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Vi lernos,kajpraktikos
Kiamen suborditaj
propozicioj
1
2
3
4

Cu nia instruistojam estis ei tie, kiam vi alvenisal nia kurso hodiau?
Kiun vi vidis unue, kiam vi eniris en ta lernoeambronhodia[?
Kie vi sidis, kiam .,'i venis al nia kur-so!a unuan tagon?
Kun kiu afi kun kiuj vi parolis, kiam vi faris la paroiekzerconpri "Mia
eemizoestas...?
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Kion vi faros, kiam vi hejmenirospost ra hodiaua leciono?
Cu pluvis, kiam vi vekigis ei matene?
C u l a s u n o b r i l a d i s , k i a m v i v e k i $ i sh o d i a u ?
Bonvolu diri al mi, kie vi pensas la instruisto estis, kiam v!
matenmangisei matene.
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Kutime, kien vi iras, kiam vi ferias?
Ai kiu ioko vi iris iastjare (en ia pasinta jaro), kiam vi feriis?
Kiam vi veturas per buso au per trajno, 6u vi oftb legas jurnaion?
Kio plaeasai vi fari, kiam vi havas libertempon?
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Kion vi satas fari, kiam vi ne devas iari ion specialan?
Cu vi scias, du Winston Churchillankorarlvivadis, kiam vi naskigis?
Cu vi eiam aOetasion, kiam vi iras al eiovendejo,ail du vi rezistas al
l a t e n t o e l s p e z iv i a n m o n o n ? !
Kiam vi auskuitasla radion, kiajn muzikojnvi auskuitas?Rokan,
klasikan,jazan, biusan,popoian,barokan,punkan,foikan?
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Kiam vi iras rigardi filmon en kinejo, eu vi preferas iri sole, kun nur
unu aiia persono,ari kun aro da personoj?
Kion vi pensas la fremciiandajturistoj iaras, kiam ili iras ai Parizo?
Kaj kion vi pensas ia Eilropanojfaras, kiam iii vizitas Novjorkon ai
Clkagon?
Cu vi rememoraskie vi estis, kiam vi arjdis pri la internacia lingvo
Esperantola unuan fojon?
Lafi vi, kion faris la ebriulo, kiam li eltrinkis la botelon da vino?
Lail vi, kion faris sinjoro Nopo, kiam ii mortigis ia kvar mu$ojn?
Viaopinie,kien iris Leopoido,kiam ii finis ia ekzercon kun ia peziioj?
Lafi vi, kion diros nia instruisto, kiam ni finos nian ekzercon pri kiam?

