
chịmica latịno
biologịa matemạtica
dottore ♂  maisteri; lääkäri; tohtori matẹria aine/aihe
educazione fịsica = ginnạstica liikunta professọre ♂ aineopettaja; professori
fịsica fysiikka scuọla
filosofịa            segretạria/o sihteeri
greco (antiikin) kreikka stọria historia

università yliopisto

in maailman känsäinvälisin prepositio   Arvaa, mitä se tarkoittaa!!!  ;-)
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Unità 6 (sei) LEI INSEGNA, SIGNOR PRESIDE?
Liceo classico "Santippe" • humanistisessa Xantippe-lukiossa
Kuuntele keskustelut katsomatta tekstiä ja yritä saada selville, mistä puhutaan.
1
VG – Buongiorno, sono Vittorio Gaggioli.
GM – Piacere, Gloria Moscatelli, sono la segretaria. Lei è il nuovo professore di greco, vero?
VG – Esatto.
GM – Benvenuto. Questa è la sala professori. Professor Biscia, questo è il nuovo insegnante di greco.
GB – Piacere, Gianni Biscia. Insegno latino.
VG – Vittorio Gaggioli.
GM – Questo è Ernesto, il custode.
VG – Piacere.
E – Piacere, professore. 
2
Biscia – Signor preside, questi sono il professor Gaggioli e la professoressa Vergani.
Preside – Molto lieto, Cacciatori. Benvenuti in questo liceo. Quali materie insegnate?
Gaggioli – La dottoressa Vergani insegna matematica e io greco. Lei insegna, signor preside?
P – No, non insegno.
3
AB – Buongiorno, sono Anna Buglione, sono la nuova insegnante di italiano.
VG – Piacere, io sono Vittorio Gaggiọli, anch'io sono nuovo qui. Insegno greco.
GC – Io sono Guido Cascioli, insegno educazione fịsica. Questa è Loredana Bosco, la vicepreside. Questi 
sono la signorina Moscatelli e il signor Piva, i segretari. E questa è la signora Vannucci, la bibliotecaria.
Vannucci – Però la biblioteca è chiusa.
AB – Perché è chiusa?
V – Perché non abbiamo libri: sono troppo cari....

 Lisää puuttuvat sanat edellisten keskustelujen perusteella.
FP – Salve, .........Franco Pesce.
RP – Piacere, ..... sono Rosa Pesca.
FP – ............... è .......... dottoressa Verdicchio. 
RP – Piacere. ......... cosa insegnate?
V – Pesce ............. fisica, io ............ un' insegnante di sostegno. Questo è Aldo Scherani, il professore di 
chimica e biologia.
RP – Io ................ storia e filosofịa.

Vocabolạrio ● Sanasto
abbiamo meillä on (avere-verbi s. 36)
benvenuta/o (olet) tervetullut
chiusa/o suljettu
libro kirja

KANSAINVÄLISIÄ SANOJA

Latinasta tai kreikasta tulleet kansainväliset sanat auttavat indoeurooppalaisten kielten puhujia ymmärtämään toisiaan. 
Jos osaat englantia, ranskaa, espanjaa tai saksaa, sinun tuskin tarvitsee etsiä näitä sanoja sanakirjasta. Usein samat sanat 
ovat ruotsissa ja jotkut niistä myös suomessa. Huomaa kuitenkin kansainvälisten sanojen suku ja erilainen painotus 
italiassa!
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quale? quali?
mikä? mitkä? (vrt. engl. which)
perché? perché
miksi? siksi, koska

molto lieto (muodollisempi)  =  piacere
però = ma   mutta
salve! terve!
troppo         liian
vero?         eikö totta? / vai mitä?



 Taivuta verbiä insegnare (opettaa).

io insegno noi...

tu..... voi...

lei/lui...  loro...

Cira Almenti  PaP I-1 unità 6

Lisää koulusanastoa kiinnostuneille

alakoulun opettaja maestra/o professuuri cạttedra 
alakoulun rehtori direttrice ♀/direttore ♂  professori titolare di cạttedra, professore
koululainen scolara/o yliopiston rehtori rettore
opiskella studiare yliopiston opettaja docente/professore (universitario)
opiskelija studente ♀/♂ tiedekunta facoltà

/studentessa ♀ (yläaste, lukio & yliopisto) (yliopiston) laitos istituto 

LẸGGERE ≠ LUKEA

Suomessa lukea-verbi voi tarkoittaa samaa asiaa kuin verbi opiskella, 
esim. lukea tenttiin; lukea biologiaa. 

Italiassa tässä merkityksessä käytetään vain verbiä studiare, joka toisaalta on myös tutkia:
studiare per un esame; studiare biologịa; studiare i fossili (tutkia fossiileja).

Lẹggere-verbillä luetaan kirjoja, lehtiä, kirjeitä jne.
lẹggere un libro; leggere un giornale (lehti); leggere una lẹttera (kirje)

 Completa le frasi e rispondi alle domande. ● Täydennä lauseet ja vastaa kysymyksiin.

La signora Pesca è l'insegnante di ....................................
Gloria Moscatelli è la ............................................
Ernesto è il ......................

Che cosa insegnano il professor Gaggioli e la professoressa Vergani?
Cosa insegna Aldo Scherani?
Chi è la nuova insegnante di italiano?
Perché la biblioteca è chiusa?

VG – Lei insegna, signor preside?
P – No, non insegno.
Kuka on ”Lei”? Puhuvatko Gaggioli ja rehtori samasta henkilöstä?

- - - - -------        
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VÄHEMMÄN KANSAINVÄLISIÄ SANOJA

biblioteca kirjasto → bibliotecaria/o kirjaston hoitaja prẹside ♀/♂ "keskikoulun"/lukion rehtori
custode vahtimestari sala professori  opettajainhuone
dottoressa  naispuolinen "dottore" signora; (signorina) rouva; (neiti)*
insegnare opettaa signor(e) herra
insegnante ♀/♂ opettaja (yleisnimike) insegnante di sostegno apuopettaja, tukiopettaja
licẹo  lukio  (hitaimmille ja kehitysvammaisille)
professoressa  naispuolinen "professore" viceprẹside vararehtori

*signorina-sana kuten englannin miss, tarkoittaa naimatonta naista. Koska ei ole olemassa tittelia, joka tarkoittaa 
naimatonta miestä, signorina-sana poistettiin virallisesta käytöstä kielellisen sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. 
Arkikielessä sanaa käytetään yhä.

 Lei?

Mieti ensin itse ja vertaa sitten vastauksiasi 
sivulla 34 oleviin selityksiin! Ok, Ok...



  Miten kirjoitetaan äänteet
 [ka], [ke], [ki], [ko], [go]
[dƷa], [dƷi] ja [dƷu]?
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Questo è il dottor Pesce.
Questa è la dottoressa Verdicchio.

Questo è il signor Piva.
Questa è la signora Vannucci.

Buongiorno, Ø professor Biscia.
Salve, Ø professoressa Vergani.

Quale materia insegna il professor Biscia?
Quale materia insegna, Ø professore?
Ø Professor Biscia, quale materia insegna?

Milloin käytetään määräistä artikkelia tittelin kanssa ja milloin ei? 
Mieti ensin itse ja vertaa sitten vastauksiasi sivulla 34 oleviin selityksiin. 

ORTOGRAFIA E PRONUNCIA  

oikeinkirjoitus ja ääntäminen

C [tʃ] – [k]

Ascolta e ripeti – kuuntele ja toista:

piacere
Cacciatori

Verdịcchio
Franco

G [dƷ] – [g]

Ascolta e ripeti:

Gianni
Giulia
Gaggiọli
pago
Guido
Verga

GN [ɲɲ]

Ascolta e ripeti:

insegnare
insegno
compagna
compagno

Miettikää pareittain tai pienryhmissä, miten alla olevat nimet äännetään.

Frạncia (= Ranska); Bẹlgio; Ạscoli Piceno (kaupungin nimi)

Franca Boschetto; Francesco Gubellini; Giovanni Mosciarelli; Alice Scoglio; Aglaia Ciliberti

Mitä yleistyksiä voidaan tehdä? Mitä sääntöjä löysit? Vertaa vastauksiasi seuraavan kappaleen (unità 7)  
selityksiin. Kappaleessa 7 käsitellään pelkästään ääntämistä ja oikeinkirjoitusta.
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SC [ʃʃ] – [sk]

Ascolta e ripeti:

Biscia
Cascioli
Pesce 

Bosco
Pesca
Scherani

GL [ʎ ʎ] –  [gl]

Ascolta e ripeti:

Buglione
Gloria

PREPOSITIONURKKA

┌──
│ DI, IN

L'insegnante di greco 
insegna greco.

Benvenuto in questo liceo.
Tervetuloa tähän lukioon

In-prepositio ilmaisee sekä 
paikassa olemista että liikettä 
paikkaan.

Nimien edellä sana signore ja muut -re-loppuiset maskuliiniset tittelit 
kuten dottore, ingegnere (insinööri) ja professore menettävät loppu-
e:n.

Vittorio Gaggioli è un professore mutta il professor Gaggioli.

Questo (signore) è Giorgio Piva (tämä herra on G.P.).

mutta

Questo è il signor Piva (tämä on herra Piva).



KULTTUURINMURUSIA OPISKELU ITALIASSA

Italiassa viisi vuotta kestävää ala-astetta (scuola elementare) seuraa kolmen vuoden yläaste (scuola media). Pakollisten 
opintojen jälkeen suurin osa nuorista siirtyy viisivuotiseen lukioon tai ammattikouluun (istituto tecnico-professionale). 
Lukioita on perinteisesti kolmenlaisia: humanistinen (liceo clạssico), tieteellinen (liceo scientịfico) ja taiteellinen (liceo 
artịstico). Nykyään on myös erilaisia kokeellisia lukioita (licei sperimentali). Ammattikouluja on runsaasti, esim. istituto 
alberghiero (hotelli- ja ravintolakoulu), istituto tecnico-commerciale (teknis-kaupallinen opisto), istituto informatico 
(ATK:hon erikoistunut koulu), scuola interpreti (kääntäjä- ja tulkkikoulu), istituto tecnico per il turismo (matkailuopisto) 
jne.

Toisin kuin Suomessa, lukiossa ovat pakollisia kaikki aineet paitsi uskonto ja liikunta. Italiassa ei ole saman aineen pitkää 
ja lyhyttä oppimäärää, vaan kaikki opiskelevat saman verran samoja aineita. Vaihto-ohjelmissa on suuria koulujen välisiä 
eroja. Yleensä turismiin ja kieliin erikoistuneet koulut ovat innokkaimpia ottamaan vastaan ulkomaalaisia vaihto-oppilaita. 
Italian kielen opetusta ulkomaalaisille voi olla tai sitten ei, joten kannattaa lukea italiaa ennen lähtöä. Opiskelu on Italiassa 
kallista, koska melkein kaikki koulukirjat joutuu ostamaan. Yliopisto on maksullinen: vuoden opiskelu voi maksaa yli 
tuhat euroa kirjoja lukuun ottamatta. Suurin osa opiskelijoista keskittyy opiskeluun eikä tee töitä. Toisaalta ei ole 
opiskelijatyöpaikkoja eikä kesätöitä. Italialaisilla opiskelijoilla ei ole opintotukea eikä opintolainaa. Sen sijaan yliopisto-
opiskelija voi saada stipendin erittäin hyvän koulumenestyksen perusteella. Opiskelija-asuntoja on hyvin niukasti. Italian 
oppilaitoksissa ei toistaiseksi ammuta (8.2010).
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RISPOSTE & SPIEGAZIONI

pag. 32 (trentadue) 
DOMANDA 1: Kuka on ”Lei”?

RISPOSTA: KOHTELIAISUUSMUOTO 

Italiassa teitittelymuoto on yksikön feminiinin kolmas persoona eli Lei = hän. Italiassa siis niin sanotusti 
"hänitellään". "Hänittelyn" kohteeseen liittyvä adjektiivi taipuu "häniteltävän" henkilön sukupuolen 
mukaan. Kuten yleensä, persoonapronominia ei tarvitse käyttää ellei sitä haluta korostaa (ks. s. 4).

(Lei) è nuova qui? Oletteko uusi täällä? (naisesta)
(Lei) è nuovo qui? Oletteko uusi täällä? (miehestä)

Monikossa puhutellaan kaikkia samalla tavalla eli käytetään muotoa voi = te, paitsi erittäin muodollisissa 
tilanteissa, joissa käytetään monikon kolmatta persoonaa Loro = he.

muodollinen/tuttavallinen: Che cosa prendete? Mitä otatte?
hyvin muodollinen: Che cosa prẹndono? Mitä Te otatte?

DOMANDA 2: Milloin tittelin kanssa käytetään määräistä artikkelia ja milloin sitä ei käytetä? 

Ø Professoressa Buglione, questa è la signora Vannucci.
Ø Signor preside, questi sono il professor Gaggioli e la professoressa Vergani.

RISPOSTA: Kun ihmistä puhutellaan, tittelin kanssa ei käytetä artikkelia.
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BRICIOLE DI CULTURA  HIERARKIAA

Kouluissa on vielä (ainakin teoriassa) tietty hierarkia, joka näkyy puhuttelusysteemissä. Yleensä kaikki kutsuvat muita 
sukunimellä, ja vain läheiset ystävät käyttävät etunimeä. Opettajat sinuttelevat toisiaan, teitittelevät rehtoria ja 
sinuttelevat oppilaita. Oppilaat sinuttelevat toisiaan ja teitittelevät opettajia. Vahtimestaria kutsutaan yleensä etunimellä, 
ikäeron mukaan joko sinutellen tai teititellen. Vahtimestari teitittelee opettajia. Yliopistossa opettajat ja opiskelijat 
teitittelevät toisiaan. Puhuttelutapa on kuitenkin muuttumassa, eli sinuttelu yleistyy. Pohjois- ja Keski-Italiassa 
sinutellaan enemmän kuin Etelä-Italiassa. Lääkäreitä, virkailijoita ja yleensä ikäihmisiä on aina hyvä teititellä (paitsi 
tietenkin sukulaisia). Toisaalta teitittelyllä osoitetaan kunnioitusta, toisaalta sen avulla pidetään etäisyyttä 
puhekumppaniin.
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 Miten muodollinen ja tuttavallinen muoto eroavat toisistaan? 
      Mitä pronomini- ja verbimuotoja käytetään?

informale
tuttavallinen: Patrizia, cosa ______ ?  

Io prendo un cornetto, e ___?

Ciao, sono Patrizia, e ___ chi  ____?
formale
muodollinen: Professoressa Vergani, Cosa ________ ?      una spremuta

Io prendo un cornetto, e ______ ?

Buongiorno, sono Patrizia Vergani, e _______ chi è? 

Al bar • kahvilassa

cameriere – Buongiorno signor preside, cosa prende?
preside – Vorrei qualcosa di dolce...una cioccolata calda e un cornetto con la marmellata.
cameriere – E voi prendete qualcosa?
G. Cascioli – Io un tramezzino al tonno e pomodoro. (vedi kuvasanasto pg. 38)
Gaggioli – Io un tramezzino con mozzarella e funghi.
cameriere – Qualcosa da bere? 
G. Cascioli – Un bicchiere d'acqua minerale.
cameriere – Liscia o gassata?  
G. Cascioli – Gassata, grazie. 
Gaggioli – Io vorrei una spremuta di pompelmo.
c. – Purtroppo non abbiamo pompelmi.
G – Allora una spremuta di arancia.

Prof. Biscia – Ciao, Pesca.
Prof. Pesca – Ciao, Biscia… Senti, qui il cappuccino è buono? 
P.B. – No, per niente.
P.P. – Ah... Hanno qualcosa di buono da mangiare?
P.B. – No, non hanno niente di buono. I cornetti sono vecchi, i panini sono vecchissimi...
P.P. – E allora tu cosa prendi?
P.B. – Prendo solo un succo di pera. 
P.P. – Buona idea.
Cameriere – Desiderano?
P.B – Un succo di pera...
P.P. – Anch’io.
Cam.– Allora due succhi di pera.

Alla cassa • kassalla

R. Pesca – Pesce, cosa prendi?
F. Pesce – Un tè freddo, e tu?
R. Pesca – Io prendo un tè caldo.
F. Pesce – Offro io.
R. Pesca – Eh no, siamo già d'accordo: oggi offro io e domani offri tu.
F. Pesce – Allora va bene. 
R. Pesca – Pago un tè freddo e un tè caldo.
cassiere – Tre euro e cinquanta.
R. Pesca – Ecco qui.
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qualcosa  
jotakin

qualcosa  
jotakin

qualcosa da bere, 
da mangiare, da 
leggere...

jotakin juotavaa,
syötävää, 
luettavaa…

qualcosa da bere, 
da mangiare, da 
leggere...

jotakin juotavaa,
syötävää, 
luettavaa…

qualcosa di dolce,
di buono...

jotakin makeaa, hyvää

qualcosa di dolce,
di buono...

jotakin makeaa, hyvää

niente 
ei mitään 

niente 
ei mitään 

niente da bere, da mangiare, da 
lẹggere...
ei mitään juotavaa, syötävää, 
luettavaa...

niente da bere, da mangiare, da 
lẹggere...
ei mitään juotavaa, syötävää, 
luettavaa...

niente di dolce, di buono, 
di interessante...
ei mitään makeaa / hyvää / 
kiinnostavaa ...

niente di dolce, di buono, 
di interessante...
ei mitään makeaa / hyvää / 
kiinnostavaa ...

offrire tarjota → pag.39
(kolmas taivutusryhmä)



AVERE  (to) have, (att) ha, 
haben, avoir...

io ho               
tu hai
lei/lui ha 
noi abbiamo
voi avete
loro hanno 

H:ta ei äännetä!

Cira Almenti  PaP I-1 unità 6

Dal tabaccaio • “R-kioskissa”

tabaccaio – Ciao Elena.
Elena – Ciao Gino, vorrei due francobolli da 60 centesimi, un accendino e tre pacchetti di sigarette.
t. – Marborio?
E.– No, Camelot al mentolo. Quanto pago?
t. – Sei e novantaquattro (6,94).
(entra la prof. Vergani)
P. Vergani – Buongiorno…oh, Ciao, Birbanti.
Elena – Buongiorno professoressa.
P.V – Ma, Birbanti, fumi? non sei troppo giovane?
E – Ho diciassette (17) anni.
P.V – Appunto.
E. – Sono stressata, professoressa. La vita è dura anche per noi giovani.
P.V. – Hai ragione, però…
t. – Che desidera, professoressa?
P.V. – Vorrei qualcosa da leggere in autobus, ha “L’Anagramma”?
t. – Ho tutte le riviste di enigmịstica.
P.V. – Bene, bene, allora prendo “Rebus Complicati”, una matita e una gomma. 
t. – Altro?
P.V. – No, grazie.
t. – Due euro e settantadue (2,72).

   verbi
bere juoda (→ PaP I-2 U12)
desiderare haluta, kaivata
entrare tulla sisään
fumare tupakoida
lẹggere vedi pag. 32
mangiare syödä
senti kuule! (sentire-verbin  imperatiivi)

   sostantivi
accendino tupakansytytin
acqua  H2O acqua minerale lähdevesi
anno vuosi ho 17 anni  olen 17-vuotias
ạutobus bussi
cameriere/a tarjoilija
cassiere/a myyjä kassalla cornetto pag. 14
francobollo postimerkki
gomma pyyhekumi
matita lyjykynä
pera pag. 20
pompelmo greippi
ragione järki  avere ragione  olla oikeassa
♂ rebus kuva-arvoitus
rivista viikko/kuukausilehti  rivista di enigmịstica  ristikkolehti
sigaretta cigarette
succo mehu  tramezzino pag. 14
vita elämä

   aggettivi
buona/o hyvä
complicata/o monimutkainen
dura/o kova
giọvane nuori
calda/o ↔ fredda/o         kuuma ↔ kylmä
dolce  ↔ salata/o makea ↔ suolainen
liscia/o↔ gassata/o hiiliapoton ↔hiilihappoinen
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♫ ♪ sanoja buOno ja nuOvo ei 
äännetä italiassa espanialaisittain!



paste e torte  leivoksia ja kakkuja 
le paste e le torte  leivokset ja kakut 

Rebus complicati  monimutkaisia kuva-arvoituksia

i rebus complicati  monimutkaiset kuva-arvoitukset

vedi pag. 38

 Täydennä lauseet oikealla  
ilmauksella

1
– È buono il caffè?
– No, (ei lainkaan) .........................
2
– Quanto pago?
– Tre euro e venti.

╠╬╝
Offro io. Käänteinen sanajärjestys 

korostaa pronominia: 
Minä tarjoan.
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vecchio  ↔ nuovo/fresco     vanha ↔ uusi/tuore

   avverbi & espressioni

allora no sitten, siis, tässä tapauksessa
appunto aivan
bene hyvää, hyvin 
già jo
domani huomenna
oggi tänään
purtroppo valitettavasti
solo vain
troppo pag. 31
al mentolo cfr. prepositionurkka pag. 18
ecco qui kas tässä
per niente ei yhtään 
per noi meille, meidän näkökulmastamme
siamo d'accordo asia on selvä (kirjaim. olemme samaa mieltä)
va bene sopii, hyvä on (kirjaim. menee hyvin)

 Täydennä lauseet oikealla sanalla.
1
– Vorrei un panino e un chinotto. Tu cosa prendi?
– Prendo (vain) ……………. un bicchiere d'acqua.
2
– Vorrei una cioccolata (kuuma) ………...
3
– Avete qualcosa di (suolaista) ……………..?
– Sì, abbiamo ……………………………...

– Avete qualcosa di (makeaa) ………………..?        
– Sì, abbiamo …………………………….
(sanasto: vedi unità 3)  

4  
– Gaggioli, cosa prendi?
– Un caffè.
– (tarjoan) …………io.

Kuvasanasto

pompelmi

 marmellata

 
acqua minerale    un bicchiere (vuoto  tyhjä)
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 una cioccolata calda 

 cioccolata = cioccolato 

un tè caldo 

        
un tè freddo                pomodori

un pacchetto di sigarette  
  

tonno                   

     
 un tonno

 
 funghi (un fungo, due funghi)

ARTIKKELI JA PARTITIIVI;  ARTIKKELI AINESANOISSA

E’ buono qui il cappuccino?

Aineista ja materiaaleista puhutaan yleensä yksikössä. Niitä voi edeltää määräinen artikkeli:  

l'acqua = kaikki maailman vesi; kaikki tämän paikan vesi; vesi yleisesti ottaen.

Ilman artikkelia ainesanalla on sama merkitys kuin suomen partitiivilla:

Non mangio Ø pane. En syö leipää. Non bevo Ø caffè. En juo kahvia. 
Abbiamo Ø vino rosso e Ø vino bianco. Meillä on punaviiniä ja valkoviiniä. 
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  Marborio



III taivutusryhmä
perusmuodon pääte
-ire 
offrire tarjota

offro
offri
offre
offriamo
offrite
ọffrono 

   

II taivutusryhmä
perusmuodon pääte
-ere 
prẹndere ottaa

prendo
prendi
prende
prendiamo
prendete
prẹndono 

  

I taivutusryhmä
perusmuodon pääte
-are
comprare ostaa

compro
compri
compra
compriamo
comprate
cọmprano 
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Tiettyjä juomia merkitseviä ainesanoja käytetään myös epämääräisen artikkelin kanssa, jolloin ne ilmaisevat 
yhtä annosta:

un caffè = kupillinen kahvia
un'acqua minerale tai pelkästään una minerale = pullo kivennäisvettä. 

MONIKOSSA

Vertaa:

In questo bar i cornetti sono vecchi, i panini sono vecchissimi. Tässä kahvilassa voisarvet ovat vanhoja...
Abbiamo Ø tramezzini e Ø panini.  Meillä on kolmioleipiä ja sämpylöitä.

 Yhdistä italian sanat suomenkieliseen vastineeseen.

tè tonnikala

cioccolata tonnikalaa
una cioccolata calda tee
funghi sieniä
un tonno teetä
tonno kaakao
un tè suklaata

 Täydennä lauseet sopivilla artikkeleilla.

1 il  preside, la professoressa Buglione e il professor Cascioli prendono….  cappuccino, …. cornetto, …… tè, 
due tramezzini, ……. spremuta di pompelmo e……. bicchiere d'acqua.
2 In questo bar ……. orzo è buonissimo.

VERBIEN COMPRARE, PRẸNDERE JA OFFRIRE TAIVUTUKSEN VERTAILU

verbien vartalo  
compr-     prend- offr-

TAIVUTUSPÄÄTTEET

I II III
-o -o -o
-i -i -i
-a -e -e
-iamo -iamo -iamo
-ate -ete -ite  
-ano -ono -ono
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Toisessa (-ere) taivutusryhmässä 
kun vartalo päättyy 
konsonantteihin c ja g, niiden 
ääntäminen riippuu perässä 
olevasta vokaalista.

lẹggere lukea 
leggo
leggi
legge
leggiamo
leggete
lẹggono
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 Taivuta verbit  sentire (= kuulla, tuntea), vẹndere (myydä),sbucciare (kuoria), bucare(rei'ittää), studiare  
(opiskella),  friggere (paistaa rasvalla) ja dormire (nukkua) .

io ____________________________ noi __________________________________

tu ______________________________ voi __________________________________

lei/lui/Lei ___________________________ loro  _________________________________

  

 Käännä italiaksi

V. Gaggioli on uusi antiikin kreikan opettaja.

Hyvää päivää, herra rehtori.

Rouva Vergani, otatteko jotakin?

Birbanti, otatko jotakin?

Onko teillä tomaatteja?

Meillä ei ole sieniä.

En syö leivoksia. (pag. 15, 18, 27)

Ostatko jotakin luettavaa? (pag. 35)

Sämpylät ovat liian vanhoja

 Quale/i vai che cosa? (pag. 14 e 31)

1
-__________ prendi?
-Vorrei una pasta.

-__________ pasta?
-Un cannolo siciliano.
2
-Insegno in un liceo classico.

-___________ materia insegna?
-Insegno greco.
3
-Insegno in un liceo classico.

-___________ materie insegna?
-Insegno storia e filosofia.
4
-Insegno in un liceo classico.

-___________ insegna?
-Insegno matematica e fisica.
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 Suomenna

Vorrei un succo di pera.

Vorrei due succhi di pera.

Bevo (juon) vino ma non birra.

Prendo una birra e un panino.

Due etti di parmigiano, per favore.

Elena, quali materie studi?

Prendo questo cavolfiore, due melanzane, tre 
zucchini e mezza zucca, quanto pago in tutto?

birra beer
cavolfiore pag.25
etto 100 gr
melanzana munakoiso
mezza/o pag. 26
pera pag. 26
succo mehu
zucca kurpitsa
zucchino kesäkurpitsa


