CURSO BÁSICO DE INTERL INGUA: L ECTIO N 4

Lection quatro /
Lição 4
Hodie Pedro recipeva un
nove littera ab Scotia.
Andy inviava un invitation
al familia Garcia. Ille scribeva que illes potera
visitar Scotia le septimana
sequente. Le familia scribeva a ille que illes se
gaudeva.
Nunc le familia es
multo occupate. Sr. Garcia va a prender le coffros. Pois illes comencia
poner camisas, sweaters, pantalones, calceas e
scarpas in illos. Omnes es gaudiose. Illes se gaude. Pedro sibila, e Ana e matre canta. Sr. Garcia
solmente surride. Ille ha un idea. Ille es jornalista, e ille scribera qualque articulos super le
pais Scotia durante su visita illac al jornal ubi ille
labora.
In duo dies illes essera in le aeroporto, e illes
ira per avion. Le viage durara qualque horas, e
pois illes essera in Scotia. #

Vocabulario / Vocabulário
reciper receber
nove novo
inviar enviar
invitation convite
sequente seguinte
gauder se alegrar, alegrar-se
multo muito
esser occupate estar ocupado
va = vade vai
a a, para
coffro mala
pois então, depois
comenciar começar
poner por
camisa camisa
pantalones calças

calcea meia
scarpa sapato
omnes todos
gaudiose alegre, feliz
sibilar assoviar
cantar cantar
solmente somente
surrider sorrir
idea ideia
jornalista jornalista
qualque algum, alguns
articulo artigo
pais país
durante durante
visita visita
illac ali, lá

jornal jornal
ubi onde
laborar trabalhar
in duo dies em dois dias, daqui a dois dias
aeroporto aeroporto
ir ir
per de, por, por meio de per
avion de avião
avion avião
viage viagem
durar durar

Grammatica / Gramática
< a + le = al.
< Para formar o futuro, adiciona-se –a ao

Exercitio / Exercício

infinitivo: nos essera, illa laborara = nós
seremos, ela trabalhará (a sílaba tônica será
sempre a que contiver o -a = essera, laborara). Também se pode expressar o futuro
com va (presente de vader = ir) + o infinitivo
do verbo: illa va laborar = ela vai trabalhar.
< O adjetivo é invariável, em gênero e em
número. Pode-se adicionar, contudo, o -s de
plural quando se usa como substantivo:
Omnes es gaudiose = todos são felizes. #

Ele começará a enviar convites. Daqui a quatro
dias ela o visitará. Ele recebeu o jornal. Há dois
dias a carta foi de avião para a Escócia. Amanhã
o avô lhes mostrará as novas malas. Os jornalistas estão ocupados. Hoje é quinta-feira e
mamãe (mãe) se alegrará amanhã. #
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