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Tasko 1 
Verku petleteron en la nomo de B.T., loĝanto de la Akvoŝparstrato, al la urba aŭtoritato kaj 
per argumentoj petu lin/ŝin rekonsideri sian decidon pri la arboplanta projekto. Provu atingi, 
ke oni plantu en via strato amelanĉojn anstataŭ magnolioj.  
Por via argumentado legu la subajn tekstojn kaj uzu la ricevitajn informojn pri la ĝisnunaj 
paŝoj kaj pri la plantoj.                 Akireblaj poentoj: 15 
 

Via teksto ampleksu 150-200 vortojn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karolina Kastelo    20a de oktobro 2021 

Urbestrejo - Verdurbo  

 

Komunikaĵo pri la plantotaj arboj.  

 

Estimataj, laŭ nia ĵus finiĝinta enketo ni 

konkludis, ke la loĝantoj de via strato elektis 

magnolio-arbojn, el kiuj ni plantos 6 en via 

strato en aŭtuno 2022. Dankon pro via 

kunlaboro ....  

 

 

K.K. Urbestrejo – Verdurbo      15-08-2021 

 

Estimataj loĝantoj de la Akvoŝparstrato,  

 

Ni informas vin, ke kadre de nia 

nova projekto, kunlige kun la aktualaj 

konstrulaboroj por ŝanĝi la malnoviĝintajn 

kanaltubojn, oni devas forigi en via strato la 

12 japanajn ĉerizarbojn kaj anstataŭ ili estos 

plantitaj novaj arboj. Vi rajtos elekti unu el 

la sube listigitaj arboj. Laŭ la prefero de la 

plimulto de la loĝantoj de via strato la urbo 

plantigos 6 novajn arbidojn ĉe vi. 

La elekteblaj arboj estas: 

 amelanĉo (Amelanchier) 

 sovaĝa pomo (Malus sylvestris) 

 magnolio (Magnolia)  

Ni petas vin sendi viajn voĉojn al …..  

S-ino Karolina Kastelo    21a de januaro 2022 

Urbestrejo - Verdurbo   

Por B.T. loĝanto de Akvoŝparstrato  

 

Estimata Sinjoro B. T.  

 

Responde al via letero de la 15a de 

januaro 2022 ni informas vin, ke ne plu eblos 

ŝanĝi la elekton de la plantotaj arboj en via 

strato pro du faktoj: unue, ĉar nia sekcio de 

urboplanado jam komencis la preparlaborojn 

kaj due ĉar ni volas teni nin al la demokratia 

proceduro, per kiu la loĝantoj de la strato faris 

sian elekton en aŭtuno 2021. Ni esperas je via 

kompreno ….   

 

Karaj Najbaroj,  2a de novembro 

2021 

Mi skribas al vi por atentigi vin pri la 

rezulto de la voĉdonado pri la plantotaj arboj 

kaj pri la komunikaĵo de la urbestrejo pri tio.  

Mi opinias, ke multaj el vi havis 

konojn nur pri unu el la arboj (magnolio) kaj 

elektis ĝuste ĝin, sen pli bone pripensi kian 

medion ni volas ĉirkaŭ ni dum jardekoj, kaj ne 

nur dum kelkaj semajnoj, sed en ĉiuj sezonoj.  

Bonvolu legi la priskribojn de la 

elekteblaj arboj kaj rekonsideri vian elekton. 

En okazo de alia rezulto ol estis tiu en oktobro, 

mi ekagos kaj provos ĉe la urbo aranĝi la 

ŝanĝojn.  

                     B.T. domo 74.  

 

B. T. – loĝanto de Akvoŝparstrato  

Al K.K. – Urbestrejo  15a de januaro 2022 

 

Estimata Sinjorino Kastelo, 

 

Mi skribas al vi en la temo de la 

arboplantado en nia strato.  

En la periodo aŭgusto-oktobro la 

loĝantoj faris sian elekton manke de sufiĉaj 

informoj pri la elekteblaj arboj. Nun, post mia 

faka informado, la plimulto de la voĉdonintoj 

en skriba formo kun nomoj kaj adresoj plenigis 

novan enketilon laŭ kiu konstateblas, ke nia 

komunumo ŝanĝis sian elekton (kun rezulto de 

90 %) kaj oni rajtigis min peti de vi ŝanĝon de 

la plano, nome anstataŭ magnolio planti en nia 

strato amelanĉon.  

Ni petas vin rekonsideri ankaŭ la 

nombron de la plantotaj arboj, kiu laŭ la nuna 

plano estas nur la duono de la arboj, kiuj nun 

beligas nian straton. Atendante vian pozitivan 

respondon …… 

 

B.T. por K. Kastelo - Urbestrejo  

26a de februaro 2022 

Jen la letero, kiun VI devas skribi.  
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Amelanĉo  

 

Ĝi havas relative malgrandan mezuron, 

rondan formon kaj estas somerverda arbusto 

aŭ arbo.  

La planto belas dum la tuta jaro, printempe 

ĝi riĉas je etaj blankaj florgrapoloj. La 

foliaro estas pompa en multaj koloroj en la 

aŭtuno. Ĝiaj etaj bluaj fruktoj, maturiĝantaj 

en aŭtuno, tre bonas por la birdetoj, sed 

manĝeblas ankaŭ por homoj. 

El la aromaj kaj sukoplenaj fruktoj eblas fari 

dolĉan marmeladon, kiu havas marcipanan 

guston kaj entenas valorajn mineralojn.  
 

   

      

Sovaĝa pomo 

 

Arbaraj, malaltstaturaj (5-10 m) arboj, kun 

malregula branĉaro kaj mallonga trunko.  

Ĝia vivtereno estas plej ofte arbarrandoj. Ĝi 

plej bone kreskas en humida grundo. La planto 

ne ŝatas sekecon.  

Sur ĝi kreskas 2-4 cm-aj acidgustaj fruktetoj, 

kiuj longe restas sur la branĉoj kaj estas grava 

manĝaĵo por la birdoj. La fruktoj havas viglajn 

flavan, kaj ruĝajn kolorojn. Por homa 

konsumado eblos fari el ili saŭcojn.  
 

 

   

   
 

 

 

 Magnolio  

 
Estas genro de arboj kaj arbustoj el Ameriko kaj Azio. Multaj variaĵoj el ili estas kultivataj pro ties grandaj, 

belaj floroj. 

La tre bela arbo floras printempe dum ĉ. unu-du semajnoj. Ĝi estas sufiĉe sentema, ne ĉie enhejmiĝas.  

Ĝi bezonas acidan grundon, aliokaze ĝiaj floroj rapide bruniĝas.  

La trunko estas malalta, rapide disbranĉiĝanta. La specio, kiu hejmas en Eŭropo, perdas siajn foliojn (kiuj 

ankoraŭ helverdas) komence de la vintro. Por eviti, ke la planto infektiĝu de fungoj aŭ akaroj, necesas 

tranĉi ties branĉojn aŭtune.  

Ĝiaj fruktoj ne manĝeblas por homoj aŭ bestoj.  

 

       
              

 

 

 

 

https://eo.wikipedia.org/wiki/Azio
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Tasko 2 
 
En ĉi tiu tasko elektu unu el la du temoj kaj faru la taskon. 
 

Akireblaj poentoj: 25 
Temo 1  
 
Nia mondo en mia vivangulo estas rubriko de via ŝatata esperantlingva reta magazino. Ĝi 
prezentas temojn ne kun scienca aliro, sed tra resumoj de lokaj kontribuantoj pri la ŝanĝiĝo 
de kutimoj kaj diversaj rilataj opinioj kaj vidpunktoj de la loĝantoj de la koncerna lando aŭ 
regiono. 
 

La aktuala temo estas: Geedziĝo 
 
Vi estis petita verki raporton el via loĝ-ĉirkaŭaĵo. En via sintezo de la publika opiniado pri la 
temo prezentu plurajn trajtojn kaj vidpunktojn kun ekzemploj prenitaj de la lando, kie vi vivis 
iam aŭ vivas nun. 
 

En via artikolo nepre traktu la sekvajn subtemojn: 
 

 ŝanĝiĝoj en la prijuĝo de la geedza institucio; 

 tradicio kaj moderneco en la geedziĝa ceremonio; 

 ŝanĝiĝoj de la geedza vivformo el la ekonomia vidpunkto. 
 

Vi estas libera decidi, laŭ kiu vicordo vi ellaboras tiujn punktojn. 
 
Via teksto ampleksu 450-500 vortojn. 
 
AŬ 
 
Temo 2  
 

Vi estas membro de literatura diskutrondo. Oni petas la membrojn verki artikolon pri la rolo 
de timo en diversaj noveloj. Vi elektis la novelojn ’Tra la loko ensorĉita’ de Ŝirjaev kaj ’Kiel 
Mihok instruis angle?’ de Baghy.  
En la centro de via analizo estu timo, ties bazo, manifestiĝo, kontraŭbatalo, ŝanĝiĝo. 
 
Via teksto ampleksu 450-500 vortojn. 
 

 
La noveloj estis konsulteblaj dum la ekzameno; ilian ligilon la ekzamenatoj ricevis post la 
aliĝo al la ekzameno. 
’Tra la loko ensorĉita’ de Ŝirjaev 
’Kiel Mihok instruis angle?’ de Baghy 
 

http://literaturo.esperanto.net/noveloj/03.html
http://literaturo.esperanto.net/noveloj/03.html
http://verkoj.com/lauteme/noveloj/25-noveloj/#C04

