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Lue alla olevat virkkeet.

a)  Alleviivaa jokaisesta virkkeestä verbi, johon lihavoitu sana liittyy.  

b)  Kirjoita jokaisesta verbistä oma esimerkkivirke. 

  Maria hakee lukion jälkeen yliopistoon. à Hain Eiran aikuislukioon.  

Jätin sanakirjan kotiin. _____________________________________________________________________

Jäin koulun jälkeen kaupungille. ____________________________________________________________

78 300 ihmistä erosi kirkosta vuonna 2014. __________________________________________________

Suunnitelma kuulostaa hyvältä. _____________________________________________________________

Aleksin on vaikea keskittyä opiskeluun. ______________________________________________________

Leena esitteli poikaystävänsä meille. ________________________________________________________

Kadonnutta naista etsittiin metsästä. ________________________________________________________

Isoäitini kuoli syöpään. ____________________________________________________________________

Miksi hän myöhästyi kokouksesta? __________________________________________________________

Kuuluuko Sveitsi EU-maihin? _______________________________________________________________

Olen kyllästynyt toimintaelokuviin. _________________________________________________________

Valitimme huonosta palvelusta. ____________________________________________________________

Haaveilen omasta asunnosta. ______________________________________________________________

Milloin Suomi liittyi Euroopan unioniin? _____________________________________________________

Kahvi maistui kitkerältä. ____________________________________________________________________

Minun täytyy huolehtia koirastani. __________________________________________________________

Lisätkää uudet sanat lukiosanakirjaan. ______________________________________________________

Keneen sinä voit luottaa? __________________________________________________________________

Tiina lainasi autoaan Antille. ________________________________________________________________

Suomen joukkue menestyi hyvin kilpailussa.  _________________________________________________

Osallistuin kesällä jalkapalloturnaukseen. ___________________________________________________
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Pekka huolestui isoäitinsä terveydestä. ______________________________________________________

Nauroimme hänen vitsilleen. _______________________________________________________________

Rehtori ilmoitti opettajille päätöksestä. ______________________________________________________

Esimies jakoi tehtävät työntekijöille. ________________________________________________________

Iloitsimme eilen hyvistä uutisista. ___________________________________________________________

Auto osui pyöräilijään. _____________________________________________________________________

Suomi sijaitsee Pohjois-Euroopassa. ________________________________________________________

Saara innostui kesällä ratsastamisesta. ______________________________________________________

Kansalaisvelvollisuudet perustuvat lakiin. ____________________________________________________

Myyjä näyttää stressaantuneelta. ___________________________________________________________

Lupasin hänelle, että autan häntä. __________________________________________________________

Serkkuni pääsi ammattikouluun. ____________________________________________________________

Ystäväni sairastui flunssaan. ________________________________________________________________

Vene irtosi laiturista. _______________________________________________________________________

Opettaja ojensi paperin opiskelijalle. ________________________________________________________

Vierailimme viime viikolla museossa. ________________________________________________________

Majoitus sisältyy matkan hintaan. ___________________________________________________________

Sähkökatkos johtui myrskystä. ______________________________________________________________

Miten suhtaudut alkoholiin? ________________________________________________________________

Ystäväni suositteli tätä ravintolaa minulle. ___________________________________________________

Miten olet viihtynyt Helsingissä? ____________________________________________________________

Onneksi hän selvisi kolarista ilman vammoja. ________________________________________________

Toukasta kehittyy perhonen. _______________________________________________________________

Tehtävä tuntuu helpolta. ___________________________________________________________________

Lasse valmistui ammattikoulusta vuonna 2013. ______________________________________________
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Liisa ei suostunut äidin ehdotukseen. _______________________________________________________

En ole tottunut heräämään kello 5.00. _______________________________________________________

Tämä kirja on suunnattu lapsille. ___________________________________________________________

Vaikka olin eri mieltä, tyydyin päätökseen. ___________________________________________________

Olen kiinnostunut fysiikasta. _______________________________________________________________

Äänestämällä voi vaikuttaa yhteisiin asioihin. ________________________________________________

Mitä sinulle on tapahtunut? ________________________________________________________________

Eduskunta koostuu kansanedustajista. ______________________________________________________

Kuinka kauan viivyt kirjastossa? ____________________________________________________________

Mökillä nautin hiljaisuudesta. ______________________________________________________________

Valmistaudun kokeeseen huolellisesti. _______________________________________________________

Lapsi kärsii jatkuvista korvatulehduksista. ___________________________________________________

Eduskunta väitteli uudesta laista. ___________________________________________________________

Hallitus neuvotteli leikkauksista. ____________________________________________________________

Vangit vetosivat ihmisoikeuksiin. ___________________________________________________________

Vieraille tarjottiin kahvia ja kakkua. _________________________________________________________

Hän vakuutti minulle, että puhuu totta. ______________________________________________________

Poistin nimeni listasta. _____________________________________________________________________

Tämä asunto vaikuttaa kalliilta. _____________________________________________________________

Poistuin huoneesta nopeasti. _______________________________________________________________

En voisi koskaan luopua vapaudesta. ________________________________________________________

Sovimme asiasta yhdessä. __________________________________________________________________

Löysin avaimet kadulta. ____________________________________________________________________

Kadonnut nainen löytyi metsästä. ___________________________________________________________

Vastaus riippuu siitä, miten katsomme asiaa. _________________________________________________

Opettaja muistutti opiskelijoita aikataulusta. _________________________________________________


