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Sanastoa alalukuun 10.2 

 

aavistaa (1) arvata tai arvella etukäteen, ennalta jotakin. Esimerkiksi ”aavistin, että tulee kuuma 

päivä” tarkoittaa, että ajatteli jo aamulla, että päivästä tulee kuuma.  

 

ei valloita → valloittaa 

eivät hyökkäisi → hyökätä 

eivät noudata → noudattaa 

 

etupiireiksi → etupiiri 

etupiiri (yhdyssana: etu + piiri) tässä yhteydessä: maat, jotka salaisen sopimuksen mukaan 

kuuluivat joko Neuvostoliitolle tai Saksalle 

etupiirikseen → etupiiri 

 

evakuoida (2) siirtää ihmiset turvaan eli evakkoon esimerkiksi sodan tieltä 

 

hyökkää → hyökätä 

hyökätä (4) tässä yhteydessä: mennä toista maata kohti, yrittää päästä maahan sodassa. Esimerkiksi 

”Saksa hyökkäsi Ranskaan” tarkoittaa, että Saksan → armeija syöksyi, ryntäsi tai meni taistelemalla 

eli sotimalla kohti Ranskaa  

 

hämmästytti → hämmästyttää 

hämmästyttää yllättää, saada joku yllättymään tai hämmästymään 

 

jakaa (1) tässä yhteydessä: sopia, mitä kumpikin saa 

jakoivat → jakaa 
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julistaa sota → ilmoittaa, että on sodassa maata vastaan. Esimerkiksi jos ”Itävalta-Unkari julisti 

sodan Serbialle” Itävalta-Unkari ilmoitti, että se on sodassa Serbiaa vastaan. 

julistivat sodan → julistaa sota 

 

keskenään yhdessä, yhteisesti. Esimerkiksi ”Matti ja Maija sopivat asian keskenään” tarkoittaa, että 

Matti ja Maija sopivat asian yhdessä (usein ilman ulkopuolisia). 

 

liittolainen tässä yhteydessä: maat, jotka ovat toistensa kanssa yhteistyössä ja samalla puolella ovat 

liittolaisia 

 

lisäosa (yhdyssana: lisä + osa) ylimääräinen osa 

lisäosan → lisäosa 

 

noudattaa (1) toimia jonkin mukaan. Jos esimerkiksi noudattaa lakia, tekee niin kuin laissa 

sanotaan eikä siis riko lakia. 

 

oli valloitettu → valloittaa 

oli valloittanut → valloittaa 

 

pommittaa (1) tässä yhteydessä: pudottaa  

lentokoneesta pommeja eli aseita, jotka  

räjähtävät, kun osuvat maahan 

pommittivat → pommittaa 

pommituksissa → pommitus 

pommitus se, kun pudotetaan pommeja  

tai pommi lentokoneesta sodassa.  

Pommi tarkoittaa tässä yhteydessä asetta, joka räjähtää, kun se osuu maahan.  
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raja esimerkiksi kahden valtion välille sovittu ”viiva”, joka erottaa maat toisistaan on raja. Kohta, 

jossa maa tai kaupunki vaihtuu toiseksi, on raja. 

rajan → raja 

 

salainen sellainen, joka on salaisuus ja josta tietää vain muutama ihminen 

salaisen → salainen 

salaisessa → salainen 

 

taistelu tappeleminen toista maata vastaan sodassa, osa sotaa 

taisteluita → taistelu 

 

ulkoministeri ministeri eli maan hallituksen jäsen, joka hoitaa ulkomaihin liittyviä asioita 

 

valloittaa (1) tehdä valloitus eli ottaa maata joltakin toiselta maalta 

valloitti → valloittaa 

 

vihamielinen (yhdyssana viha + mieli) on vihainen jollekulle tai jotakuta kohtaan. Esimerkiksi 

”hän suhtautui naapuriinsa vihamielisesti” tarkoittaa, että joku suhtautui naapuriin vihaisesti. 

vihollinen ystävän vastakohta, joku tai jotakin, jonka kanssa on → vihamielinen suhde 

vihollisia → vihollinen 


