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Tervetuloa oppimaan klingonia!

Klingon on ylpeän soturikansan oma kieli, joka on yksi tunnetuimmista ja

yleisimmistä beeta-kvadrantin kielistä. Klingoneilla on jo kauan ollut tärkeä

rooli galaktisessa historiassa ja klingonin kielen taito onkin galaksin sisäisessä

kanssakäymisessä hyvä ja hyödyllinen taito, jota kannattaa harjoittaa, ylläpitää

ja hyödyntää. Tämä kirja on suunniteltu ohjattuun opetukseen, mutta sitä voi

käyttää myös itsenäiseen opiskeluun.

Klingonit ovat kansana ylpeitä. Heillä on oma pitkä polveileva historiansa,

monimuotoiset perinteet ja aivan omansalainen kulttuuri. Tässä oppikirjassa

opitaankin klingonin ohella sitä puhuvasta kansasta ja sen kulttuurista.

Kappaleissa tutustutaan Klingon-imperiumin kotiplaneettaan, siirtokuntiin ja

alusmaihin sekä klingoneiden kulttuuriin: ruokaan, musiikkiin, viihteeseen,

mytologiaan ja urheiluun.

Klingonien imperiumi on kooltaan suuri ja niinpä klingonin kieli ei ole täysin

yhtenäinen. Tässä kirjassa opetetaan kaikkein yleisintä standardiklingonia, jolla

pärjää missä tahansa imperiumin kolkassa ja joka on Klingon-imperiumin

virallinen kieli.

Mukavia oppimishetkiä ja menestystä!

Kaneli Kalliokoski
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Tämä kirja on tehty vapaa-ajan projektina. Sitä saa jakaa ja käyttää vapaasti muokkaamatta

niin opetukseen kuin omiin tarkoituksiin. Mainintoja alkuperäisestä tekijästä ei saa

poistaa. Kirjassa esiintyviä piirustuksia ei saa käyttää yksinään omiin tarkoituksiin kysymättä

lupaa, mutta annan niitä kyllä mieluusti käyttöön lupaa pyydettäessä. Jos haluaisit käyttää

kirjassa esiintyviä kuvia, laita vain viestiä minulle hunajakettu@gmail.com niin voit saada

alkuperäiset hyvälaatuiset kuvat käyttöösi.

Huom! Kirjassa saattaa hyvinkin olla virallisen kaanonin virheitä. Kaanon pohjautuu

pääasiassa Star Trekin sarjoihin Star Trek the Original Series, Star Trek the Next Generation

ja Star Trek Deep Space Nine. En myöskään ole klingonin kielen asiantuntija, joten

kieliopissa tai sanoissa saattaa olla virheitä. Jos huomaat kirjassa virheitä, kieliopillisia tai

sisällöllisiä, otan ilomielin korjauksia vastaan. Korjausehdotukset voi lähettää sähköpostilla

osoitteeseen hunajakettu@gmail.com. Tehdään tästä yhdessä paras mahdollinen!

Jos sähköpostin laittaminen tuntuu liian pelottavalta, minut löytää myös instagramista nimellä

@pupunuu tai telegramista @pupunu.

Ystävällisin terveisin

Kaneli Kalliokoski
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1 ba’el magh je

ba’el 'oH pongDaj'e'. be’Hom ghaH
ba’el’e’.

Suv ba’el. betleH ghaj. qu’ ba’el.

magh 'oH pongDaj'e'. loDHom ghaH
magh’e’.

po’ magh. betleH ghaj je.
qu’be’ magh ‘ach val.

puqpu’ chaH ba’el’e’ magh’e’ je. tlhInganpu’ chaH. Qo’noSDaq bIH ba’el
juH’e’ magh juH’e’ je.
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Sanat - mu’mey

ba’el

magh

je

ba'el magh je

'oH

pong

pongDaj

be'Hom

ghaH

Suv

betleH

ghaj

qu'

loDHom

po'

Bael (nimi)

Magh (nimi)

ja, myös

Bael ja Magh

se, se on

nimi

hänen nimensä

tyttö

hän, hän on

taistella

bat'leth,

klingonien teräase

olla jollakulla,

omistaa

olla hurjapäinen

poika

olla taitava

qu'be'

'ach

val

puq

puqpu'

chaH

tlhIngan

tlhInganpu'

Qo'noS

Qo'noSDaq

bIH

juH

mu'

mu'mey

ei ole hurjapäinen

mutta

olla viisas

lapsi

lapset

he, he ovat

klingon

klingonit

Kronos,

klingonien

kotiplaneetta

Kronoksella

ne, ne ovat

koti

sana

sanat

Bat’leth on perinteinen klingonien taisteluase.

Bat’letheja on monenlaisia erilaisia ja jokaisella

klingonilla on oma bath’leth.
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Tehtävät - qeqmey

1a Lue teksti ja yhdistä ominaisuudet viivalla Maghiin ja

Baeliin

poika hurjapäinen

omistaa
bat’lethin

nimi:
Bael

viisas tyttö

taistelee nimi:
Magh

1b Ympyröi oikeat vastaukset tekstin perusteella

Bael ja Magh
ovat klingoneita

Magh asuu
maapallolla

Magh on lapsi Bael asuu
Kronoksella

Magh ei ole
hurjapäinen

Magh ja Bael
ovat aikuisia

Baelilla on
bat’leth

Magh on taitava
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1c Ympyröi kuulemasi sana.

1. val magh

2. tlhIngan puqpu'

3. mu' po'

4. ghaj ghaH

5. pongDaj loDHom

6. ba'el betleH

1d käännä edellisen tehtävän sanat

val magh

tlhIngan puqpu'

mu' po'

ghaj ghaH

pongDaj loDHom

ba'el betleH

1e Lue edellisen tehtävän sanat ääneen.
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Kielioppia - Sanajärjestys

Suomessa lauseen sanajärjestys on SPO eli subjekti-predikaatti-objekti.
Klingonissa lauseen sanajärjestys on OPS eli objekti-predikaatti-subjekti.
Objekti on tekemisen kohde, predikaatti kertoo mitä tehdään ja subjekti on
tekijä.

S P O

suomeksi Martok omistaa bat’lethin.

O P S

klingoniksi Bat’lethin omistaa Martok.

betleH ghaj martoq.

2a Käännä suomenkielisen lauseen sanajärjestys klingonin

sanajärjestykseksi

S P O

suomeksi Minä syön makaronia.

O P S

klingoniksi Makaronia __________ ___________
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S P O

suomeksi Bael näkee Maghin.

O P S

klingoniksi ___________ ____________ Bael.

S P O

suomeksi Keitto on hyvää.

O P S

klingoniksi ____________ on ____________

S P O

suomeksi Sinä laulat.

O P S

klingoniksi ____________ ____________

2b Keksi kolme lausetta ja kirjoita ne suomeksi klingonin
sanajärjestyksellä.

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________
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2c Kirjoita seuraavat lauseet klingoniksi.

1. Martok on viisas. _____________________________________

2. Bael on taitava. _____________________________________

3. Magh on hurjapäinen. ____________________________________

4. Martokilla on bat’leth. ____________________________________

(vinkki! Martok = martoq) (vinkki! Apua saat kappaleen sanastosta)

2d Kerro kuvan perusteella klingoniksi mitä Data tekee. Apua

saat tehtävän lisäsanastosta. Muista sanajärjestys!

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

Lisäsanasto:

Data

Quj

legh

ghaj

tenIS

QujmeH moQ

jeqqIj

Data (nimi)

pelata

nähdä

olla , omistaa

tennis

pallo

maila



11

Kielioppia - Olla-verbi

Klingonissa ei ole erillistä olla-verbiä, vaan niiden tilalla käytetään
pronomineja. Esimerkiksi  "minä olen" ja "minä" ovat sama sana "jIH".

Klingonin pronominit:

minä, minä
olen

sinä, sinä
olet

hän, hän
on

me, me
olemme

te, te olette he, he ovat

jIH SoH ghaH maH tlhIH chaH

suomi Minä olen ihminen.

klingon Ihminen minä (olen).

Human jIH.

suomi Me olemme ihmisiä.

klingon Ihmisiä me (olemme).

Humanpu’ maH.

suomi Hän on lapsi.

klingon Lapsi hän (on).

puq ghaH.
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Jos tekijä (olija) on "hän" tai "he", tekijään lisätään pääte ‘e’.

suomi Mara on soturi.

klingon Soturi hän (on) Mara.

SuvwI’ ghaH mara’e’.

suomi Matti ja Laura ovat ihmisiä.

klingon Ihmisiä he (ovat) Matti Laura ja.

Humanpu’ chaH ma’tI’e’ lawra’e’ je.

Huom! Klingonissa adjektiivien kanssa ei käytetä olla-verbiä, koska se sisältyy
valmiiksi kaikkiin adjektiiveihin. Tällöin tekijään ei tule ‘e’-päätettä.

suomi Sanna on nuori.

klingon nuori (on) Sanna.

Qup Sanna.
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3a Käännä lauseet klingonista suomeksi.

1. puqpu’ maH. _____________________________________

2. Human jIH. _____________________________________

3. tlhIngan SoH. _____________________________________

4. loDHom ghaH magh’e’. _____________________________________

5. Humanpu’ tlhIH. _____________________________________

6. tlhInganpu’ chaH. _____________________________________

3b Yhdistä klingoninkielinen lause suomenkieliseen lauseeseen.

1. Siiri on lapsi. a. be’Hompu’ chaH.

2. Minä olen soturi. b. SuvwI’ jIH.

3. Klingonit ovat sotureita. c. Humanpu’ tlhIH.

4. He ovat tyttöjä. d. puq ghaH SIyrI’e’.

5. Olette ihmisiä. e. SuvwI’pu chaH tlhInganpu’’e’.
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3c Käännä lauseet suomesta klingoniksi.

1. Olet soturi. _____________________________________

2. Mara on klingon. _____________________________________

3. Olen poika. _____________________________________

4. Olemme tyttöjä. _____________________________________

5. He ovat ihmisiä. _____________________________________

6. Olette lapsia. _____________________________________

3d Käännä lauseet suomesta klingoniksi. Apua saat tehtävän

lisäsanastosta.

1. Mara on nainen. _____________________________________

2. Martok on rohkea. _____________________________________

3. Martok on mies. _____________________________________

4. Mara on älykäs. _____________________________________

5. Magh on nälkäinen. _____________________________________

6. Mara on kapteeni. _____________________________________

7. Bael on janoinen. _____________________________________

(vinkki! Apua saat kappaleen sanastosta)
(vinkki! Adjektiivien kanssa ei käytetä olla-verbiä)
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Lisäsanasto:

be’

loD

HoD

yoH

ghung

‘oj

nainen

mies

kapteeni

olla rohkea

olla nälkäinen

olla janoinen

3e Kerro itsestäsi klingoniksi sanakirjan tai jo oppimiesi

sanojen avulla. Käytä ainoastaan olla-verbiä.

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

3f Esittele itsesi klingoniksi. Aloita kertomalla

nimesi.

(vinkki! Minun nimeni on ba'el = ba'el 'oH pongwIj'e')
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2 bIDoy’’a’?

DuSaQDaq Suvchuq ba’el magh je.

magh: DaHjaj qajey!

ba’el: qaHarbe’. bIpo’ ‘ach jIyoH.

Suvchuq ba’el magh je. pay’ mev magh.

ba’el: qatlh bImev? bIghung’a’?

magh: ghobe’.

ba’el: bIDoy’’a’?

magh: HISlaH. jIDoy’.

ba’el: bIQongnIS’a’?

magh: HISlaH. DaH jIQong.
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Sanat - mu’mey

bIDoy’’a’?

Doy

bIDoy

DuSaq

DuSaqDaq

Suvchuq

DaHjaj

jey

qajey

Har

qaHar

qaHarbe’

bIpo’

yoH

jIyoH

oletko väsynyt?

olla väsynyt

olet väsynyt

koulu

koulussa

taistella keskenään

tänään

voittaa

voitan sinut

uskoa

uskon sinua

en usko sinua

olet taitava

olla rohkea

olen rohkea

qatlh

bImev

ghung

bIghung

bIghung’a’

ghobe’

HISlaH

jIDoy’

Qong

bIQong

bIQongnIS

bIQongnIS’a’

DaH

jIQong

miksi

sinä lopetat

olla nälkäinen

olet nälkäinen

oletko
nälkäinen

ei

kyllä

olen väsynyt

nukkua

sinä nukut

sinun täytyy
nukkua

täytyykö sinun
nukkua

nyt

minä nukun

pay’

mev

äkkiä

lopettaa, keskeyttää
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Tehtävät - qeqmey

1a Lue teksti ja merkitse ovatko lauseet oikein vai väärin.

oikein väärin

Bael ja Magh ovat koulussa.

Bael ja Magh ovat syömässä.

Magh ei halua voittaa Baelia.

Bael on rohkea.

Magh on janoinen.

Magh on väsynyt.

Magh alkaa nukkua.

Bael on nälkäinen.

1b Yhdistä suomenkielinen sana klingonin käännökseen.

1. äkkiä

2. nukun

3. olla rohkea

4. taistella keskekään

5. sinun täytyy nukkua

6. lopettaa

a. jIQong

b. Suvchuq

c. pay’

d. bIQongnIS

e. mev

f. yoH
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1c Ratkaise ristikko vihjeiden avulla.

Vihjeet:

1. tänään

2. ei

3. nukkua

4. miksi

5. koulu

6. olen väsynyt

7. olet nälkäinen

8. kyllä

9. uskon sinua

10. voittaa
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Kielioppia - Verbien taivutus: minä ja sinä

Suomessa verbit taipuvat tekijän mukaan. Esimerkiksi lauseista "näen" ja "näet"
tekijän kuulee verbin taivutuksesta, eikä sanoja "minä" tai "sinä" tarvita
ilmaisemaan tekijää.

Sen sijaan jos verbillä on jokin kohde, se ilmaistaan erillisellä sanalla.
Esimerkiksi lauseissa "näen sinut" ja "näen hänet" kohde ilmaistaan sanoilla
"sinut" tai "hänet".

Klingonissa verbit taipuvat sekä tekijän että kohteen mukaan, eli subjektissa ja
objektissa. Tekijää ja kohdetta ei tarvitse siis suurimmassa osassa tapauksista
sanoa, ja monet asiat voi ilmaista vain yhdellä sanalla.

S P O

suomeksi Minä näen sinut.

O P S

klingoniksi (sinut) näen

qalegh.

Lauseessa "qalegh" (suomeksi "minä näen sinut") tekijän ja kohteen tietää
etuliitteestä "qa", joka tarkoittaa minä-tekijää ja sinä-kohdetta. "legh" tarkoittaa
nähdä. Vastaavasti "cho" tarkoittaa sinä-tekijää ja minä-kohdetta. "cholegh"
tarkoittaa siis "sinä näet minut".
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Verbejä taivutetaan lisäämällä verbin eteen etuliite. Tässä luvussa opitaan
etuliitteet tekijöille "minä" ja "sinä", kun kohteena ovat "minä", "sinä" tai kun
tekemisellä ei ole kohdetta.

Uudet etuliitteet:

ei kohdetta minua sinua

minä jI X qa

sinä bI cho X

X tarkoitaa, että kyseistä taivutusmuotoa ei ole olemassa. Tämä johtuu siitä, että
tekijän kohde ei voi olla tekijä itse. Suomessakaan ei ole luontevaa sanoa "sinä
katsot sinua", vaan sanottaisiin "sinä katsot itseäsi". Klingonissa jonkin
tekeminen itselleen ilmaistaan erillisellä verbin taivutusmuodolla, joka tullaan
oppimaan myöhemmin.

suomi Minä istun. suomi Sinä puhut.

klingon Istun. klingon Puhut.

jIba’. bIjatlh.

suomi Minä lyön sinua. suomi Sinä pidät minusta.

klingon (sinua) lyön. klingon (minusta) pidät.

qaqIp. choparHa’.
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Huom! Klingonissa adjektiivit ovat oikeasti verbejä, koska ne kaikki sisältävät

olla-verbin. Esimerkiksi Quch tarkoitaa "olla iloinen" ja siksi sitä tulee taivuttaa

kuten mitä tahansa muutakin verbiä. Adjektiivien kanssa käytetään etuliitettä,

jolla ei ole kohdetta.

suomi Olen iloinen.

klingon jIQuch.

suomi Olet iloinen.

klingon bIQuch.

2a Yhdistä lauseet viivalla oikeisiin väitteisiin.

Tekijä on minä jIghung Kohde on sinä

qalegh choHar

bIval Tekijä on sinä

jIDoy’ bIQong

Tekemisellä ei

ole kohdetta

chojey

Kohde on minä
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2b Käännä lauseet klingonista suomeksi.

1. jIba’. __________________________________________

2. cholegh. __________________________________________

3. bIQong. __________________________________________

4. qalegh. __________________________________________

5. chojey! __________________________________________

6. jImev. __________________________________________

2c Käännä lauseet suomesta klingoniksi.

1. Näet minut. __________________________________________

2. Minä nukun. _____________________________________

3. Uskot minua. _____________________________________

4. Sinä istut. __________________________________________

5. Puhun. __________________________________________

6. Minä voitan sinut. _____________________________________
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2d Käännä lauseet klingonista suomeksi.

1. jIQuch. __________________________________________

2. bIyoH. __________________________________________

3. jIDoy’. __________________________________________

4. bIpo’. __________________________________________

5. bIqu’. __________________________________________

6. jIval. __________________________________________

2e Kerro omista harrastuksistasi. Apua saat

tehtävän lisäsanastosta.

1. _________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________

Lisäsanasto:

Qal

‘IHmI’

DIj

chu’

lIgh

uida

voimistella

piirtää, maalata

soittaa soitinta

ratsastaa

qet

bom

chuchDIj

mI’

Quj

lenkkeillä

laulaa

luistella

tanssia

pelata
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Teemasanasto: koulu

Klingonit pitävät hyvää taistelutaitoa
tärkeänä ja sen opettelu aloitetaan jo
lapsena. Jokainen klingon osaa käyttää
vähintään yhtä teräasetta ja puolustautua
aseettomana. Klingonien kouluissa
opetetaankin pääasiassa taistelua ja
Klingonien imperiumissa on monta
arvostettua taistelukoulua. Yksi niistä on
Klingonien taisteluakatemia.

Taisteluakatemian mainos. Mainoksessa
käytetään klingonin omia aakkosia.
Ylempi "SuvwI’ ghaHlaH vay’"
tarkoittaa "kuka vain voi olla soturi".
Alempi teksti "tlhIngan ‘ampaS yImuv"
tarkoittaa "liity Klingonien akatemiaan".

DuSaQ

‘ampaS

HaD

ghoj

rep

yev

mI’QeD

yInQeD

koulu

akatemia, yliopisto

opiskella

oppia

tunti

välitunti

matematiikka

biologia

QeD

DIvI’ Hol

tlhIngan Hol

juHHol

qun

moQbara’

DIjlaHghach

QoQ

tiede

englanti

klingon

äidinkieli

historia

liikunta

kuvataide

musiikki
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3a Kuuntele ja toista perässä teemasanaston sanat.

3b Tee itsellesi lukujärjestys, jossa oppitunnit on merkitty

klingoniksi.

3c Listaa klingoniksi suosikki oppiaineesi.

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. __________________________________________________________

5. __________________________________________________________
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3 tlhatlh qagh ghap?

Qe’Daq chaH ba’el’e’ magh’e’ magh SoS’e’ je. mara 'oH magh SoS pong'e'.

ba’el: naDev law’ nay’mey.

mara: HISlaH. chatlh vIneH.

magh: qagh vIneH. qagh vIparHa’.

mara: ba’el, nuq DaneH?

ba’el: jISovbe’.

mara: qagh DaparHa’’a’?

ba’el: qagh vIparHa’ ‘ach tlhatlh

vIparHa’ je.

magh: qagh vIwIv, vaj tlhatlh DawIv.

ba’el: luq! tlhatlh vIneH.

mara: jabwI’!
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Sanat - mu’mey

tlhatlh

qagh

ghap

tlhatlh qagh
ghap

Qe’

Qe’Daq

chaH

SoS

magh SoS

je

mara

pong

naDev

law’

nay’

nay’mey

HISlaH

chatlh

gladst

gagh

vai

gladstia vai
gaghia

ravintola

ravintolassa

he, he ovat

äiti

Maghin äiti

ja

Mara (nimi)

nimi

täällä

olla paljon

ateria

ateriat

kyllä

keitto

neH

vIneH

parHa’

vIparHa’

nuq

DaneH

Sov

jISov

jISovbe’

DaparHa’

DaparHa’’a’

‘ach

je

wIv

vIwIv

vaj

DawIv

luq

jabwI’

haluta

haluan (sen)

tykätä

tykkään (siitä)

mikä, mitä

haluat (sen)

tietää

tiedän

en tiedä

tykkäät (siitä)

tykkäätkö (siitä)

mutta

myös

valita

valitsen (sen)

siis

valitset (sen)

okei

tarjoilija
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Tehtävät - qeqmey

1a Kirjoita suomeksi ja klingoniksi mitä Magh, Mara ja Ba’el

tilasivat.

1b Valitse klingoninkieliselle sanalle oikea käännös.

Sov täällä tietää

pong nimi myös

qagh gagh gladst

wIv ateria valita

DaneH haluat (sen) haluan (sen)

naDev täällä ateriat

SoS äiti tietää

‘ach myös mutta
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1c Valitse suomenkieliselle sanalle oikea käännös.

ravintola jISov Qe’

haluan sen vIparHa’ vIneH

olla paljon law’ tlhatlh

ateriat nay’mey ‘ey

keitto ghap chatlh

gladst nuq tlhatlh

vai vaj ghap

mikä nuq je

1d Löydä ruudukosta klingoniksi listan sanat. Sanat voivat olla

pysty- tai vaakasuunnassa.

myös
gladst
tietää

ravintolassa
mitä
ateria

keitto
valitsen (sen)
tarjoilija
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Kielioppia - Verbien taivutus: minä, sinä ja hän

Tässä luvussa opitaan taivuttamaan verbejä niin, että tekijänä ovat "minä" ja
"sinä", ja kohteena ovat "hän" tai "se". Klingonissa kohteen ollessa "hän" tai
"se" käytetään aina samaa etuliitettä. Ei siis ole etuliiteen kannalta väliä onko
kohteena henkilö vai asia.

Klingonissa kohteena voi olla "hän" tai "se" kahdella tavalla: suorasti tai
epäsuorasti. Suomen kielen lauseesta "minä näen sen" näkee suoraan, että
kohteena on "se", siis "se" on lauseen suora kohde.

S P O

suomeksi Minä näen sen.

O P S

klingoniksi (sen) näen

vIlegh.

Lauseessa "vIlegh" (suomeksi "minä näen sen" tai "minä näen hänet")
etuliitteestä "vI" tietää, että tekijä on "minä" ja kohde on "se" tai "hän". "legh"
tarkoitaa nähdä.

Lauseessa "minä näen lautasen" kohteena on lautanen. Klingonin näkökulmasta
kuitenkin myös lauseessa "minä näen lautasen" kohteena on "se", mutta tällä
kertaa epäsuorasti. Lautaseen tulee siis käyttää taivutusmuotoa, jota käytettäisiin
jos kohteena olisi "se". Lisäksi lausesta on tietenkin ilmaistava, että kohteena on
lautanen.
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S P O

suomeksi Minä näen lautasen.

O P S

klingoniksi lautasen (sen) näen

jengva’ vIlegh.

Lauseessa "jengva’ vIlegh" (suomeksi "minä näen lautasen") etuliite "vI"
kertoo, että tekijä on "minä" ja kohde on "se". Kyseisessä lauseessa kohde on
"lautanen" eli "jengva’" ja se sijaitsee sanajärjestyksen mukaisesti lauseessa
ensimmäisenä.

Uudet etuliitteet:

häntä, sitä

minä vI

sinä Da

suomi Minä valitsen keiton. suomi Minä tykkään siitä.

klingon Keiton valitsen. klingon (siitä) tykkään.

chatlh vIwIv. vIparHa’.
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suomi Sinä näet hänet. suomi Sinä haluat aterian.

klingon (hänet) näet. klingon Aterian (sen) haluat.

Dalegh. nay’ DaneH.

2a Valitse oikea tekijä.

vIparHa’. minä sinä

DaneH. sinä minä

SoS Dalegh. sinä äiti

vIHar. minä sinä

tlhIngan Dajey. klingon sinä

2b Käännä lauseet klingonista suomeksi.

1. vIneH. ___________________________________________

2. qagh DaneH. ___________________________________________

3. vIparHa’. ___________________________________________

4. jabwI’ vIlegh. ___________________________________________

5. tlhatlh DawIv. ___________________________________________

6. Dalegh. ___________________________________________
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2c Käännä lauseet suomesta klingoniksi.

1. Minä näen äidin. ___________________________________________

2. Sinä haluat sen. ___________________________________________

3. Valitsen gladstin. ___________________________________________

4. Sinä näet tarjoilijan. ______________________________________

5. Voitan hänet. ___________________________________________

6. Sinä uskot äitiä. ___________________________________________

(vinkki! Apua saat edellisen kappaleen sanastosta)
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Kielioppia - Verbien kieltosana

Kun halutaan sanoa, että joku ei tee jotain, tarvitaan kieltosanaa. Suomessa
kieltosana on tuttu "ei". Se lisätään lauseeseen kun halutaan ilmaista mitä joku
ei tee tai ole. Klingonissa ei ole erillistä kieltosanaa, vaan verbin perään
laitetaan pääte be’.

suomi Minä näen sinut. suomi Minä en näe sinua.

klingon qalegh. klingon qaleghbe’.

suomi Mara taistelee. suomi Mara ei taistele.

klingon Suv mara. klingon Suvbe’ mara.

Huom! Koska klingonin adjektiivit ovat oikeasti verbejä, niillekin voi käyttää
kieltosanaa be’.

suomi Olet taitava. suomi Et ole taitava.

klingon bIpo’. klingon bIpo’be’.
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3a Ympyröi kielteiset lauseet.

jIpo’ qaparHa’be’

betleH vIghajbe’

bIvalbe’ jIqu’be’

Suv tlhIngan

SoS Daleghbe’ chojey

3b Tee lauseesta kielteinen.

1. jIDoy’. ___________________________________________

2. DawIv. ___________________________________________

3. SoS vIlegh. ___________________________________________

4. bISuv. ___________________________________________

3c Tee lauseesta kielteinen ja käännä lause suomeksi.

1. qajey. _______________________ _______________________

2. jIval. _______________________ _______________________

3. betleH vIghaj. __________________ _______________________

4. mara Dalegh. __________________ _______________________

5. Doy’ tlhIngan. __________________ _______________________

6. tlhatlh vIwIv. __________________ _______________________
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3d Käännä lauseet suomesta klingoniksi.

1. En usko sinua. ___________________________________________

2. En ole rohkea. ___________________________________________

3. Et istu. ___________________________________________

4. Näen äidin. ___________________________________________

5. Ba’el ei halua keittoa. ______________________________________

6. Äidillä ei ole bat’lethia. ______________________________________

3e Kerro mitä aiot ja et aio tehdä tänään. Apua saat

kappaleen sanastosta ja esimerkkilauseista

suomi Tänään näen äidin.

klingon DaHjaj SoS vIlegh.

suomi Tänään en halua keittoa.

klingon DaHjaj chatlh vIneHbe'.
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Teemasanasto: ruoka

Klingoneilla on paljon mielenkiintoisia ruokia. Klingonit tykkäävät erityisesti
lihasta ja elävistä eläimistä. Yksi klingonien kestosuosikeista on gagh, joka on
elävistä madoista ja kastikkeesta koostuva annos. Gaghia on yli 50 erilaista
tyyppiä!

Gaghia paistinpannulla1

Kappaleessa Ba'el tilaa
gladstia. Se on klingonien
salaatti.2

2 Kuva gladst https://www.flickr.com/photos/10559879@N00/31299734504
1 Kuva gagh https://pixabay.com/photos/mealworms-food-insect-healthy-4233227/

https://www.flickr.com/photos/10559879@N00/31299734504
https://pixabay.com/photos/mealworms-food-insect-healthy-4233227/
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Ruoka-aineita - Sojmey tlhol

QIm nIm wIb ngogh tIr ngogh

nIm tlhagh San'emDer tlhagh qurgh

qurgh ngogh Ha'DIbaH ghotI'

QIm

nIm wIb ngogh

tIr ngogh

nIm tlhagh

San'emDer tlhagh

muna

juusto

leipä

voi

margariini

qurgh

qurgh ngogh

Ha'DIbah

ghotI'

papu

tofu

liha

kala
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Juomia ja ruokia - Sojmey

bIQ qa'vIn Dargh vIychorgh

nIm tIr nIm

ray' tIr chatlh chab
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bIQ

qa'vIn

Dargh

vIychorgh

nIm

vesi

kahvi

tee

mehu

maito

tIr nIm

ray' tIr

chatlh

chab

kasvimaito

riisi

keitto

piirakka

Sop

'ep

wam

syödä

syödä keittoa

metsästää

tlhutlh

vut

juoda

kokata
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4a Kirjoita klingoniksi mitä olet syönyt ja juonut tänään.

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

4b Keskustelkaa mistä ruuista pidätte.

suomi Minä pidän keitosta.

klingon chatlh vIparHa'.

4c Valitse tai keksi ruoka ja listaa sen ainesosat.

Soj pong: _____________________________________________________

qurme'mey:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________

5. ________________________________________________________

6. ________________________________________________________


