Insights 7 T1 Phrase Craze

Etsi rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.

Järvialueen jyrkänteille kiipeäminen

scaling those Lake District crags

seikkailunhalu

a thirst for adventure

Koska minua kiusattiin säälimättömästi koulussa

Bullied mercilessly at school

vastahakoinen poistumaan kotoa

reluctant to be away from home

kunnes astuin sinne ensi kertaa

until I first set foot on it

kehittääkseni kestävyyttäni

to build up stamina

aloin harrastaa kalliokiipeilyä

took up rock climbing

kiipesin Mont Blancille

ascended Mont Blanc

kun tein ylioppilastutkintoani

while doing my A-levels

mutta niin ei ollut määrä käydä

it was not to be

pahin inhimillinen tragedia

the worst human tragedy

Kestäisi 12 kuukautta

It would be 12 months until

uskaltautuisin takaisin

to venture back

aloin tuntea itseni innostuneeksi mahdollisuudesta I started to feel excited about the prospect of
Lähdimme aamun koittaessa

We left at first light

reput lastattuina

laden with rucksacks

paksun sumun hämärtäessä reittiä

as thick fog obscured the route

yksi askel kerrallaan

one step at a time

aivan yksin

completely alone

Katsoin ylös pelästyneenä

I looked up, startled

en pystynyt näkemään kuin
muutamia metrejä eteeni

was unable to see more than a few metres ahead

KEY

minulla oli tuskin aikaa pohtia

I barely had time to wonder

olisiko minun parasta irrottaa itseni

I’d be better off unclipping myself

Ilmaa haukkoen

Gasping for air

avutonta tunnetta vatsassani

helpless sensation in my stomach

kuvittelin kuolemani ilmoittavat otsikot

the headlines announcing my death

tuuli tyyntyi

the wind subsided

vuori hiljeni

the mountain fell silent

vastausta ei kuulunut

There was no response

jatkoin matkaa

I pressed on

Kyyneliä vuodatettiin

There were tears

oli olettanut meidät kuolleiksi

had assumed we were dead

ymmärsimme kuinka onnekkaita olimme olleet

we realised how lucky we’d been

koko alueelle oli iskenyt paljon isompi lumivyöry

The whole area had been hit by a much bigger avalanche

hänen kuolemansa vaikutti minuun

His death affected me

matkalla kotiin

On the way home

selviytyjän syyllisyyden kuluttamana

eaten up by survivor’s guilt

tästä on selviydyttävä päästäkseni eteenpäin

it’s something I need to overcome before I can move on

IN7 T4 Phrase Craze

Etsi rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän. KEY

eläinten kognitio

animal cognition

on haastanut käsityksen

has challenged the belief

ihmisen älykkyyteen verrattava

comparable to human intelligence

jaamme saman uteliaisuuden

share the same curiosity

Eräänä päivänä vuoden 1990 loppupuolella

One day in late 1990

laaja uskomus

the widespread belief

vaakasuora oksa

a horizontal branch

Kuinka päästä käsiksi lihaan

how to get access to the meat

eivät voineet repäistä palaa

they couldn’t break off a piece

Hetken kuluttua

After a while

nosti sitä ylöspäin

hoisted it up

puolenkymmentä kertaa

half a dozen times

ulottuvissa

within reach

lintu oli arvioinut tilanteen

the bird had assessed the situation

laittaa käytäntöön

put it into action

yritys tai erehdys

trial or error

ei yrittänyt lentää pois

never attempted to fly off

liha oli tukevasti kiinni

meat was securely tethered

kilpailuhenkisyys linnunaivorintamalla

competitiveness on the bird brain front

Hetken kuluttua

Shortly after

ottaen huomioon harmaapapukaijan mieltymyksen

given a Grey’s taste

riputettu kello

the suspended bell

Olin hieman häkeltynyt

I was a bit taken aback

hiukan itsepintaisemmin

a little more insistently

teki tehtävän suunnitellusti

doing the task as planned

se nautti täysin siemauksin sen antamasta kontrollista he relished the control it gave him over
kyky manipuloida

the ability to manipulate

se oli täydessä vauhdissa

it was in full bore

hän juoksutti heitä

he would have them running around

koko skaalansa

his entire repertoire

perehdyttämisriitti uusille tulijoille

initiation rite for newcomers

mittasi hänen etuoikeuttaan

a measure of his entitlement

hän ei sietäisi tämmöistä peliä

he would have none of this game

nimeäminen vain vähän hallussa

had little command of labels

paljon vähemmän tottunut saamaan ihmiset

much less used to getting people

toisin kuin

in contrast

Insights 7 T6 Phrase Craze

Etsi rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.

KEY

Hyvät naiset ja herrat

Ladies and Gentlemen

katkelma pääpyheesta

an extract from a keynote speech

Kestävä kehitys

Sustainable Development

rakentaa kaikille parempi tulevaisuus

to build a better future for all

taloudellisesti menestyvä ja kaikille avoin

economically prosperous and inclusive

saavat samat oikeudet

enjoy the same rights

ei enää pidetä/nähdä

is no longer considered

merkityksetön asia

a marginal issue

globaalisti tärkeä ydinkysymys

a core question of global importance

hallitsematon muuttoliike

uncontrolled migration

poliittinen myllerrys

political turmoil

vaikuttavat elämäämme

affect our lives

syrjaytyneet ihmiset

marginalized people

kestävämpi tulevaisuus

a more sustainable future

ei ole aikaa hukattavaksi

There is no time to waste

asiakysymykset liittyvät toisiinsa

the issues are interlinked

panna toimeen laajalla rintamalla

to be implemented on a broad front

yksityissektori, akateeminen maailma ja kansalaisyhteiskunta

the private sector, academia and civil society

osallistumalla kestävyyteen

by contributing to sustainability

oma hyvinvointisi

your own wellbeing

saavuttaaksemme

in order to reach

kaikki saatavilla olevat inhimilliset resurssit

all the human resources available

ihmisoikeuskysymys

a human rights issue

jotkut tahtovat ymmärtää paremmin

some people tend to better understand

sukupuolten välinen tasa-arvo

gender equality

tuo suuria taloudellisia etuja

brings great economic benefits

lisääntynyt koulutuksen saaminen

increased educational attainment

vastaa noin 50 prosentista talouden kasvusta

accounts for about 50% of the economic growth

50 viime vuoden aikana

over the past 50 years

tyttärensä käyvät koulua

daughters attend school

on vaikutus

has an impact on

osallistuvat merkitsevästi päätöksentekoon

participate meaningfully in decision-making

Suomi on sijoitettu listan kärkeen

Finland is ranked at the top

asialistalla

on the agenda

köyhä takapajuinen alue

a poor backward territory

autonominen suuriruhtinaskunta

an autonomous Grand Duchy

saimme itsenäisyyden

we gained our independence

Alku ei siten ollut helppo

The beginning was thus not easy

myöntämällä suomalaisille naisille täydet poliittiset oikeudet

to grant Finnish women full political rights

siihen aikaan

at the time

Siitä lähtien

Since then

ovat olleet avaintekijä

have been a key factor

hyvinvointiyhteiskunta

welfare society

osallistuminen työelämään

labour force participation

Vahva sitoutuminen

The strong commitment to

täytyy olla mukana

need to be involved in

olemme murtaneet erilaisia esteitä

we have broken different barriers

ulkoministeri

Minister for Foreign Affairs

se, mikä on tärkeää

what is important

Olen varma, että tämänkaltaiset tapahtumat

I trust that events like this

kaikkien hyödyksi

for the benefit of everyone

Odotan innokkaasti kuulevani

I look forward to hearing

IN7 T7 On a mission Phrase Craze

Etsi fraasit tekstistä ja kirjoita ne tähän viivoille.

yli 22 tuhatta kalalajia

more than 22,000 fish species

kaksinkertainen määrä

double that amount of

7 selkeästi havaittavaa jäsentä

seven distinct members

yksi huomattava ainesosa

one outstanding component

kaiken muotoisina ja kokoisina

in all shapes and all sizes

poisheitetty muovi

discarded plastic.

Varovaisten arvioiden mukaan

According to conservative estimates

viittä kauppakassia vastaava määrä

the equivalent of five full shopping bags

muuttaen koskemattomat rannat

turning pristine beaches into

pääosa pysyy pinnalla

the majority stays afloat

Tyyni valtameri

the Pacific

voivat pysyä ehjinä vuosikymmeniä

can remain intact for decades

antaen myöten olosuhteille

succumbing to the conditions

erehtyy luulemaan niitä ruuaksi

mistake them for food

ilmeinen ratkaisu tähän kaikkeen

an obvious solution to all this

ovat olleet hyvin tietoisia prosessista

have been well aware of the process

kasvava/kiihtyvä ongelma

an escalating issue

täysin turhia

utterly futile

parhaimmillaan … pahimmillaan

at best … at worst

Alankomaat

the Netherlands

Muutamana viime vuotena

For the past few years

mikäli kaikki sujuu suunnitelmien mukaan

If all goes to plan

kooltaan kaksinkertainen verrattuna

twice the size of

hän kohtasi sen, mitä sanoo ongelmaksi

he first encountered what he calls ‘the problem’

tuntea hallitsevansa asia suhteellisen hyvin

to feel in relative command of the issue

pahenee ajan myötä

gets worse over time

ihmisluonne on surullisenkuuluisa hitaudestaan

human nature is notoriously slow

planeetan suurimpia arvoituksia

one of the planet’s greatest puzzles

pyrkiä onnistumiseen, mutta olettaa tappio

to aim for success, but assume failure

