
UNiDAD  9

ESTRELLAS 2 

Parisanakoe I

Suomentakaa fraasit.

1. 1. en este foro

2. las opiniones de los demás 2. 

3. 3. se escribe de forma clara

4. se ve bonito 4. 

5. 5. ya no utilizo

6. de procedencia animal 6. 

7. 7. millones de animales mueren

8. por culpa de la industria textil 8. 

9. 9. no estoy de acuerdo con esto

10. hacer una excepción 10. 

11. 11. muchas cosas usadas

12. lo compro todo de segunda mano 12. 

13. 13. evitar la muerte de animales

14. algún día necesitarás una chaqueta 14. 

15. 15. más recursos naturales

16. es peor para el medio ambiente 16. 

17. 17. llevar algo de piel 

18. está planeando un viaje 18. 
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19. 19. ahorrar la plata

20. hay que tomar un avión 20.

21. 21. no estoy a favor de eso

22. estar en contra de todo 22. 

23. 23. se puede convertir en una crisis 

24. no acepto ir 24. 

25. 25. hay que ir a Europa

26. y ya está 26. 

27. 27. a mí me va bien así

28. lo siento 28.

29. 29. yo de ti

30. hay que aceptar 30.
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Kirjoittakaa puuttuvat kohdat espanjaksi.

1. tällä keskustelupalstalla 1. 

2. 2. muiden mielipiteet

3. kirjoitetaan selkeästi 3. 

4. 4. näyttää hyvältä

5. en enää käytä 5. 

6. 6. eläinperäinen

7. miljoonat eläimet kuolevat 7. 

8. 8. tekstiiliteollisuuden takia

9. en ole samaa mieltä tästä 9. 

10. 10. tehdä poikkeus

11. paljon käytettyjä tavaroita 11.

12. 12. ostan kaiken käytettynä

13. välttää eläinten kuolema 13. 

14. 14. joku päivä tarvitset takin

15. enemmän luonnovaroja 15. 

16. 16. se on pahempaa ympäristölle

17. käyttää jotakin nahkaista 17.

18. 18. on suunnittelemassa matkaa
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19. säästää rahaa 19.

20. 20. täytyy mennä lentokoneella

21. en ole sen kannalla 21. 

22. 22. vastustaa kaikkea

23. voi muuttua kriisiksi 23.

24. 24. en suostu menemään

25. täytyy mennä Eurooppaan 25.

26. 26. ja se siitä

27. minulle sopii hyvin tällä tavoin 27. 

28. 28. olen pahoillani

29. sinuna 29.

30. 30. täytyy hyväksyä
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Suomeksi Espanjaksi

1. tällä keskustelupalstalla 1. en este foro

2. muiden mielipiteet 2. las opiniones de los demás

3. kirjoitetaan selkeästi 3. se escribe de forma clara

4. näyttää hyvältä 4. se ve bonito

5. en enää käytä 5. ya no utilizo

6. eläinperäinen 6. de procedencia animal

7. miljoonat eläimet kuolevat 7. millones de animales mueren

8. tekstiiliteollisuuden takia 8. por culpa de la industria textil

9. en ole samaa mieltä tästä 9. no estoy de acuerdo con esto

10. tehdä poikkeus 10. hacer una excepción

11. paljon käytettyjä tavaroita 11. muchas cosas usadas

12. ostan kaiken käytettynä 12. lo compro todo de segunda mano

13. välttää eläinten kuolema 13. evitar la muerte de animales

14. joku päivä tarvitset takin 14. algún día necesitarás una chaqueta

15. enemmän luonnovaroja 15. más recursos naturales

16. se on pahempaa ympäristölle 16. es peor para el medio ambiente

17. käyttää jotakin nahkaista 17. llevar algo de piel 

18. on suunnittelemassa matkaa 18. está planeando un viaje
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19. säästää rahaa 19. ahorrar la plata

20. täytyy mennä lentokoneella 20. hay que tomar un avión

21. en ole sen kannalla 21. no estoy a favor de eso

22. vastustaa kaikkea 22. estar en contra de todo

23. voi muuttua kriisiksi 23. se puede convertir en una crisis 

24. en suostu menemään 24. no acepto ir 

25. täytyy mennä Eurooppaan 25. hay que ir a Europa

26. ja se siitä 26. y ya está 

27. minulle sopii hyvin tällä tavoin 27. a mí me va bien así

28. olen pahoillani 28. lo siento

29. sinuna 29. yo de ti

30. täytyy hyväksyä 30. hay que aceptar
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