Fasit: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm 2010.

Fasit til kapittel 15 (side 157–161)
Fasit: Oppgaver til a
1
I teksten: julefeiring – julesang – julekveld – julemiddag – juletre
Andre, for eksempel:
julenisse – julegave – julepynt – juleferie
2
For eksempel:
Gloria forteller at julefeiringen er årets høydepunkt.
Mareks familie spiser et tynt, rundt brød som heter oplatek.
Rita gleder seg til sommeren fordi Henriette og Anders skal gifte seg da.
3
blir spilt – blir vasket – blir pyntet – blir invitert – blir dekket – blir åpnet

Fasit: Oppgaver til b
4
til – på – til – av – om – om – i – fra – på – i – til – til – på – om
5
lite – venstre – romantiker – helga/helgen – lyst – dyr – skiller
6
Hun skal snart gifte seg, og nå planlegger hun bryllupet sitt. Hun vil invitere familien sin og
noen av vennene sine. Søstera hennes kommer fra Bergen, og broren hennes kommer fra
København. Hun diskuterer mye med mannen sin, men de er ikke helt enige. Ønskene deres
er litt forskjellige, kan man si. Han vil at de skal reise til Roma, mens hun har gledet seg til et
stort bryllup. Hva vil familien hennes si hvis de drar til Roma? Hun må snakke litt med mora
si om dette i morgen.
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Fasit: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm 2010.

Fasit: Oppgaver til c
7
Han kjøper mange gaver fordi det er jul.
Det er jul. Derfor kjøper han mange gaver.
Hun tar på seg bunad fordi det er 17. mai.
Det er 17. mai. Derfor tar hun på seg bunad.
Han vil ikke spise fordi han ikke liker pølser.
Han liker ikke pølser. Derfor vil han ikke spise.
De blir hjemme fordi de ikke er friske.
De er ikke friske. Derfor blir de hjemme.
8
For eksempel:
I jula slapper de av.
"Tre nøtter til Askepott" er en tsjekkisk film.
I påsken er det mange fridager.
23. juni er sankthanskvelden.
Da er det lyst om natta.
Norges grunnlov ble skrevet i 1814.
Mange bruker bunad 17. mai.
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