
VOCABULARY                                           Alphabetical list

A B
above   yllä, yläpuolella
abroad   ulkomaille, -lla 
absent-minded   poissaoleva, 
hajamielinen 
absolute   ehdoton; kiistaton 
absolutely   ehdottomasti; 
aivan varmasti 
abuse   käytää hyväksi; käyttää 
väärin 
accept   hyväksyä
accident    onnettomuus 
according to    jnk mukaan 
accuse sb of sth    syyttää jtk 
jstk 
ache   kipu; ollan kipeä, särkeä 
acid    happo 
across    poikki, yli 
action    toiminta, toimenpide 
activity    harrastus, toiminta, 
laji
actually    itseasiassa 
addicted to     riippuvainen 
jstk, koukussa jhk 
adult    aikuinen 
adventure    seikkailu 
adventurer    seikkailija 
advert     mainos 
advertisement    ilmoitus, 
mainos 
advice    neuvo, neuvot 
aerobics    aerobic 
affectionate    hellä 
*can afford    olla varaa 
African    afrikkalainen 
against    vastaan 
age    ikä; aikakausi; vanheta 
agony    tuska , kärsimys
agony aunt    (lehden)
ongelmapalsta
agree with    olla samaa mieltä 
jnk kanssa
agreement    sopimus
aide    avustaja
air    ilma, lentoyhtiö
air conditioned     ilmastoitu
aisle    (kirkon tms.) käytävä
alarm clock   herätyskello
alcohol    alkoholi
alert    hälyttää;hälytys 
all the best    parhain terveisin
afphabetical wordlist   
aakkosellinen    sanasto
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backpack    reppu
bacon    pekoni
bacterium, bacteria    bakteeri
bad language    ruma
kielenkäyttö, kiroilu
badminton    sulkapallo
bag    laukku
baggage    matkatavarat: (Am)
bake    paistaa, kypsyttää; 
leipoa
baked beans    papumuhennos
balanced     tasapainoinen
balcony    parveke
bald    kalju
band    joukko
bank    (joen)ranta
barbecue    grilli-, grillaus
bark    haukkua
barmy    hullu (puhek.)
baste    perus-, pohjimmainen
basically    varsinaisesti;
pohjimmiltaan
bathroom    kylpyhuone
battery    akku, paristo
*be a matter of    olla kysymys
jstk
*be able to do    kyetä teke-
mään
*be about to do    olla
tekemäisillään
*be faced with    kohdata jk
*be for long    kestää pitkään
*be going to    aikoa
*be late for    myöhästyä jstk
*be left in no doubt    ei jäädä
epäilystäkään 
*be likely to do sth   todennä-
löisesti tehdä jtk
*be over    olla loppu, olla ohi
*be right    olla oikeassa
*be scared of (doing) sth    
pelätä jtk / jnk tekemistä
*be scattered    olla hajallaan
*be shattered    mennä
murskaksi
*be situated    sijaita
*be to sb's  liking    olla jnk.
mieleen
*be unable (to do)    ei voida
(tehdä jtk)
*be washed up on a lonely
beach    joutua autiolle saarelle

although    vaikka
among    joukossa, parissa
anery with   vihainen jllek
ankle    nilkka
anonymous    nimetön
another    toinen
anti-oxidant    antioksidantti, 
hapettumista ehkäisevä aine
antique   antilkkfot1ine
anxiety    levottomuus, huoli
anyway    joka tapauksessa
apartment     huoneisto,
asunto (Am)
apartment house    kerrostalo 
(Am)
apologize    pyytää anteeksi
apparently    nähtävästi,
ilmeisesti
appear    ilmestyä
appearance    ulkomuoto
apply    päteä
appreciate    arvostaa
approach    lähestyä
aquarium    akvaario
area    alue
argue    kiistellä, väitellä
argument    kiista, väittely
arrange    järjestää
arrest    pidättää,
arrive in/at    saapua jhk
art    taide
artery    valtimo, (iso) veri-
suoni
artist    taiteilija
Asian    aasialainen
ass    aasi (vanh.); takapuoli
at the present rate    nykyisel-
lä vauhdilla
attack    hyökätä kimppuun;
hyökkäys
attempt    yrittää; yritys
attend (sth)    olla läsnä (jssk), 
osallistua (jhk)
attention    huomio
attic    ullakko
audience    yleisö
auditorium    audiotorio
aunt    täti 
awful    kauhea
avoid (+ ing)    välttää (jnk
tekemistä

*be wrong     olla väärässä
beach    hiekkaranta
bean   papu
*beat    lyödä, voittaa
*become    tulla jksk
bedroom    makuuhuone
beef    häränliha
beer    olut
beginning    alku
in/at the beginning    aluksi,
alussa.
behaviour    käytös
from behind    takaa
behind the scenes    kulissien
takana
Beijing    Peking/ Beijing
belong to    kuulua jhk
below    alla, alapuolella
bench press machine
penkkipunnerruslaite
benefit    hyöty, etu
besides    lisäksi
bet    veto, vedonlyönti
*bet   lyödä vetoa
we had better    meidän olisi
viisainta
better    parempi
better still    mikä vielä parem-
paa
beware of    varoa jtk
bicycle/bike    polkupyora
bill    lasku
billboard    mainostaulu
a bit    hiukan, hiukkaakaan
bite   puraisu
blind date    sokkotreffit
block    tukkia
block of flats    kerrostalo (Br)
blossom    kukoistaa, kukkia
blueberry    mustikka
boat    vene, laiva
body    keho, ruumis
bodyguard    henkivartija



What was going on? 
Jatka lauseita käyttäen kestomuotoa, kuten lauseessa 1. 

Käännä

Imperfekti

1  Jack hurt his back when he was working in the garden. 

2  The phone rang when we ____________________________________________________________________________.

3  I fell as sleep while I __________________________________________________________________________________.

4  The TV was on but nobody___________________________________________________________________________.

5  Did you think of me while you_______________________________________________________________________.

1 Miksi Lisa näytti niin huolestuneelta?
2 Kuka korjasi polkupyöräsi?
3 Milloin olet syntynyt?
4 Kukaan ei kuullut mitä hän sanoi.
5 Odotimme esityksen alkavan kun valot äkkiä sammuivat (to go out).
6 Kirjoitin ainettani koko viime yön, mutta en saanut sitä valmiiksi (to finish).
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    GRAMMAR   Imperfekti    

helmet          kypärä
neck             niska
ankle           nilkka
nightmare    painajainen

Täydennä ja lue keskustelu vielä parin kanssa ja vaihtakaa vuoroja.

Caroline 
Interwiewer 
Caroline 
Interwiewer 
Caroline 
Interwiewer 
Caroline 
Interwiewer 
Caroline 
Interwiewer 
Caroline 
Interwiewer 
Caroline

5.

4.

Yes, I went with two fiends.
What____________________________________________________? (6) 
I wore my ordinary clothes, plus a helmet! 
______________________________________________________ much ? (7)
No, not much. It cost about 20 pounds.
______________________________________________________ to do it a second time? (8)
Yes, I wanted to do it a second time, but I simply couldn´t. Not right away.
______________________________________________________ anything? Your neck? (9)
No, I didn´t break anything, not even my ankle!
_______________________ a nightmare about jumping the following night? (10)
I certainly did. I had a nightmare about jumping from the top of Mount Everest. 
Well, good luck with your next jump!
Thanks. I suppose I´ll need it.                                                                                        



    GRAMMAR   
pluskvamperfekti

oli tehnyt

imperfekti

teki

perfekti 

on tehnyt

preesens 

tekee

futuuri 

tekee (tulevaisuudessa)

Perfekti  

Yleisperfekti  

The present perfect tence  on tehnyt

Muodostus

Myönteinen väitelause

Perfekti kertoo, mitä joku on tehnyt tai mitä on 
tapahtunut. Tämä toiminta kuuluu menneisyy-
teen, mutta sillä on jokin yhteys nykyhetkeen, 
toisin kuin imperfektillä, joka kuuluu kokonaan 
menneisyyteen. 

How many Harry Potter books has J. K Rowling 
written so far.  (J. K. Rowling kirjoitaa ehkä isää.)
Vertaa 
Shakespeare wrote 37 plays.  
(Shakespeare ei kirjoita enää lisää.)

Perfekti muodostuu kahdesta eri verbistä: 
 
1  apuverbinä on have ja yksikön 3. persoona has
2  pääverbistä tarvitaan kolmas taivutusmuoto: 
säännöllisten verbien -ed päätteinen muoto,  
epäsäännöllisten verbien kolmas muoto. 

Pronominien yhteydessä apuverbi have  
lyhennetään 've, has lyhennetään 's.

 I have 
 You have 
 He/She/It has 
 Mitch has

answered all the questions. 

 I've 
 You've 
 He's/She's/It's

 We have 
 You have 
 They have 
 The students have

        given the right answer. 
 We've 
 You've 
 They've
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  GRAMMAR    

  Lyhenne

Perfekti    


