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Kielioppi 2

Lauseenvastikkeet

Alla on 3 lyhennettyä uutista Keskisuomalaisen verkkolehdestä.
-

-

Ymmärrätkö, mistä uutiset kertovat?
Löydätkö lauseenvasti kkeita uutisista?

Kiinan formulakisa ajetaan radan saatua hyväksynnän
Formula ykkösiä hallinnoiva autourheilun kattojärjestö FIA on antanut
hyväksynnän Shanghain moottoriradalle. Näin Kiinan gp ajetaan
suunnitellusti 17. huhtikuuta. Shanghai Daily -lehden mukaan FIA:n
kisajohtaja Charlie Whiting hyväksyi radalle tehdyt vaaditut korjaukset,
mukaan lukien uuden asvaltin.

Portugalin pääministeri eroaa säästöpaketin kaaduttua
Portugalin pääministeri Jose Socrates jätti eronpyyntönsä
keskiviikkoiltana, kun hänen ajamansa säästöpaketti kaatui maan
parlamentissa. Portugalin pääministeri on jättänyt eronpyyntönsä, kertoo
maan presidentin kanslia AFP:n mukaan. Pääministeri Jose Socrates oli jo
aiemmin ilmoittanut eroavansa, jos maan parlamentti äänestäisi nurin
hallituksen esittämät säästötoimet.

Sinebrychoffin työntekijät marssivat ulos Keravalla
Juomayhtiö S inebrychoffin työntekijät marssivat keskiviikkoiltana ulos
työpaikaltaan vastustaakseen työnantaj ansa suunnittelemia irti sanomisia.
Sinebrychoff suunnittelee 51 työntekijän irtisanomista.
Ulosmarssi alkoi kyrnrneneltä keskiviikkoiltana, ja työntekijät aikovat
palata työpaikalle lauantaina illalla.
Yrityksessä päättyivät yt-neuvottelut tällä viikolla. Työnantajan edustaja
on ilmoittanut esittävänsä irtisanomisia yhtiön johdolle, ja yhtiöltä
odotetaan päätöstä viikon sisällä.
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Portugalin pääministeri eroaa säästöpaketin)duua
Portugalin pääministeri Jose Socrates jätti eronpyyntönsä
keskiviikkoiltana, kun hänen ajamansa säästöpaketti kaatui maan
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Sinebrychoffin työntekijät marssivat ulos Keravalla
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työpaikaltaan vastustaakseen yönantajansa suunnittelemia irtisanomisia.
Sinebrychoff suunnittelee 51 työntekijän irtisanomista.
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Ulosmarssi alkoi kyrnmeneltä keskiviikkoiltana, ja työntekijät aikovat
palata työpaikalle lauantaina illalla.
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