Stop for English 211019

Handout

Sivu 147 gerundi (doing)
Gerundin käyttö:
1. Partikkeliverbin kanssa
( Mikä on partikkeliverbi? (phrasal verb).Lisäämällä tietyn preposition tai adverbin verbin
alkuperäinen merkitys muuttuu. merkitys on usein idiomaattinen.)
2. Lauseen subjektina
3. Tiettyjenverbien kanssa käytetään infinitiivin sijaan ing-muotoa
4. Kielteisen tekemisen ilmaisemisessa: se, että en ole ajoissa = ”not being on time”
Note:
1. be good at something
= olla hvyä jossakin
2. give up doing something
= luopua tekemästä jotakin
3. Jonkun asian tekemisestä nauttiminen tai inhoaminen
 Do you like driving at night?
= jonkun tekeminen (ajelu)
 What do you think about shopping?
= jonkun tekeminen (shoppailu)

Huom: verbillä mind on monia merkityksiä: https://www.thefreedictionary.com/mind

Huomaa merkitysero:
in time

(riittävän ajoissa)(sufficiently early)

1. Before a time limit expires. Sufficiently early.
2. Within an indefinite time; eventually:
3. Music
a. In the proper tempo.
b. Played with a meter.
on time (ajallaan, aikataulun mukaisesti)

Riittävän ajoissa
Ajan mittaan he ymmärsivät.

(being punctual)

1 a: at the appointed time (määrättynä tarkkana aikana)
b: on schedule (aikataulun mukaisesti)
2 : on the installment plan (esim. maksueräaikataulun mukaisesti)
 The train arrived on time for the first time this week.
 They bought their dining-room furniture on time.
 Smith beat Jones on time.
vrt. mennessä = by

Huomaa muut huomiot sivulla 147.
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Sivu 147 infinitiivi (to do)

Handout

(enemmän kuin ing-muodon kanssa)

Infinitiivin käyttö:
1. Adjektiivin jälkeen
2. Tarkoitusperää ilmaisevissa yhteyksissä
3. Tiettyjen verbien kanssa:learn, try etc.
4. Kielteisen tekemisen ilmaisemisessa

Mitä seuraavat ovat englanniksi? Miettikää ryhmässä esimerkkilauseita.
Ei ole varaa tehdä jotakin : I can`t afford eating in that restaurant every week.
suostua tekemään jotakin
päättää tehdä jotakin
oletan saavani palkan huomenna
unohtaa tehdä jotakin >< muistaa tehdä jotakin
uskotella (toisille) tekevänsä jotakin
esim. Suljin silmäni ja esitin nukkuvaa (olevani unessa)
luvata tehdä jotakin >< kieltäytyä tekemästä jotakin
auttaa tekemään jotakin
toivon että minulla on suuri hotellihuone
oppia tekemään jotakin
tarvita tehdä jotakin
tarjota tekemään jotakin
”Haenko sinulle kahvia?” hän tarjosi.
Petteri tarjoutui opettamaan vesihiihtoa tyttärelleen.
suunnitella tehdä jotakin
näyttää tekevän jotakin: hän näyttää olevan myöhässä.
yrittää tehdä jotakin
haluta tehdä jotakin
jos on mahdollista, haluaisi tehdä jotakin

Molemmat OK: start, begin, continue

Huomaa muut huomiot sivulla 147.

