
Yksilöllinen opiskelujakso. Viikot 4-5/2016 
Smart Moves 3: Global issues 
 
Liimaa tämä ohje vihkoosi.  
Saat edetä omassa tahdissa ja järjestyksessä. Tee kuitenkin kaikki PERUStehtävät ennen EXTRAtehtäviä. 
Merkitse aina ruksi laatikkoon, kun olet tehnyt kyseisen tehtävän. Kun ruksaat tehtävää, mieti samalla, mitä 
opit. Tee mieluummin huolella kuin nopeasti.  
 

Vocabulary / Sanasto 
PERUS 
 Lue (ääneen tai itseksesi) kappale 4 Global issues: 

energy TB p.19-21 
 Käännä teksti haluamallasi tavalla: parin kanssa 

ääneen, kirjallisesti vihkoon tai "pään sisällä". 
Sanasto WB p.40-41 

Tee tehtävät:  
 2AB p.41 (vihkoon molemmat) 
 4 p.42 
 5A p.43 
 Tarkista tehtävät  
EXTRA 
 Harjoittele sanoja A/B-lapuilla parin kanssa 
 Harjoittele sanoja Quizletissä haluamallasi tavalla: 

http://tinyurl.com/zqd54h2 
 Tee fronterissa (Englannin tehtävähuone 9CF) 

sanastotehtävä. Se löytyy tehtävät-välilehdeltä.  

 

My opinion / minun mielipiteeni  
PERUS 
 Tutki ja opiskele ympäristösanoja TB p.22-23 
Valitse A tai B 
A. Kirjoita puhe 
 Valitse jokin itseäsi koskettava ympäristöaihe (käytä 

inspiraationa TB p.22-23 sanoja). Kirjoita aiheesta 
vaikuttava puhe, jonka voisit esittää esimerkiksi 
kouluun saapuville ulkomaisille vieraille. Sopiva 
puheen pituus on n. 100-150 sanaa. Palautus 
Fronterin palautuskansioon (Englannin 
tehtävähuone 9CF). 

 Tutki puheenkirjoitusvinkkejä täältä:  
http://tinyurl.com/j4zn6b4, mene kohtaan "2. 
Puhe" 

B. Kirjoita mielipidekirjoitus 
 Valitse jokin itseäsi koskettava ympäristöaihe (käytä 

inspiraationa TB p.22-23 sanoja). Kirjoita aiheesta 
mielipidekirjoitus, jonka voisi julkaista 
sanomalehden mielipidepalstalla. Sopiva pituus 
tekstille on n.100-150 sanaa. Palautus Fronterin 
palautuskansioon (Englannin tehtävähuone 9CF). 

 Tutki mielipidekirjoitusvinkkejä täältä:  
http://tinyurl.com/z8byqj2 (huomaa etenkin aloitus 
ja lopetus) 
http://tinyurl.com/je2jekt 

EXTRA 
 Lue puhe tai mielipidekirjoitus ääneen muulle 

luokalle 

 

Modal verbs / Vaillinaiset apuverbit  
PERUS 
 Kertaa MUST ja CAN-verbien käyttö TB p.170-171 tai 

katso opetusvideo (kokonaan!): 
http://tinyurl.com/j9t7yvl 

 Tee 11AB WB p.46 
 Tarkista tehtävät 
 Opiskele MAY/MIGHT/BE ALLOWED TO -asiaa TB 

p.172 (vaikka parin kanssa ääneen). Jos katsoit 
videon, nämä asiat tiedät jo! 

 Tee A, B, D WB p.47-49 
 Tarkista tehtävät 
EXTRA 
 Testaa osaamistasi täällä: 

http://tinyurl.com/6qsgjw 

My carbon footprint/ Oma hiilijalanjälki 
PERUS 
 Mene osoitteeseen: 

https://islandwood.org/footprint-calculator/ ja 
laske oma hiilijalanjälkesi. Vinkki: käytä sanakirjaa 
vaikeissa sanoissa ja googlea muuttamaan kilometrit 
maileiksi.  

 Kirjoita tuloksen perusteella kolme asiasta (in 
English), jotka voisit tehdä pienentääksesi 
hiilijalanjälkeäsi. Kirjoita konkreettisista asioista! 
Palauta kirjoituksesi Fronterin palautuskansioon 
(Englannin tehtävähuone 9CF) 

EXTRA 
 Suunnittele rintamerkki/t-paita/kangaskassi, jossa 

on ympäristöaiheinen viesti englanniksi.   

 

 
Läksyt: Anna itsellesi läksyjä tarpeen vaatiessa. Erityisesti kirjoitelmatehtäviä olisi hyvä pohjustaa ja 
kirjoittaa kotona.   
   

Tärkeää: Muista kysyä apua opelta tai kaverilta! 
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