Hver, hvert, vær, vært?
Jeg går på skolen ________ mandag, onsdag og fredag. Men lørdag og søndag
har jeg fri. Jeg har ________ i Oslo i helga. ________ var strålende da jeg reiste
med buss fra Notodden. På bussen satt jeg ved siden av en jeg kjenner. Vi
snakket om litt av _________. Før Kongsberg kjøpte jeg en kopp kaffe til
________av oss. ”________så god, jeg spanderer, ”sa jeg. ”Tusen takk,” sa
Lise. Vi passerte (kjørte forbi) Kongsberg og __________ øyeblikk var vi i
Drammen. Like etter Drammen kjørte vi forbi noen jorder. Der gikk det noen
sauer og spiste gress (beitet). En av dem var stor. Det måtte være en _______.
Altså det motsatte av en hunnsau. Etter to timer var vi framme i Oslo.
”________forsiktig dersom du skal gå alene i byen kveld,” sa jeg. ”_______
trygg, jeg går aldri alene sent på kvelden.” "Flott," _______ var fortsatt fint da
vi gikk ut av bussen. Deretter dro vi til _______ vår kant av byen. Da jeg gikk
forbi Stortinget tenkte jeg: ”Det er lettvint å dra til Oslo, bussen går _________
time fra Notodden.”

Litt hjelp:
•

et vær – været

•

å være (er, var, har vært) (Imperativ: Vær grei!)

•

en vær (en sau, hankjønn)

•

hver - pronomen:
1: for å framheve én person blant flere: vi fikk en halv kylling hver
2: hver vinter går jeg på ski
3: å gå hver sin vei
4: vi snakket om litt av hvert
5: de kommer hvert øyeblikk

Fasit:
Jeg går på skolen hver mandag, onsdag og fredag. Men lørdag og søndag har jeg fri. Jeg har vært i Oslo i helga. Været var
strålende da jeg reiste med buss fra Notodden. På bussen satt jeg ved siden av en jeg kjenner. Vi snakket om litt av hvert.
Før Kongsberg kjøpte jeg en kopp kaffe til hver av oss. ”Vær så god, jeg spanderer, ”sa jeg. ”Tusen takk,” sa Lise. Vi
passerte (kjørte forbi) Kongsberg og hvert øyeblikk var vi i Drammen. Like etter Drammen kjørte vi forbi noen jorder. Der
gikk det noen sauer og spiste gress (beitet). En av de var stor. Det måtte være en vær. Altså det motsatte av en hunnsau.
Etter to timer var vi framme i Oslo. ”Vær forsiktig dersom du skal gå alene i byen kveld,” sa jeg. ”Vær trygg, jeg går aldri
alene sent på kvelden.” "Flott," været var fortsatt fint vi gikk ut av bussen. Deretter dro vi til hver vår kant av byen.
Da jeg gikk forbi Stortinget tenkte jeg: ”Det er lettvint å dra til Oslo, bussen går hver time fra Notodden.”

