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Analysieren und übersetzen Sie folgende Sätze:
1. Toitko suklaata? - En tuonut.
2. Soita ja kysy lisää tai tilaa.
3. Joitteko kahvia raskausaikana?
4. Vastasit väärin! Aloita alusta.
5. Eivätkö kuolleet sanoneet niin?
6. Menkäämme, tehkäämme, kokeilkaamme!
7. Älköön hän koskaan enää tulko tänne.
8. Älä yritä kiertää maailmaa viikossa.
9. Eläköön vesi! Ja eläkööt hyvät bakteerit!
10. Kun poika häritsi minua, löin häntä poskelle.
11. Kiltti omenapuu, kerro minne hanhet lensivät.
12. Etkö kuullut vai ymmärtänyt mitä juuri sanoin?
13. Sika tappakaa, kurkku leikatkaa, veri laskekaa.
14. Seuraavaksi päätimme hieman levähtää ja teimme ruokaa.
15. Myy nyt, muuta vuokralle vuodeksi ja osta sitten uusi asunto!
16. Sen mitä uimakoulussa en oppinut, opettelin YouTubesta.
17. Osallistuin lukion projektiin, jossa matkustimme viikoksi Ranskaan.
18. He kantoivat heti joulukuusen pihalle ja istuttivat sen lujasti lumeen.
19. Älä sano masentuneelle, että hymyä huuleen vaan ja ajattele positiivisesti.
20. Tarkkailkaa mitä teitte: otitteko pitkän suihkun, entä pesittekö saippualla
ihon?
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Glossar:
aika,ajan n Zeit
ajatella vt[+par] denken an
alku n Anfang
aloittaa vt beginnen
asunto n Wohnung
bakteeri,bakteerin n Bakterie
älä,älkää v[mod=imp] Imp. von ei
ei,en,... v nicht
elää vi leben
entä cnj und Frage
enää adv[+ei] nicht mehr
että sbj dass
hanhi,hanhen n Gans
he prn[num=pl] sie
heti adv sofort
hieman adv ein wenig
huuli,huulen n Lippe
hymy n Lächeln
hyvä a gut
häiritä vt[+par] stören
hän,hänen prn er; sie
iho n Haut
istuttaa vt einpflanzen
ja cnj und
jossa rel-ine in dem, in welchem
joulu n Weihnachten
joulukuusi n Weihnachtsbaum
juoda vt trinken
juuri adv gerade
kahvi n Kaffee
kantaa vt tragen
kertoa vt erzählen
kiertää vt[+par] hier: umrunden
kiltti,kiltin n brav; lieb
-ko/-kö fprt Entscheidungsfrage; ob
kokeilla vi herumprobieren
koskaan adv jemals
koulu n Schule
kun sbj wenn; als
kuolla vi sterben
kurkku n Kehle, Gurgel
kuulla vt hören
kuusi,kuusen n Tanne, Fichte
kysyä vt fragen
laskea vt hier: abfüllen, abzapfen
leikata,leikkaan vt schneiden
lentää vi fliegen
levähtää vi rasten

lisä n Zuschlag; Mehr
lujasti adv fest
lukio n Gymnasium
lumi,lumen,lunta n Schnee
lyödä vt schlagen
maailma n Welt
masentua vi deprimiert werden
matkustaa vi reisen
mennä vi gehen
mikä,minkä,mitä fprn was
minne fadv wohin
minä,minu- prn ich
muuttaa vi umziehen, umsiedeln
myydä vt verkaufen
niin adv so
nyt adv jetzt; nun
omena n Apfel
omenapuu n Apfelbaum
opetella vt erlernen, einüben
oppia vt[+par] lernen
osallistua vi[+ill] teilnehmen an
ostaa vt kaufen
ottaa vt nehmen
pestä vt waschen
piha n Hof
pitkä a lang
poika,pojan n Junge; Sohn
positiivisesti adv positiv
poski,posken n Wange
projekti n Projekt
puu n Baum; Holz
päättää vi[+inf] sich entschließen
Ranska ne Frankreich
raskaus n Schwere; Schwangerschaft
ruoka n Essen
saippua n Seife
sanoa vt sagen
se,sen,sitä prn das; es
seuraava a folgend; nächste(r)
sika n Schwein
sitten adv dann; danach
soittaa vi anrufen
suihku n Dusche
suklaa n Schokolade
tai cnj oder
tappaa vt töten; umbringen
tarkkailla vt beobachten
tehdä,teen vt machen; tun
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tilata,tilaan vt bestellen
tulla vi kommen
tuoda vt (mit)bringen
tänne adv hierhin
uima n Schwimmen
uimakoulu n Schwimmschule
uusi a neu
vaan cnj sondern
vai cnj oder exklusiv, Frage
vastata,vastaan vi antworten

veri,veren n Blut
vesi,veden n Wasser
viikko n Woche
vuokra n Miete
vuosi,vuoden n Jahr
väärin adv falsch
ymmärtää vt verstehen
yrittää vt[+par] versuchen

3

