
RISTIKKOJEN VASTAUKSET

Osa 2 Perhettä ja sukua
Vaimon äiti = anoppi
Isän veli = setä
Kaksi eronnutta perhettä yhdistyvät ja muodostavat uuden perheen = uusperhe
Lapsen äiti ja isä ovat lapsen = vanhemmat
Vaimo ja = mies
Väliviiva
Isän siskon lapsi = serkku
Miespuolinen sisarus = veli
Serkun äiti on minun = täti
Äidin tai isän äiti = mummo
Äidin tai isän äiti = isoäiti

Osa 4 Ammatit ja alat
Korjaa kenkiä ja tekee kopiota avaimista = suutari
Kirjoittaa uutisia lehtiin = toimittaja
Korjaa ja asentaa eri laitteita = sähkömies
Tuo sinulle ruokaa ravintolassa = tarjoilija
Hoitaa vanhuksia, lapsia tai sairaita = lähihoitaja
On työssä koulussa ja seisoo tavallisesti luokan edessä = opettaja
Tekee työtä kirkossa, rukoilee ja siunaa ihmisiä = pappi
Ajaa linja-autoa tai bussia = kuljettaja
Vie lähetetyt kirjeet ja laskut perille = postinjakaja
Auttaa synnytyksessä ja opastaa äitejä = kätilö
Edustaa asiakkaitaan oikeudessa = asianajaja
Tekee työtä toimistossa = sihteeri
Tekee herkullisia kakkuja = kondiittori



Osa 5 Koulutusjärjestelmä ja jatkokoulutus
Valma on ”___________” koulutus  = valmistava
Pakollinen koulu, joka alkaa, kun lapsi täyttää 7 vuotta = peruskoulu
Mikä koulu pitää käydä, jos haluaa opiskella ammatin? = ammattikoulu
Pakollinen koulu ennen peruskoulua = esikoulu
Tämän koulun jälkeen opiskelijalla on ylioppilastutkinto = lukio
Alemman korkeakoulututkinnon nimi = kandidaatti
Tässä koulussa pitää opiskella, jos haluaa olla lääkäri = yliopisto
Kun koulu loppuu, sinulle annetaan sellainen. = todistus

Osa 9 Työelämätaidot
Työntekijän ja työnantajan allekirjoittama sopimus työnteosta = työsopimus
Ihminen, joka on työssä 4 tuntia päivässä tai alle 30 tuntia viikossa = osa-aikainen
Järjestö, joka edustaa saman alan työntekijöitä = ammattiliitto
Työnhakija lähettää tämän työnantajalle, kun hakee työtä = työhakemus
Työ, joka kestää vain lyhyen aikaa = pätkätyö
Päivä, jolloin ei tehdä työtä = vapaapäivä
Raha mitä työntekijä saa, kun ei käy enää työssä = eläke
Ihminen, joka valvoo, auttaa ja tukee työntekijöitä työpaikalla = esimies
Työnantaja vähentää palkasta = verot
Ihminen, jolla on oma yritys = yrittäjä




