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Puh. 0800 17117
asiakaspalvelu@otava.fi

Sisällysluettelo

Kappale

sivu

Teemat

Rakenteet

Muuta

matkasta kertominen,
historialliset
tapahtumat
Argentiinassa ja
muualla maailmassa

preteriti, säännölliset muodot

perfektin ja preteritin
käytön eroja; nume
roiden ja sanapainon
kertausta; lisää verbien
tener ja entrar käytöstä

musiikista keskusteleminen, espanjan
kielen kehittyminen
ja leviäminen

epäsäännöllisten verbien ja -irkenkäverbien preterititaivutus

estar sentado vs. sentarse;
tulla joksikin -verbit

imperfekti, säännölliset ja
epäsäännölliset muodot; imperfektin ja preteritin käytön
eroja; adjektiivin paikka
substantiiviin nähden

ser ja estar -kertausta

tradición milenaria, realidad de hoy

henkilöiden kuvailu,
Keski-Amerikan
kulttuurit ja Kolumbuksen löytöretket

Lección 4

terveys ja hyvinvointi

preteritin ja imperfektin käyttö
tarinassa; preteritin käyttö rajatuissa tilanteissa tai olosuh
teissa; toistuva tekeminen

¿Por qué no…? -kehotus;
todo, cada

elämää ennen ja nyt
Espanjassa

pluskvamperfekti;
verbejä joiden merkitys muuttuu preteritissä ja imperfektissä

edellisten kappaleiden
kertausta; itsearviointi

108–127

opiskelusuunnitelmat
ja opiskelutottumukset

subjunktiivin käyttö tunne- ja
tahtopäälauseiden jälkeen;
subjunktiivin perfektin muodostus

subjunktiivin taivutuksen kertausta

Lección 7

128–147

tulevaisuuden suunnitelmat, autoilu

futuuri, säännölliset ja
epäsäännölliset muodot;
subjunktiivi tulevaisuuteen viittaavien ajanilmaisujen kanssa

teitittelyn käskyjen
kertausta; puhekielisiä
ilmaisuja

Lección 8

148–167

työhaastattelu, puhelinkäyttäytyminen,
työhakemus, hen
kilöiden psykologinen
kuvailu

subjunktiivi relatiivilauseessa;
toiveet; se me -rakenne

voseo; relatiivipronomini
que; se me -rakenne

168–183

työelämä, työelämän
ja perheen yhteensovittaminen

futuuri oletuksissa; lisää subjunktiivin käytöstä mm. oman
mielipiteen kertomisessa

subjunktiivin käytön
kertausta

184–202

sähköposti, tietokone
ja Internet, toimistotyö

Lección 1

Tilaukset

8–27

Episodio: Lo hermoso

Kirjavälitys Oy
Faksi 010 345 1454

Algunos sucesos históricos:
Fuera de Argentina; Dentro
de Argentina

kvtilaus@kirjavalitys.fi

Lección 2

Puh. 010 345 1520

28–47

Episodio: Lo más sonado del año
Informativos: ¿Castellano o
español?; Una lengua mundial

Lección 3

48–67

Episodio: Amar marea
Informativo: Mayas y mexicas:

1. painos
© Javier González García, Vaula Kyyhkynen, María Savilaakso, Tuija Turkki ja Kustannusosakeyhtiö Otava

68–87

Episodio: Pánico escénico
Informativo: Más vale prevenir

Toimitus

Silja Kinnunen

Piirrokset

Jii Roikonen

Kansi

Sari Inandik

que curar

Kannen sarja-asu

Sari Inandik

Lección 5

Kannen kuvat

Jorma Marstio/Otavamedia Oy, iStockphoto.com

Graafinen suunnittelu

Sari Inandik ja Mirjami Manninen

Taitto ja kartat

Mirjami Manninen

Valokuvat

Jorma Marstio/Otavamedia Oy sekä Corbis/Suomen Kuvapalvelu Oy, Espanjan valtion matkailu-

88–107

Episodio: El tiempo no pasa en
balde

Informativo: Dos Españas,

toimisto, Fennopress a Bulls Company, Lauri Hänninen, Krista Kosonen, Lehtikuva Oy, MVPhotos,

millones de historias
Poema: Fragmento del
“Romance sonámbulo”

MVPhotos/Colourbox, Otavan kuva-arkisto, SIME/Suomen Kuvapalvelu Oy

Lección 6

Episodio: Que vuelva la esperanza
Informativo:
La carrera de la vida
Kopiointiehdot
Tämä teos on oppikirja. Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopioiminen on kielletty ellei
valokopiointiin ole hankittu lupaa. Tarkista, onko oppilaitoksellanne voimassaoleva valokopiointilupa.
Lisätietoja luvista ja niiden sisällöstä antaa Kopiosto ry, www.kopiosto.fi/.

Episodio: Con b de bacano
Informativo: El mundo del mañana

Teoksen tai sen osan digitaalinen kopioiminen tai muuntelu on ehdottomasti kielletty.

Episodio: ¡Se me traba la lengua!
Informativo: Cómo hablar por

Sidonta:

Solicitud de empleo

teléfono

Lección 9
Painopaikka:
Otavan Kirjapaino Oy
Keuruu 2011
ISBN 978-951-1-24873-6

Episodio: La belleza que enamora
Columna de opinión: Abaratar
el despido

Lección 10

Episodio: El circo de la vida
Reportaje: La vida de Lucinda

edellisten kappaleiden
kertausta; itsearviointi

Ortega

Kielioppikooste
Aakkosellinen sanasto espanja–suomi
Aakkosellinen sanasto suomi–espanja
2

203
230
244

Paljon käytettyjä sanontoja
Keskustelustrategiat

257
258
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