
Kirje ystävälle (A2)

Hei Hannah!

Mitä kuuluu? Kirjoitan sinulle Suomesta! Täällä on talvi ja paljon lunta. Meillä on tällä hetkellä
talviloma, joten emme mene kouluun. Olen menossa minun perheeni kanssa mökille Lappiin, joka on
Suomen Pohjoisosassa ja olen siitä erittäin innoissani!

Kun palaamme lomalta takaisin kouluun aloitan uuden kielen oppimisen. Olen aina halunnut oppia
espanjaa, koska rakastan espanjalaista kulttuuria ja mielestäni espanjalainen musiikki on hyvin
romanttista. Aion käydä espanjan tunneilla ystäväni Millan kanssa. Milla käy perheensä kanssa paljon
Espanjassa lomalla ja siksi haluaa opetella kieltä myös.

Milla on paras ystäväni täällä Suomessa. Olemme olleet ystäviä pienestä asti ja teemme kaiken
yhdessä! Me tykkäämme käydä elokuvissa ja ostamassa vaatteita. Toivon, että kun tulet Suomeen
käymään ensi kesänä saat tavata hänet.

Toivottavasti voit hyvin siellä Australiassa! Haluan oppia lisää maastasi, koska se on niin erilainen kuin
Suomi. Onko totta, että kun täällä Suomessa on talvi, Australiassa on kesä? Odotan vastaustasi innolla.
 
Terveisin ystäväsi,
Suvi

Did you understand the text?

1) Miksi Suvi ei mene kouluun?

Suvi on kipeä
Suvilla on kesäloma
Suvin koulu on suljettu
lumimyrskyn takia
Suvilla on talviloma

a)
b)
c)

d)

2) Mitä kieltä Suvi aikoo opiskella?

Saksaa

Espanjaa

Ranskaa

Englantia

a)

b)

c)

d)

3) Mitä Suvi rakastaa Espanjasta?

Espanjalaista kulttuuria
Musiikkia
Ruokaa
Espanjan rantoja

a)
b)
c)
d)

4) Miksi Suvin ystävä Milla aikoo opiskella myös
espanjaa?

Koska he tekevät aina kaiken yhdessä

Milla ei halua opiskella espanjaa

Koska Millan perhe lomailee paljon Espanjassa

Koska Milla rakastaa espanjalaista musiikkia

a)

b)

c)

d)

5) Mitä Suvi ja Milla tykkäävät tehdä
yhdessä?

Käydä ulkona syömässä
Kuunnella musiikkia yhdessä
Käydä kirjaostoksilla
Käydä elokuvissa

a)
b)
c)
d)

6) Miksi Suvi haluaa oppia lisää Australiasta?

Koska hän rakastaa eläimiä

Koska Australia on kaukana

Koska Australia on niin erilainen kuin Suomi

Koska Suvi haluaa matkustaa Australiaan

a)

b)

c)

d)
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