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Analysieren und übersetzen Sie folgende Sätze:
1. Hampuri on Saksassa.
2. Se on Laurille.
3. Olette nyt Venäjällä.
4. Kuka on juuri saunassa?
5. Kuka menee saunaan huomenna?
6. Kaikki menevät pois jo tänään.
7. Saksa on maa, ja Suomi myös.
8. Liisalla on iso ja komea talo.
9. Matkalla Ranskaan sää on hyvä.
10. Virossa on vain yksi iso kaupunki.
11. Tänään menemme muuhun kaupunkiin.
12. Kolja ja Katja tulevat Venäjältä.
13. Norjasta on lyhyt matka Ruotsiin.
14. Yöllä menen, aamulla tulen takaisin.
15. Saksassa sää on usein huono syksyllä.
16. Isossa talossa ovat sauna ja keittiö.
17. Tänään tai huomenna menen takaisin työhön.
18. Katjalla on huono päivä tänään, koska työ on vaikea.
19. Olen joskus työssä täällä Ruotsissa, ja joskus Norjassa.
20. Joskus menemme pois Saksasta, mutta aina tulemme takaisin maahan.
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Glossar:
aina adv immer
aamu n Morgen
Hampuri ne Hamburg
huomenna adv morgen
huono a schlecht
hyvä a gut
iso a groß
ja cnj und
jo adv schon
joskus adv manchmal
juuri adv gerade
kaikki prn alle; alles
kaupunki n Stadt
keittiö n Küche
komea a prächtig
koska sbj weil
kuka fprn wer
Lauri ne Männername
Liisa ne Frauenname
lyhyt a kurz
maa n Land
matka n Reise
mennä,menen vi gehen
mutta cnj aber
muu a anderer
myös adv auch
Norja ne Norwegen

nyt adv jetzt; nun
olla,olen v sein
pois adv fort; weg
päivä n Tag
Ranska ne Frankreich
Ruotsi ne Schweden
Saksa ne Deutschland
sauna n Sauna, Dampfbad
se prn es; das
Suomi ne Finnland
syksy n Herbst
sää n Wetter
tai cnj oder
takaisin adv zurück
talo n Haus
tulla,tulen vi kommen
työ n Arbeit
täällä adv hier
tänään adv heute
usein adv oft
vaikea a schwierig
vain adv nur
Venäjä ne Russland
Viro ne Estland
yksi num eins
yö n Nacht
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