
An Arzhanaou, d’ar 21/09/19

PRIZ AR VUGALE 2020
Da skolaerien skolioù Diwan
ha klasoù divyezhek Breizh

Demat d’an holl, ha distro-skol laouen !

Setu an 12vet Priz ar Vugale aozet gant ar gevredigezh Fea. Pevar romant disheñvel-tre, gant istorioù a denn eus 
danvez kontadennoù hengounel skrivet gant Jean-Mark Ilias ha Kristian Ar Braz, un istor a vremañ gant bugale 
o konkouriñ evit kan ar bobl Pondi, hag ar pevare istor, heuliad «E kef ar wezenn velen» skrivet gant Myriam 
Guillevic. Peadra neuze da lenn, en ur brezhoneg eeun ha simpl, avañturioù bugale ha korriganed jantil...

Mat e vefe deomp gouzout pet rummad pevar levr a blijfe deoc’h kaout.

Ur wech resevet al levrioù e miz Du e c’helloc’h lenn anezho er c’hlas, en doare ma plijo deoc’h.

Enrollet oa bet pep pennad kentañ al levrioù gant Sten da selaou war lec’hienn Keit Vimp Bev, pe war bajenn 
You Tube TV Bro Kemperle (playlist Priz ar Vugale 2019, ha reoù all a zo ivez).

Pediñ ar skrivagnerien e c’hellit ober (gallout a ra ar pevar/peder skrivagner.ez dont gant ma vefent kelaouet 
kalzig en a-raok), ha degemer lid ar Priz e miz Even ivez. Ar bloaz-mañ e oa bet lidet e klas 2yezek Banaleg.

Kavout a rit an holl ditouroù evit koumanantiñ al levrioù gant ar follenn a-gevret. Ha gallout a rit kemer ho 
levrioù e Gouel al levrioù a vo e Karaez fin miz Here. Trugarez da gelaouiñ ac’hanomp en a-raok !

Gant ma vo plijet ho lennerien yaouank ha lakaet war hent al lenn e brezhoneg

Joa deoc’h        
       Fanny Chauffin, prezidantez féa



FOLLENN ENSKRIVAÑ
Priz ar Vugale 2020

Skol :

Skolaer(ez) e karg :

Postel :     @    Niverenn bellgomz :

Chomlec’h :

Kod Post :   Kêr :

Er skol e vo ......... bugel o kemer perzh, rannet evel-mañ :

............. e CE2

............. e CM1

............. e CM2

Gourc’hemenn a reomp UN NEBEUD DASTUMADOÙ evit ar c’hlas : 15 euro x ...... = ........... euro

Gourc’hemenn a reomp UN DASTUMAD EVIT PEP BUGEL : 10 euro x ...... = ........... euro

Un dastumad a vo profet ouzhpenn d’ar c’helenner.

Levrioù PAV enrollet :

O  Pellgargañ a raimp war keit-vimp-bev.bzh.

O  Postit ur bladenn deomp mar plij.

Graet d’a

E

Sinadur :

KEIT VIMP BEV - Morgane Le Coz - 22 Grand’ Rue - 29520 LAZ - 02 98 26 87 12 - morgane.kvb@orange.fr


