonas vian identigilon.

A: Jen ĝi.

B: Dankon. Jen la ŝlosilo 

al via ĉambro.

A: Dankon. 
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DIALOGO: Hotelo
Saluton! Mi bezonas ĉambron por unu persono. 
Ĉu en tiu hotelo ankoraŭ estas liberaj lokoj?

Jes, ni ankoraŭ havas unu liberan ĉambron. 

Ĝis vendredo. Kiom kostas ĉambro por unu 

A: Bonan vesperon! Mi petas 
ŝlosilon al la ĉambro 4.

B: Bonvolu, jen la ŝlosilo.

A: Dankon! Ekde kioma oni povas 
matenmanĝi?

B: Ekde la 7-a. Je kioma forflugas 
via aviadilo?

bezonas vian identigilon.

via aviadilo?

A: Je la 10.30. Dankon, ĝis!

B: Ĝis!



DIALOGO: Stacidomo

A: Bonan matenon! Je kioma forveturas la 
trajno al Berlino?

B: Je la 8.30.

A: Ĉu ĝi estas rekta trajno?

B: Ne, vi devas ŝanĝi trajnon en Hanovro.

A: Bone, kiom kostas la bileto?A: Bone, kiom kostas la bileto?

B: 35 eŭrojn.

A: De kiu kajo foriros la trajno?

B: De la 3-a.

A: Dankon, 

ĝis!

B: Ĝis!

A: Saluton.

B: Saluton.

A: Mi bezonas 1 poŝtmarkon al Italio. 
Kiom ĝi kostas?

B: 45 cendojn.

A: Bonvolu, jen 45 cendoj. Ĉu mi povas 

DIALOGO: Poŝtoficejo

A: Bonvolu, jen 45 cendoj. Ĉu mi povas 
lasi mian poŝtkarton ĉi tie?

B: Jes, kompreneble.

A: Dankon, 

ĝis!

B: Ĝis!
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DIALOGO: R
A: Saluton! Ni bezonas tablon por

6 personoj. Ĉu tiu ĉi tablo estas libera?

B: Bedaŭrinde ĝi jam estas rezervita. Bonvolu 
sidiĝi tien.

A: Dankon. Bonvolu doni al mi la 
manĝokarton.

B: Bonvolu, jen la manĝokarto.B: Bonvolu, jen la manĝokarto.

A: Dankon. Kion vi rekomendas hodiaŭ?

B: Fiŝaĵon kun terpomfingroj.

A: Dankon, 

mi petas tion

kaj glason 

da akvo.

B: Bonvolu.

A: Dankon!
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Restoracio

Bedaŭrinde ĝi jam estas rezervita. Bonvolu 

A: Kelnero! Mi petas kalkulon. Ni pagos 
kune.

B: Bonvolu. Ĉu ĉio bongustis?

A: Jes, tre. Dankon. 

B: Mi ĝojas. 

A: Ĝis revido! A: Ĝis revido! 

B: Ĝis!



TRUEKZERCO:

A: Pardonu, kiel mi povas _____ la hotelon 
“Esperanto”?

B: Unue _____ la buson numero 4, kiu 
veturas al la Bazara Placo. _____ ĝis la 
_____ „Urbodomo”, _____ la straton 

kaj iru maldekstren. 

nedankinde  veturu  piede  per
 transiru  haltejo  prenu  atingi

 iri  ekvidos  komprenas

kaj iru maldekstren. 

Post 100 metroj vi _____ la hotelon.

A: Ĉu eblas atingi ĝin _____?

B: Jes, sed vi devos ___ preskaŭ unu horon.

A: Mi _____, 

pli bone 

_____ buso. 

Dankon!

B: _____ 

TRUEKZERCO: Vojpriskribo

A: Saluton! Kiel mi _____ la kastelon?

B: Unue iru rekten ĝis la unua vojkruciĝo. 

Tie transiru _____ kaj dekstre vi ekvidos 

_____ . _____ la ŝtuparon kaj _____ 

kelkaj minutoj vi _____ ĉe la kastelo.

supreniru  domaĝe  bedaŭrinde
 troviĝos  la straton  atingu
 post  veturi  ŝtuparon

kelkaj minutoj vi _____ ĉe la kastelo.

A: Ĉu eblas _____ tien per buso?

B: _____ ne.

A: _____! 

Dankon!
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enirbiletoj  bezonas  apud
 troviĝas  malfermita

 matenon  ĝis  dankon

A: Bonan _____! Kie 
_____ la urba muzeo?

B: Ĝi situas tuj _____ la 
urbodomo. Ĉu vi _____ 
urbomapon?

A: Jes, dankon. Ĉu la 

A: Saluton! _____ kiu buso 
mi povas _____ la 
urbocentron?

B: _____ la buson numero 
2 _____ la buson 
numero 3 al la _____ 

prenu  atingi 
 per  nedankinde

 veturi  aŭ

TRUEKZERCO: Turisma

A: Jes, dankon. Ĉu la 
muzeo estas _____ 
dimanĉe?

B: Jes, kompreneble. 
Dimanĉe ĝi estas 
malfermita _____ la 5-a 
posttagmeze.

A: Kiom kostas la _____ 
por lernantoj?

B: 3 eŭrojn.
A: ______!

numero 3 al la _____ 
„Stacidomo“.

A: Kiel _____ mi devas 
_____ ?

B: Pli _____ 20 minutojn.

A: Kie mi povas _____ 
bileton?

B: Vi povas aĉeti ĝin ĉe la 
ŝoforo.

A: Bonege, dankon.

B: _____!34

Saluton! _____ kiu buso 
mi povas _____ la 
urbocentron?

_____ la buson numero 
2 _____ la buson 
numero 3 al la _____ 

A: Saluton! Ĉu vi _____ , 
_____ eblas bone kaj
malmultekoste manĝi?

B: Mi _____ al vi la 
„Verdan Stelon”. Ĝi
estas _____ restoracio.

 aĉeti  longe
nedankinde  mapli

aŭ  direkto

rekomendas kie  urbomapon
 malnova  trovi  memserva

 scias  inter

Turisma oficejo

numero 3 al la _____ 
„Stacidomo“.

Kiel _____ mi devas 

Pli _____ 20 minutojn.

Kie mi povas _____ 

Vi povas aĉeti ĝin ĉe la 

Bonege, dankon.

estas _____ restoracio.

A: Bonege! Kie ĝi estas?

B: En la _____ urboparto, 
_____ la muzeo kaj la 
urbodomo. 

Ĉu vi scias, kiel _____ 
ĝin?

A: Mi havas _____. 
Dankon!



TRUEKZERCO: Hotelo

A: Saluton! Mi bezonas _____ por unu _____ 
en tiu hotelo ankoraŭ estas ____ lokoj?

B: Jes, ni _____ havas unu liberan ĉambron. Kiel 
longe vi deziras resti ĉe ni?

A: _____ vendredo. _____ kostas ĉambro por unu 
tagnokto?

liberaj  ŝlosilo  duŝejo  jen  ankoraŭ  identigilon
 ĝis  persono  kiom  ĉambron

tagnokto?

B: 50 eŭrojn, kun matenmanĝo.

A: Tre bone. Ĉu en la ĉambro estas _____ ?

B: Jes, kompreneble. Mi bezonas vian _____.

A: Jen ĝi.

B: Dankon. 

Jen la _____ 

al via ĉambro.

A: Dankon. 

TRUEKZERCO: Hotelo

_____ . Ĉu 

havas unu liberan ĉambron. Kiel 

kostas ĉambro por unu 

A: Bonan _____! Mi _____ ŝlosilon 
al la ĉambro 4.

B: Bonvolu, _____ la ŝlosilo.

A: Dankon! _____ kioma oni povas 
matenmanĝi?

B: Ekde la 7-a. Je kioma _____ via 

dentigilon forflugas  je  ĝis  ekde  petas
 jen  vesperon

B: Ekde la 7-a. Je kioma _____ via 
aviadilo?

A: _____ la 10.30. Dankon, ĝis!

B: _____!
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TRUEKZERCO: 
Stacidomo

A: Bonan _____! 

Je kioma _____ la trajno _____ Berlino?

B: Je la 8.30.

A: Ĉu ĝi estas _____ trajno?

B: Ne, vi devas _____ trajnon en Hanovro.

kajo  al  rekta  forveturas  matenon
 ŝanĝi  dankon  kostas

A: Bone, kiom _____ la bileto?

B: 35 eŭrojn.

A: De kiu _____ foriros la trajno?

B: De la 3-a.

A: _____, ĝis!

B: Ĝis!
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A: Saluton.

B: Saluton.

A: Mi bezonas unu _____ al Italio. 
Kiom ĝi _____ ?

B: 45 cendojn.

TRUEKZERCO: 
Poŝtoficejo

kostas  kompreneble  dankon  ĝis
 bonvolu  povas  poŝtmarkon

A: _____, jen 45 cendoj. 

Ĉu mi _____ lasi mian poŝtkarton ĉi tie?

B: Jes, _____.

A: _____, ĝis!

B: _____!



TRUEKZERCO: Restoracio

A: Saluton! Ni _____ tablon por 6 personoj. 

Ĉu tiu ĉi tablo estas _____?

B: Bedaŭrinde ĝi jam estas _____. 

Bonvolu sidiĝi _____.

A: Dankon. Bonvolu _____ al mi la manĝokarton.

rekomendas  terpomfingroj  manĝokarto  libera
 doni  bezonas  bonvolu  rezervita  tien

A: Dankon. Bonvolu _____ al mi la manĝokarton.

B: Bonvolu, jen la _____.

A: Dankon. Kion vi _____ hodiaŭ?

B: Fiŝaĵon kun _____.

A: Dankon, mi petas tion kaj glason da akvo.

B: _____.

A: Dankon!

TRUEKZERCO: Restoracio

Dankon. Bonvolu _____ al mi la manĝokarton.

A: _____! Mi petas _____ . 

Ni _____ kune.

B: Bonvolu. Ĉu ĉio _____?

A: Jes, _____. Dankon. 

B: Mi _____. 

ĝojas  bongustis  kalkulon
 kelnero  pagos  tre  revido

Dankon. Bonvolu _____ al mi la manĝokarton.

A: Ĝis _____! 

B: Ĝis!
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Ekzerco 1:
Elektu la ĝustajn vortojn:

blazono kastelon  1154  cervon
 donacdokumento  loĝantojn
 trabfakfasadoj  urborajtojn

La (1) _________ Herzberg, al kiu certe jam
apartenis loĝdomoj ĉe la piedo de la 
kastelmonto, la unuan fojon mencias
(2) _________ de Henriko la Leono

1.

2.

3.

Ekzerco
Kompletigu

el la jaro (3) _________ . 

La harmoniaj (4) _________ montras la 
reprezentadvolon de la riĉa burĝaro kaj ties
imagoj pri estetika arĥitekturo dum tiu tempo.

La 25-an de oktobro 1929 la tiama vilaĝo
Herzberg am Harz ricevis la (5) _________ .

La urba (6) _________ montras la baŭmantan
(7) _________ kiel blazonbeston de la gento
de la „Kastelestroj de Herzberg“.

Herzberg havas 14000 (8) _________.

4.

5.

6.

7.

8.

38 Ŝlosilo: (1) kastelon (2) donacdokumento (3) 1154 (4) trabfak-
fasadoj (5) urborajtojn (6) blazono (7) cervon (8) loĝantojn 

1. Herzberg am Harz estas _________ en la sudo 
de Malsupra Saksio, ĉe la suda rando de Harz.

2. Ĝi _______ en distanco de 32 km nordoriente 
de Göttingen kaj 90 km sud-sudoriente de 
Hannover.

3. Supre de la urbocentro sur monto staras 
_________ .

Ekzerco 2:
Kompletigu la frazojn!

_________ .

4. Ĝi estas unu el la maloftaj kasteloj de
_________ konstrumaniero. 

5. De 1158 ĝi estas en posedo de la ___ de Welfoj. 

6. Krom unuainstanca tribunalo en ĝi troviĝas 
_________ .

7. En la jaro 1929 Herzberg _____ urbajn rajtojn. 

8. Intertempe al ĝi apartenas ankaŭ la iam 
memstaraj lokoj _________, _________ , 
_________ kaj _________ .

Ŝlosilo: 1 urbo 2 situas 3 kastelo 4 trabfaka 5 dinastio
6 muzeo 7 ricevis 8 Lonau, Scharzfeld, Sieber kaj Pöhlde



Pariga ludo
Niedersachsen - Malsupra Saksio Harz -

Federacia lando en la nordokcidento de 
Federacia Respubliko Germanio. 

Ĝia ĉefurbo estas Hannover.

La plej norda montaro de 
Ĝia plej alta monto, Brocken, 
la dua plej alta, Wurmberg

Kastelo Scharzfels La Unukornulo-kaverno ĉe Scharzfeld

La restaĵoj de iama kastelo sur dolomit-roko, 
ĉirkaŭ 150 m super la valo de Oder-rivero. 

Ĝi originas en la 12-a jarcento; la unua 
historia mencio datiĝas de la jaro 1131.

Natura kaverno en dolomito el la malfrua permia 
epoko. Tiuj paleozoikaj ŝtonaĵoj aĝas proksimume 
270 milionojn da jaroj kaj elgrundiĝas zonforme 

ĉe la sudokcidenta rando 

Sieber La Rhume-fonto

Preparu similan kartaron pri la vidindaĵoj de via urbo, regiono tiel
karto la nomo, sur la alia la priskribo kun gravaj informoj

kaj disdonu ilin. Se pluraj personoj aŭ grupoj ludas, pretigu sufiĉajn kopiojn 
de la folio. 

Sieber La Rhume-fonto

Nomo de rivero en la montaro Harz, 
en la centro de Germanio. Ĝi fontas en alteco 
de 760 metroj ĉe la montomasivo Bruchberg. 

La rivero fluas tra Herzberg. 
En Hattorf ĝi fluas en la riveron Oder. 

En la valo de Sieber situas samnoma vilaĝo.

Unu el la plej abundaj karstofontoj
Dumtage verŝiĝas el la fonto

en sekundo. Ĝi estas unu el la plej 
natur-monumentoj 

Kune kun ĝiaj ĉirkaŭ 360 kromfontoj 
por maloftaj bestospecioj.

La Jues-lago La Ŝtonpreĝejo

Terfallago en la centro de la urbo, 
kiu estiĝis antaŭ 8000 ĝis 14000 jaroj. 

Ĝi estas ĝis 28,5 m profunda
kaj 6,88 ha granda. 

Ĝi ebligas multspecajn aktivadojn, 
ekzemple naĝadon, subakviĝadon

kaj fiŝkaptadon.

La unusola paleolitika altosetlejo en Malsupra Saksio kaj 

unu el la plej konataj kaj gravaj trovejoj de la regiono. 

Tie la „ŝpatosciencistoj“ trovis homan setlejon 

el la malnova ŝtonepoko (de 60.000 ĝis 10.000 jaroj a. K.) 

kaj el la meza ŝtonepoko (de 10.000 ĝis 4000 jaroj a. K.). 

En la frua mezepoko 

kaj estis tiel uzata ĝis la 14-

loko por altaro, ambono 

- montaro Brocken

de Germanio. Ĝi estas mezalta. 
, Brocken, mezuras 1142 m kaj

Wurmberg, 971 m super la maro.

La plej alta monto en la nordo de 
Germanio. Ĝi altas 1142 metrojn kaj estas 

la centro de la mezalta montaro Harz.

kaverno ĉe Scharzfeld Großer Knollen

Natura kaverno en dolomito el la malfrua permia 
paleozoikaj ŝtonaĵoj aĝas proksimume 

milionojn da jaroj kaj elgrundiĝas zonforme 
la sudokcidenta rando de la Harz-montaro.

Sur la montopinto (687 m), kiu estas 
tradicia celo por ekskursoj kaj migradoj, 

staras turo, de kie oni povas vidi 
panoramon de Harz ĝis Brocken.

fonto ĉe Pöhlde La Welf-kastelo

Preparu similan kartaron pri la vidindaĵoj de via urbo, regiono tiel, ke estu sur unu 
karto la nomo, sur la alia la priskribo kun gravaj informoj. Tondu la kartojn, miksu 

kaj disdonu ilin. Se pluraj personoj aŭ grupoj ludas, pretigu sufiĉajn kopiojn 
la folio. La celo de la ludo estas trovi la parojn laŭeble plej rapide.
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fonto ĉe Pöhlde La Welf-kastelo

karstofontoj en meza Eŭropo. 
fonto ĝis 5000 litroj da akvo

estas unu el la plej gravaj
monumentoj en norda Germanio. 

kun ĝiaj ĉirkaŭ 360 kromfontoj ĝi estas vivloko 
maloftaj bestospecioj.

Kvar-ala konstruaĵo ĉirkaŭ ortangula 
korto. En la korto speciale alloga estas 

la turo pro artaj ornamaĵoj 
laŭ la stilo Weser-renesanco. 

La plej frua akta mencio de ĝi okazis 
en la jaro 1154. 

Ŝtonpreĝejo apud Scharzfeld Trabfaka konstrumaniero

La unusola paleolitika altosetlejo en Malsupra Saksio kaj 

el la plej konataj kaj gravaj trovejoj de la regiono. 

la „ŝpatosciencistoj“ trovis homan setlejon 

(de 60.000 ĝis 10.000 jaroj a. K.) 

el la meza ŝtonepoko (de 10.000 ĝis 4000 jaroj a. K.). 

ezepoko ĝi fariĝis kristana kultejo 

-a jarcento. El tiu epoko devenas 

por altaro, ambono kaj sankt-akvuja niĉo.

Konstrumaniero, ĉe kiu oni unue 
muntas kradan skeleton (tradicie el ligno) 

kaj poste plenigas la malplenajn 
interspacojn inter la traboj. Dum la 

mezepoko la plej multaj el la germanaj 
domoj estis faritaj tiel. Plej ofte de post la 

mezepoko tio ne plu estis farita, 
krom en kelkaj regionoj.



Urbo-
agrablan urborigardadon en Herzberg am Harz 

1. Kiom da etaĝoj havas la gimnazio?________________________

2. Kiom da asocioj havas sidejon en Grubenhagen-strato 6?

3. Kiom da ŝtupoj estas ĝis la kastelo?______________________________

4. Kiuj bestoj estas sur la blazono super la pordego al la kastelkorto?

Preparu demandojn pri via urbo, vidindaĵoj, interesaĵoj por la kvizo. Ili estu variaj, defiaj, simplaj kaj malfacilaj, instru
Klarigu la ludkondiĉojn antaŭ la disdono de la folioj. Eblas ludi individue aŭ en teamoj.

La celo estas trovi la respondojn dum la urborigardado, ĉiĉeronado, plenigi la formularon kaj redoni ĝis certa dato, 
al la instruistoj, ludgvidantoj. Estas bone oferti iun premion aŭ la plej rapidaj/plej bonaj solvintoj.

Nomo: ________________________________________ 

4. Kiuj bestoj estas sur la blazono super la pordego al la kastelkorto?

5. En kiuj lingvoj estas la tekstoj sur la Zamenhof-monumento?

6. Kiuj koloroj estas sur la ŝildo sur la muro de la urba biblioteko?

7. Kiu dato staras sur la granda ŝtono antaŭ la stacidomo?

8. Kie staras tabulo kun la legendo pri la Jues-lago?_______________

9. Kiun koloron havas la Esperantlingva menukarto ĉe la Döner

10. En kiuj lingvoj estas informoj sur la ŝildoj sur la arboj ĉirkaŭ la Jues
_______________________________________________________________

11. En kiuj lokoj estas videbla la glumarko „Esperanto-servo”?
______________________________________________________________

12. Al kiu loko montras la plej multaj Esperantlingvaj vo
____________________________________________________________________________________________40

Urbo-kvizo 
agrablan urborigardadon en Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo!

________________________________________________________________

strato 6?_____________________________________________

_______________________________________________________________

Kiuj bestoj estas sur la blazono super la pordego al la kastelkorto?_____________________________________

Preparu demandojn pri via urbo, vidindaĵoj, interesaĵoj por la kvizo. Ili estu variaj, defiaj, simplaj kaj malfacilaj, instruaj aŭ ŝercaj.
Klarigu la ludkondiĉojn antaŭ la disdono de la folioj. Eblas ludi individue aŭ en teamoj.

La celo estas trovi la respondojn dum la urborigardado, ĉiĉeronado, plenigi la formularon kaj redoni ĝis certa dato, horo
la instruistoj, ludgvidantoj. Estas bone oferti iun premion aŭ la plej rapidaj/plej bonaj solvintoj.

Lando: __________________________________________

Kiuj bestoj estas sur la blazono super la pordego al la kastelkorto?_____________________________________

monumento?_________________________________________

Kiuj koloroj estas sur la ŝildo sur la muro de la urba biblioteko?_______________________________________

staras sur la granda ŝtono antaŭ la stacidomo?______________________________________________

___________________________________________________

Kiun koloron havas la Esperantlingva menukarto ĉe la Döner-bufedo Mutlu’s?__________________________

En kiuj lingvoj estas informoj sur la ŝildoj sur la arboj ĉirkaŭ la Jues-lago?_____________________________
____________________________________________________________________________________________

servo”?__________________________________________
____________________________________________________________________________________________

vojmontriloj?______________________________________
____________________________________________________________________________________________



Herzberg 
kaj la regiono

1. La Jues-lago troviĝas

2. Herzberg havas pli ol 

3. La Jues-lago estas ĝis 

4. En la lago eblas 

5. Herzberg estas en la sudo 

6. Sur la monto 

7. La kastelo havas 

8. La kastelo estas unu de multaj 

9. La kastelo estis posedaĵo 

a. de la Welfoj.

b. nomiĝas Brocken.

c. kaj muzeo.

d. nomon Herzberg - la Esperanto-

e. en la centro de Herzberg.

f. 1142 metrojn.

g. urbajn rajtojn.

h. pli ol 850 jarojn.
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Preparu similan kartaron pri la vidindaĵoj de via urbo, regiono tiel, ke estu sur unu 
karto la nomo,
kaj disdonu ilin. Se pluraj personoj aŭ grupoj ludas, pretigu sufiĉajn kopiojn de la 

folio.

9. La kastelo estis posedaĵo 

10. En la kastelo troviĝas juĝejo 

11. Al la urbo Herzberg apartenas 
kvar vilaĝoj: 

12. Ĉe Pöhlde troviĝas

13. Ekde 2006 la urbo havas 

14. La plej alta monto en la nordo 
de Germanio 

15. Malsupra Saksio estas 
federacia

16. Brocken havas 

17. Harz estas la plej norda 

18. En la jaro 1929 Herzberg 
ricevis 

19. „Akvo-8” estas la nomo 

20. La ĝemelurbo de Herzberg 

h. pli ol 850 jarojn.

i. nomiĝas Góra.

j. montaro en Germanio.

k. staras kastelo.

l. lando en la nordokcidento de 
Federacia Respubliko Germanio.

m. la Rhume-fonto.

n. de Malsupra Saksio, ĉe la suda rando 
de Harz

o. de la urba rondvojo.

p. Lonau, Sieber, Scharzfeld und 
Pöhlde.

q. 28,5 m profunda.

r. naĝi, subakviĝi kaj fiŝkapti.

s. trabfakaj konstruaĵoj en la urbo.

t. 14 mil loĝantojn.

urbo.

1. La Jues-lago troviĝas en la centro de Herzberg.

2. Herzberg havas pli ol 14 mil loĝantojn.

3. La Jues-lago estas ĝis 28,5 m profunda.

4. En la lago eblas naĝi, subakviĝi kaj fiŝkapti.

5. Herzberg estas urbo en la sudo de Malsupra Saksio, ĉe la suda 
rando de Harz

6. Sur la monto staras kastelo.

7. La kastelo havas pli ol 850 jarojn.

8. La kastelo estas unu de multaj trabfakaj konstruaĵoj en la 

2
0

Preparu similan kartaron pri la vidindaĵoj de via urbo, regiono tiel, ke estu sur unu 
la nomo, sur la alia la priskribo kun gravaj informoj. Tondu la kartojn, miksu 

kaj disdonu ilin. Se pluraj personoj aŭ grupoj ludas, pretigu sufiĉajn kopiojn de la 
folio. La celo de la ludo estas trovi la parojn laŭeble plej rapide.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0
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Federacia Respubliko Germanio.

de Malsupra Saksio, ĉe la suda rando 

8. La kastelo estas unu de multaj trabfakaj konstruaĵoj en la 
urbo.

9. La kastelo estis posedaĵo de la Welfoj.

10. En la kastelo nun troviĝas juĝejo kaj muzeo.

11. Al la urbo Herzberg apartenas kvar vilaĝoj: Lonau, Sieber, 
Scharzfeld und Pöhlde.

12. Ĉe Pöhlde troviĝas la Rhume-fonto.

13. Ekde 2006 Herzberg havas la nomon: la Esperanto-urbo.

14. La plej alta monto en la nordo de Germanio nomiĝas 
Brocken.

15. Malsupra Saksio estas federacia lando en la nordokcidento de 
Federacia Respubliko Germanio.

16. Brocken havas 1142 metrojn.

17. Harz estas la plej norda montaro en Germanio.

18. En la jaro 1929 Herzberg ricevis urbajn rajtojn.

19. „Akvo-8” estas la nomo de la urba rondvojo.

20. La ĝemelurbo de Herzberg nomiĝas Góra. 41



Kio estas en via urbo
kaj en la regiono?

En Herzberg kaj la ĉirkaŭaĵo
troviĝas: ___________________________________
___________________________________________

akvofalo  apoteko  arbaro  bazaro  bestoĝardeno  biblioteko
frukt- kaj legomvendejo  fabriko  fajrobrigada domo  flughaveno
infanĝardeno  kafejo  kazino  kastelo  kaverno  kinejo  kiosko

maljunulhejmo  malsanulejo  maro  meblovendejo  memserva restoracio
nacia parko  naĝejo  naturmonumento  oceano  operejo  parko

necesejo  publika telefono  restoracio  rivero  trabfakaj domoj 
universitato urbodomo  valo  viandovendejo

Listigu (ekz.
konstruitajn objektojn, instituciojn, elementojn de loka infrastrukturo, ktp.
La celo de la instrua ludo estas apartigi la vortojn kaj skribi en la subajn 

tabelojn,
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En Herzberg kaj la ĉirkaŭaĵo
ne troviĝas: ________________________________
__________________________________________

biblioteko  bushaltejo  ĉefurbo  diversaj bestospecioj  doganejo
flughaveno  fonto  frizisto  grandurbo  hotelo  infana ludplaco 

kiosko  lago  lernejo  librovendejo  malnovaj konstruaĵoj 
restoracio  memserva vendejo  metroo  montoj  moskeo  muzeo 

parko  plaĝo  policoficejo  ponto  poŝtoficejo  preĝejo  publika
 tramhaltejo  stacidomo  superbazaro  teatro  tombejo  turo 

viandovendejo  vilaĝo  vojmontrilo  vulkano

Listigu (ekz. en alfabeta ordo) multajn vidindaĵojn, lokojn, naturajn kaj 
konstruitajn objektojn, instituciojn, elementojn de loka infrastrukturo, ktp.
La celo de la instrua ludo estas apartigi la vortojn kaj skribi en la subajn 

tabelojn, kiuj troviĝas kaj kiuj ne en la koncerna urbo, regiono.



Sciindaĵoj por ĉiĉeronado,
kiel konduti

 Serĉu senbruan, trankvilan lokon por rakontado.

 Parolu laŭte, klare, bone aŭdeble. 

 Lernu de kvalifikitaj ĉiĉeronoj, spertiĝu dum ilia gvidado. 

 Ne parolu tro longe, kelkaj frazoj ofte pli bone informas 
ol longaj prelegoj. 

 Ne kuru tro rapide, lasu al la homoj, grupoj trankvile 
rigardadi dum promenado. 

 Preparu vin bone por povi helpi al turistoj orientiĝi en la 
vizitata loko. 

 Uzu nian plurlingvan vortareton por lerni utilajn vortojn,  Uzu nian plurlingvan vortareton por lerni utilajn vortojn, 
modelajn frazojn.

 Donu aŭ rekomendu al turistoj librojn, broŝurojn, 
mapojn, faldfoliojn por ricevi kromajn informojn pri la 
vizitata loko. 

 Zorge gvidu vian grupon, ke neniu perdiĝu survoje. 

 Kunportu, montru ekz. flageton, kiun grupanoj povas 
bone vidi por sekvi vin.

Tiel ili ne perdiĝas pro 

tumulto aŭ longa distanco. 

 Demandadu la grupanojn
pri iliaj interesiĝo, 

opinio, bonfarto.

Sciindaĵoj por ĉiĉeronado,
kiel konduti

Lernu de kvalifikitaj ĉiĉeronoj, spertiĝu dum ilia gvidado. 

Ne parolu tro longe, kelkaj frazoj ofte pli bone informas 

Ne kuru tro rapide, lasu al la homoj, grupoj trankvile 

Preparu vin bone por povi helpi al turistoj orientiĝi en la 

Uzu nian plurlingvan vortareton por lerni utilajn vortojn, 

Punkto 1:

Kolektu bazajn informojn pri via 

urbo, regiono, kaj studu iliajn mapojn 

por bone orientiĝi en via hejmlando. 

Uzu la hejmpaĝon de via urbo, 

Vikipedion, leksikonojn, por ekscii 

kelkajn interesaĵojn, datumojn. 

Konsiloj por junaj ĉiĉeronoj laŭ
niaj projektspertoj

Uzu nian plurlingvan vortareton por lerni utilajn vortojn, 

mapojn, faldfoliojn por ricevi kromajn informojn pri la 

povas 

kelkajn interesaĵojn, datumojn. 
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Konsiloj por junaj ĉiĉeronoj
laŭ la spertoj akiritaj per nia Comenius

Punkto 2:

Punkto 3:

Studu la historion

de via urbo, 

lernu pri la gravaj datoj, 

eventoj,

konstruaĵoj,
Punkto 2:

Preparu urban kvizon. 
Interesaj, seriozaj kaj ŝercaj 
demandoj povas fariĝi pli 
allogaj por junaj vizitantoj 
al via urbo. 
Ĝi povas esti uzata kaj por 
individuoj kaj por 
konkursantaj teamoj, 
eĉ povas aldoniĝi iu premio 
je la fino.

konstruaĵoj,

monumentoj.
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Konsiloj por junaj ĉiĉeronoj
laŭ la spertoj akiritaj per nia Comenius-projekto

Studu la historion

lernu pri la gravaj datoj, 

monumentoj.
Punkto 4:

Lernu pri gravaj personoj

ligitaj al via urbo. 

Kial ili estas memorindaj, 

kiel ili estas honorigitaj? 

Ekz. per stratnomoj, 

placoj, muzeoj, institucioj, 

skulptaĵoj.



Konsiloj por junaj ĉiĉeronoj
laŭ la spertoj akiritaj per nia Comenius

Punkto 5: Punkto 6:

Esploru la regionon, 

vizitindajn ekskurscelojn, 

allogaĵojn en la proksimeco. 

Planu la itinerojn por 

duontagaj kaj tuttagaj 

vizitoj 

al tiuj

lokoj.

Spertiĝu pri geografio 

kaj la natura medio, pri 
nacia parko, flaŭro kaj 
faŭno de la regiono.

Konsiloj por junaj ĉiĉeronoj
laŭ la spertoj akiritaj per nia Comenius-projekto

Punkto 7:

Spertiĝu pri geografio 

la natura medio, pri 
nacia parko, flaŭro kaj 
faŭno de la regiono.

Ekkonu la infrastrukturon, 

servojn, ofertojn de via 

loĝloko por taŭge informi

vizitantojn pri akireblaĵoj. 
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Konsiloj por junaj ĉiĉeronoj
laŭ la spertoj akiritaj per nia Comenius

Punkto 8:

Testu manĝaĵojn, 

Punkto 9:

Informiĝu 

pri lokaj 

kutimoj, 

tradicioj. 

Preparu 
Testu manĝaĵojn, 

specialaĵojn el via regiono, 

studu iliajn originon, 

recepton, ingrediencojn 

kaj preparmanieron. 

Preparu 

vin por rakonti pri gravaj 

tagoj, festoj, ilia origino, ktp.
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Konsiloj por junaj ĉiĉeronoj
laŭ la spertoj akiritaj per nia Comenius-projekto

Punkto 10:

rakonti pri gravaj 

tagoj, festoj, ilia origino, ktp.

Punkto 10:

Sciu pri konataj legendoj, 

ilia origino, rilato al la 

loko, regiono, personoj.





Győr, 
Hungario

Herzberg am 
Harz, Germanio

Mazara del 
Vallo, Italio


