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Täydennä oppikirjan tekstin mukaiseksi.

Kouluvuosi päättyy

Ysiluokkalaiset haluavat  ja mennä 
kaikki yhdessä retkelle  

. Heidän luokanohjaajansa 
on selittänyt heille, että on hyvä idea tehdä jotakin yhdessä ja 

, mutta on tärkeää, että 
. Venla ja Ceci ovat ehdottaneet, 

että he voisivat 
, veloittaa pääsylipuista ja kerätä näin rahaa. 

Tällaiseen projektiin on kaikkien osallistuttava, ja 
, jota he aikovat tarjota juhlissa.

Venla: Tyypit, on kiire päättää tänään, mitä ruokaa aiomme tarjota juhlissa. Meillä 
, juhla on ylihuomenna.

Miguel: Jotakin helppoa, eikö niin? Ostetaan , 
ketsuppia ja leipää hotdogeja varten ja siinä se. Ei tällaisessa juhlassa ole tarpeen olla
gourmet-ruokaa. Älkää unohtako, että ajatuksena on . 
Olemme päättäneet myydä pääsyliput kuudella eurolla kappale, joten  

.

Venla: , mutta en tiedä...lihapullia ja ketsuppia. Kaikki 
sellainen vaikuttaa minusta .

Jorge: En voi uskoa tätä! Makkaroita, lihapullia. Enää joulukinkku puuttuu.

Miguel: Hyvä idea, sitä voidaan myös laittaa.

Jorge: Tyypit, tässä ei ole järkeä.  
ja piste. Se on ruokaa, jota kaikki voivat syödä, se on 

.

Miguel: Älä jaksa jauhaa veganismista. Muistutan sinua, että kaksi viikkoa sitten söit 
yksin .
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Jorge: Se oli . Nyt olen sataprosenttisesti vegaani.

Ceci: Katsotaanpas. On tärkeää, että  pian. 
Laitetaan vähän kaikkea, sopiiko? Näin kaikki .

Miguel: Sopii, mutta ei mitään 
.

Ceci: Selvä, hyvä on.  ostoksien tekemisestä. On mahdollista, 
että setäni voi  kaupastaan. Hedelmä- ja 
vihannesosasto on tosi hyvä.

Miguel: Ihanko totta? Loistavaa.

Jorge: Hyvä homma. Toivottavasti tulee , ja meillä on 
.

Venla: Toivotaan niin.
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Kouluvuosi päättyy

Ysiluokkalaiset haluavat juhlistaa pakollisten opintojen päättymistä ja mennä kaikki 
yhdessä retkelle uuteen huvipuistoon, joka on juuri avattu. Heidän luokanohjaajansa on 
selittänyt heille, että on hyvä idea tehdä jotakin yhdessä ja juhlistaa lukuvuoden loppua, 
mutta on tärkeää, että kaikilla on rahaa osallistua. Venla ja Ceci ovat ehdottaneet, että he 
voisivat järjestää juhlat koulun jumppasalissa, veloittaa pääsylipuista ja kerätä näin rahaa. 
Tällaiseen projektiin on kaikkien osallistuttava, ja tänään he kokoontuvat päättääkseen 
ruoasta, jota he aikovat tarjota juhlissa.

Venla: Tyypit, tänään on kiire päättää, mitä ruokaa aiomme tarjota juhlissa. Meillä ei ole 
aikaa hukattavana, juhlat ovat ylihuomenna.

Miguel: Jotakin helppoa, eikö niin? Ostetaan valmislihapullia, makkaroita, ketsuppia ja 
leipää hotdogeja varten ja siinä se. Ei tällaisessa juhlassa ole tarpeen olla gourmet-ruokaa. 
Älkää unohtako, että ajatuksena on kerätä varoja. Olemme päättäneet myydä pääsyliput 
kuudella eurolla kappale, joten ei ole mahdollista, että ostamme paljon ruokaa.

Venla: Olet oikeassa, mutta en tiedä...lihapullia ja ketsuppia. Kaikki sellainen vaikuttaa 
minusta lastenjuhlien ruoalta.

Jorge: En voi uskoa tätä! Makkaroita, lihapullia. Enää joulukinkku puuttuu.

Miguel: Hyvä idea, sitä voidaan myös laittaa.

Jorge: Tyypit, tässä ei ole järkeä. Tarjotaan vegaanista ruokaa ja piste. Se on ruokaa, jota 
kaikki voivat syödä, se on helpointa ja tulee myös halvaksi.

Miguel: Älä jaksa jauhaa veganismista. Muistutan sinua, että kaksi viikkoa sitten söit yksin 
neljä isoa makkaraa grillijuhlissa.

Jorge: Se oli jäähyväiseni lihalle. Nyt olen sataprosenttisesti vegaani.

Ceci: Katsotaanpas. On tärkeää, että pääsemme asiasta sopuun pian. Laitetaan vähän kaikkea, 
sopiiko? Näin kaikki ovat tyytyväisiä.

Miguel: Sopii, mutta ei mitään eksoottisia hedelmiä tai kalliita vihanneksia.

Ceci: Selvä, hyvä on. Otan vastuun ostoksien tekemisestä. On mahdollista, että setäni voi 
lahjoittaa meille jotain kaupastaan. Hedelmä- ja vihannesosasto on tosi hyvä.

Miguel: Ihanko totta? Loistavaa.

Jorge: Hyvä homma. Toivottavasti tulee paljon ihmisiä, ja meillä on riittävästi rahaa retkeen.

Venla: Toivotaan niin.
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