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Huistaal Jaar3: ____ 

Naam en Van: ________________________ 
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Week 1 en 2 

Luister en Praat 

Aktiwiteit 1 

Vier jou erfenis met ‘n braai 
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Beantwoord die volgende vrae 

1. Watter braaivleis geniet jy die meeste? 

2. Hoe eet jy jou vleis? 

3. Gebruik jy eetgerei? 

4. Watter bykosse maak ‘n braai, vir jou, ‘n braai? 

5. Waarmee braai jy, hout of houtskool? 
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Formele Assessering 

 Berei ‘n praaitjie voor waar jy al die vrae beantwoord soos uiteengesit 

op bladsy 2. 

 Gebruik die rubriek om jou die beste moontlike punt te verseker. 

  
 

Assesering vir voorbereide praat 
 

 

 

Beskrywing van punt:   
 5 = Baie goed;   4 = Goed;  
 3 = Redelik        2 = Nie op standaard nie 
 1 = ‘n Poging is aangewend 
 0 = Geen poging is aangewend 
 

 
Punt 

Kriteria 
 

5 4 3 2 1 0 

Praat met gevoel 
 

      

Deeglike voorbereiding is gedoen 
 

      

Staan op ‘n gepaste wyse en maak voldoende 
oogkontak 
 

      

Gesigsuitdrukkings en lyftaal gepas/voldoende 
 

      

Praat duidelik en hoorbaar       
 

Totaal:       /25 
 

      

Snitte vleis: 

Kruisskyf/ Rump Steak 

Lendeskyf/ Sirlion Steak 

Lendestuk/ Chop 

Beeshaas/ Fillet 

Mootjie vis/ Fish fillet 

Plathoender/ Flatty/Spatch 

cock 

Spek repies/ Pork rashers 

Skenkel/ Shank 

Bykosse: 

Slaai 

Braai broodjie 

Braai pastei 

Pap 

Paptert 

 

Rou 
Medium rou 

Medium gaar 

Baie gaar 
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Lees en Kyk 

Aktiwiteit 2 

Formele Assessering 

Instruksies: 

 Lees saam jou onderwyser deur die  leesstuk. 

 Berei dit voor vir punte. 

 Jou onderwyser sal vir jou vrae vra oor die leestuk wat jy moet kan antwoord. 

 Gebruik die rubriek om jouself beter voor te berei vir die taak. 

 

 

Assesseringsrubriek vir voorbereide hardoplees 
 

 

Beskrywing van punt:   3 = Baie Goed; 2 = Goed; 1 = Kan beter 
 

 

Punt 

Kriteria 
 

3 2 1 

Keuse van teks en deeglike voorbereiding 
 

   

Gebruik stem gepas en bemeester leesvaardighede (lees vlot / met gevoel / 
stemtoon / tempo / uitspraak).  Reageer gepas op lees-tekens kommas, punte, 
uitroeptekens, ens. 
 

   

Gebruik gepaste gebare en gesigsuitdrukking (liggaamstaal). 
 

   

Maak kontak met die gehoor en dra betekenis aan die gehoor oor. 
 

   

Toon begrip van gelese teks. 
 

   

Totaal:  15 
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Leesstuk 1 

Braaibroodjie 

Genoeg vir een broodjie. 

 

Twee dun (maar nie te dun nie) snye witbrood 

Botter 

1 x medium grootte wit ui 

1 x medium grootte tamatie 

Blatjang (Chutney) – gebruik sommer "Mrs. Balls" 

Sout en Peper na smaak 

 

 Kaas – 'n paar snytjies dun gesny ('n smaak tussen cheddar en 
soetmelk – die smaak van die kaas moet nie oordonderend wees nie) 

 Gare of baie dun tou om die broodjie mee vas te bind 

 'n Vuur wat lekker brand 

 'n Koue drankie byderhand 

 

Voorbereiding 

 Neem 'n slukkie van daardie lekker koue drankie en sit jou glas neer. 

 Smeer die twee snytjies brood met 'n dun lagie botter aan beide kante. 

 Sit hulle nou op 'n bord neer en pak dan die een sny met, eers 'n lagie 
tamatie, dan 'n lagie uie en dan 'n lagie dun gesnyde kaas – dit moet die 
oppervlakte van die broodjie dek. 

 Strooi nou so 'n klein bietjie sout en peper na smaak op en smeer dan 
die blatjang bo – op. 

 Plaas die ander snytjie brood daarop met die botterkant na onder. Bind 
die gare of dun stukkies tou in 'n kruisvorm om die broodjie sodat die 
broodjie nou stewig vas is.  

 Plaas die broodjie in jou spesiale rooster of sommer bo-op (jy kan 'n 
eierspaan gebruik om dit om te draai) 
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Gaarmaak 

 Gooi vir jou solank nog 'n drankie in. Krap 'n paar kole eenkant toe en 
toets die hitte asseblief ordentlik want die kole moet minder as medium 
warm wees, anders gaan jy jou broodjie verbrand.  

 Plaas nou jou rooster (met die broodjie) op 'n staander of bakstene op 
die kole – dit moet hoog genoeg van die kole af wees om nie te brand 
nie. 

 Hou hom baie mooi dop en neem solank nog 'n slukkie van daardie 
drankie wat jy nou nou al ingegooi het, want hierdie ding moet mooi 
beskou word. 

 Kyk, jy wil hê die broodjie moet goudbruin en kraaksmaaklik daar 
uitkom. So die broodjie moet stadig braai – dis die geheim. Die kaas 
moet eers smelt, voor die broodjie begin bruin word aan die buitekant. 

 Hou hom daarom mooi dop en draai dan om sodat hy net so mooi 
goudbruin aan die anderkant kan word. 

 

 

Skryf en aanbied 

Aktiwiteit 3 

       

Gebruik aktiwiteit 2 as ‘n  voorbeeld en skryf ‘n resep oor hoe om jou 

gunstelling Koffie  te maak.   

 

Gebruik die stappe van die skryfproses.  Skryf eers ‘n eerste 

rofwerkpoging, redigeer jou werk en skryf dan die finale poging.   

  

Wenke: Gebruik die korrekte raamwerk vir ‘n resep.  Maak gebruik van 

prente.  Gebruik ‘n hoofopskrif en subopskrifte (benodigdhede en metode). 
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Taalstrukture en konvensies 

Aktiwiteit 4  

 

1.  Gebruik die resep in aktiwiteit 2 en skryf soveel moontlike selfstandige 

naamwoorde neer.   

 

2. Skryf die sinne oor in die verlede tyd.   

a. Ek koop ‘n nuwe selfoon by die winkelsentrum. 

b. Die selfoon is baie duurder as wat ek gedink het. 

c. My maat se ma koop ook vir hom dieselfde selfoon as wat ek het. 

d. Ons wys vir almal by die skool ons nuwe selfone. 

e. Daar is kinders by die skool wat selfone steel. 

 

 

3. Skryf die sinne oor in die teenwoordige tyd. 

a. Ek sal ‘n nuwe selfoon by die winkelsentrum koop. 

b. Die selfoon gaan biae duurder wees as wat ek dink. 

c. My maat se ma sal vir hom dieselfde selfoon koop was wat ek het. 

d. Ons sal vir almal by die skool ons nuwe fone wys. 
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e. Die was kinders by die skool wat die selfone gesteel het.  

 

4.  Gebruik die sinne in vraag 2 en skryf dit oor in die toekomende tyd.   

 

5. Skryf die volgende sinne oor in die indirekte rede. 

a. Juffrou van Staden sê:  “Ek is baie trots op die goeie werk.” 

b. Die ou vroutjie vra:  “Sal iemand my asseblief op help?  Ek sukkel.” 

c. Sarel skreeu:  “Passop!  Die hond gaan jou byt.” 

d. Die kleuter neul:  “Ek wil ‘n suigstokkie hê.” 

e. Mamma sê:  “Nee, jy mag nie ‘n suigstokkie kry nie.” 

 

6.  Skryf die volgende paragraaf oor en gebruik die regte leestekens en       

hoofletters. 

 

hulle se mos jy kan jou  vriende kies maar nie jou familie nie so hoe 

gemaak as jou gesin op jou senuwees werk my boetie maak my mal hy 

prober altyd my dagboek lees my sussie wil altyd saam met my en my 

vriende uithang wat moet ek doen 

Verryking 

1. Skryf die volgende sinne oor in die direkte rede. 

a. Die seun het vir die hond gesê dat hy moes uitgaan in die reën om 

sy bak te gaan haal. 

b. Die seun het vir die hond gevra of hy dan nie sy kos gaan eet nie 
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Week 3 en 4 

Luister en Praat 

Aktiwiteit 5 

Instruksies: 

 Kyk die Smartie advertensie. 

 Luister aandagtig. 

 Neem notas oor wat gesing word. 

 Vra vrae indien jy iets nie verstaan nie. 

 http://youtube.com/watch?v=pfUNG4s6Rz0 

Vrae: 

1.Voltooi die volgende sinne. 

1.1 Al is jou wêreld _________vaal en  ________ laat __________ jou  

 Ontplof.  

2. Beskryf Smarties. 

3. Waarvoor nooi Smarties jou? 

4. Wat is Smarties se slagspreek. 

5. Watter lekkergoed is jou gunstelling? 

6. Wat is jou gunstelling lekkergoed se slagspreek? 

7. Waarom hou jy van die spesifieke lekkergoed? 

 

 

 

http://youtube.com/watch?v=pfUNG4s6Rz0
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Aktiwiteit 6 

Lees en Kyk 

Pa se Rooi Hoenderpotjie 

Gebruik 'n nomber 3 Potjie. 

1 Kg hoender (Gemiddelde gewig van 'n normale hoender). 

Fyn Sout 

Growwe Swart Peper 

Koekmeel om stukkies in te rol. 

Uie fyn gekap (2 middelslag) 

 

Kook rys apart tot gaar. 

Gemmer en Knoffel (Fyngemaak). (2 Teelepels). Polo Kwane handelmerk 

Bestanddele vir die Sous 

Tamatiesous (300ml) Koo Handelmerk 

Blatjang (50ml) Wellington Handelmerk 

Worchestersous (20ml) Mrs.Balls Handelmerk 

Tabascosous (2ml) 

Asyn (50ml) 

Suiker (50ml) 

Mostertpoeier (5ml) 

Paprika (15ml) Robertson Handelmerk 

Water (125ml) 
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 Voeg alles bymekaar is 'n bottel (1 liter plasties Coke bottel) en meng 

goed deur die bottel te skud. 

 

Stap 1. Maak jou pot warm en gooi jou botter (egte) by (20ml). 

Stap 2. Braai die fyngekapte uie en Gemmer/Knoffel (2 teelepels) tot die 

geur uitkom. 

Stap 3. Neem die hoender porsies en strooi individueel een vir een met 

fyn sout en peper. 

Stap 4. Nadat die gedoen is doop die hoender porsies in die koekmeel 

en voeg in die pot. 

Stap 5. Roer totdat die hoender porsies goed met die uie en olie bedek is 

vir so 10 minute met die deksel oop. Gebruik 'n houtlepel. (Die 

reuk sal jou nou al reeds honger maak. Van nou af roer jy nie 

weer jou pot totdat jy opskep nie.) 

Stap 6. Gooi nou jou sous soos bo saamgestel in en laat jou pot stadig 

loop. (Borrel liggies regdeur). Kyk gereeld na die pot vir 15 

minute. 

Stap 7. Voeg nou jou groente in lae in die volgende volgorde. 10 klein 

Aartappels, 10 jong wortels, 10 klein tipe pampoentjies 

Stap 11. Een pakkie "button" sampioene na smaak vir die laaste 45 

minute 

Stap 12. Voeg klaargekookte rys by so 10 minute voor opskep, en laat die 

sous deurkook. Die pot loop so 2 1/2 uur. 

Stap 13. Kry vroulief om die aartappels te toets of dit gaar is en vra haar 

sommer na die sout inhoud. Die verskillende handelsmerke wat 
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aangetoon word werk volgens my die beste om die smaak uit te 

bring. 

Stap 14. Skep op en geniet die Rooi Hoender. 

 

Ek het nog nooit iemand gekry wat nie van die potjie gehou het nie. Almal 

maak die resep sy eie. 

 

Instruksies: 

 Deel in groepe van 4. 

 Bespreek resepte waarvan julle hou. 

 Bespreek hoe hierdie geregte gemaak word. 

 Gebruik ‘n woordeboek om jou te help met die korrekte Afrikaanse 

benamings. 
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Skryf en Aanbied 

Aktiwiteit 7 

Skryf  ‘n resep van jou keuse. Die bestandele van jou resep moet gelys 

wees apart van jou metode.  

Maak seker dat jy al die stappe van die skryfproses gedoen het. 

Skryfproses: beplanning(kopkaart), eerste poging (korreksies in klas 

gedoen), finale poging (bewyse dat foute reg gemaak was). 

Gebruik die rubriek om jou deur die skryfproses te help. 

ASSESSERINGSRUBRIEK – SKRYF 
 

Datum: _______ 
 

 

Beskrywing van punt:   5 = Uitstekend: 4 = Baie goed;   
                                      3 = Gemiddeld 
               2 =Onder gemiddeld         1= Swak                               
 

 

Punt 

 

Inhoud, beplanning en formaat 
 

Kriteria 
 

5 4 3 2 1 

Deeglike beplanning en rofwerk (eerste konsep) 
 

     

Struktuur: Paragraafkonstruksie (bevat inleiding, slot) 
paragrawe is samehangend en sinvol. 
 

     

Inhoud:  Gepaste of oorspronklike hantering van die 
onderwerp of opdrag.  Onderwerp ontwikkel logies. 
 

     

 

Taal, styl en redigering 
 

Taal:  Korrekte woordgebruik en sinskonstruksie, spelling 
en  
          punktuasie 
 

     

Gepaste styl en register, voldoende redigering. 
 

     

Stappe van die skryfproses gevolg 
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Taalleer en Konvensies 

Aktiwiteit 8 

’n VERSAMELNAAM is ’n selfstandige naamwoord wat ’n versameling 

dinge van dieselfde soort aandui.  

Vul die versamelnaam in met die hulp van jou onderwyser. 

●  ’n Versameling skepe wat saamvaar of saamhoort, is ’n ____________ 

●  ’n Groot versameling visse staan bekend as ’n ___________ 

●  ’n Menigte vlieënde bye of vlieënde voëls bymekaar vorm ’n _________ 

●  ’n Versameling kleintjies (van byvoorbeeld ’n teefhond) wat saam gebore 

word, is ’n _______ 

●   ’n Klomp rowers saam vorm ’n _______ 

●  ’n Versameling gedigte, verhale of ander prosawerke in een boek is 

’n bundel gedigte, ____________________ 

●  ’n Versameling wasgoed is ’n bondel _________ 

●  ’n Lywige boek wat die versamelde of ’n aantal werke van ’n skrywer 

bevat, is ’n ________ 

●  ’n Versameling vrugtebome wat saam in ’n netjies uitgelegde tuin 

geplant is, word ’n boord genoem 

●  ’n Groep berge vorm ’n gebergte of ’n ___________ 
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Meervoude 

 Voltooi die tabel deur die regte meervoud in te vul. 

Kar  

Woning  

Getal  

Aarbei  

Persoon  

Geld  

Hond  

Wolk  
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Week 5 en 6    LEES 

1.  Luister en praat 

Aktiwiteit 9 

 

Jou onderwyser gaan ‘n stuk hardop lees oor “Waarom tieners dit 

haat om te lees.”  

Die eerste keer luister jy net en maak geen notas nie.  

Die tweede keer mag jy notas maak terwyl die onderwyser lees. 

Daarna gaan die onderwyser die vrae oor die teks vir jou voorlees. 

Terwyl die onderwyser die vrae voorlees, moet jy jou antwoorde 

neerskryf.   

 

WAAROM TIENERS DIT HAAT OM TE LEES 

    Vandat ek in Graad 1 was, probeer my ma, pa en al my 

onderwysers my kry om te lees.  Maar ek haat dit om te lees.  

Eerstens is dit lekkerder om TV te kyk en tweedens is die boeke wat 

die skool vir ons gee om te lees so opwindend soos opgewarmde 

broccoli. Die boeke is altyd honderde bladsye lank, met geen 

ordentlike aksie en geen prente of iets interessants nie   

 

     Ons skool het elke dag vyftien minute (aan die einde van die dag) 

wanneer  hulle ons verplig om op ons eie te lees.  Op die tydrooster 

staan daar “vrye lees”.  Elke leerder moet ‘n boek van die huis af 

bring om tee lees.  Dit mag nie een van die voorgeskrewe boeke 

wees nie.   
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     Nou dit klink seker na ‘n goeie idee op papier:  ons is mos die 

kinders wat net TV kyk, heeldag op ons selfone is en nooit iets 

ordentliks lees nie.   So verplig hulle ons om vyftien minute lank elke 

dag te lees! 

     Maar, in alle erns, dis regtig ‘n simpel idee.  Wie kan dit in vyftien 

minute regkry om “in ‘n storie” in te kom.?  Jy begin net die storielyn 

optel, dan moet jy stop.  So hoekom moet mens in die eerste plek 

begin lees? 

 

     Maar die simpelste van hierdie hele idee is dat die skool so streng 

is met wat ons mag lees!  Ek meen, as hulle so graag wil hê ons 

moet lees, vir wat laat hulle ons nie lees wat ons wil nie?  Nou die 

dag het een van my vriende ‘n strokiesverhaal skool toe gebring.  Ek 

meen, dis mos ook iets wat mens kan lees!  En toe storm die LO-

onderwyser op hom af, gryp die boek, en skree op hom;”die is nie 

ordentlike leesstof  nie” en dat hy hom nie moet dom hou om so iets 

saam te bring nie.  

 

     As onderwysers en ouers weer iewers hardop wonder hoekom my 

generasie nie lees nie, gaan ek maar net vir hulle sê:  Gaan ky lank 

en ordentlik in die spieël en jy sal die skuldiges sien.  Dis julle skuld.  

Dis julle wat die lus vir lees in ons doodmaak.  
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A. Beantwoord die vrae oor die teks deur die korrekte antwoord te 

onderstreep en neer te skryf.   

 

1. Die spreker se ouers en onderwysers probeer hom al van 

voorskool/Graad1/Graad 2 af kry om te lees.   

2. Die spreker hou meer van rugby speel/sokker speel/TV kyk as van 

lees. 

3. Die spreker dink die boeke wat die skool vir hulle gee om te lees, is te 

kort/net reg/te lank.   

4. Die spreker dink die boeke wat die skool vir hulle gee om te lees, het 

genoeg aksie/te veel aksie/te min aksie. 

5. Die spreker dink die boeke wat die skool vir hulle gee om te lees, het 

te veel prente/te min prente/genoeg prente. 

6. Die spreker se skool het elke dag vyftien minute wanneer die kinders 

kan lees as hulle wil/moet lees.   

7. Die spreker dink die vyftien minute “vrye lees” is te min/genoeg/te 

veel tyd om in die storielyn van ‘n verhaal in te kom.   

8. Waar of onwaar?  Die spreker en  sy maats mag enige boek lees wat 

hulle wil. 
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9. Waar of onwaar?  Die spreker en sy maats mag die “vrye lees”-

periode strokiesverhale lees.   

10.  Waar of onwaar?  Die spreker dink opgewarmde broccoli is lekker.   

B. Skryf 5 sinne waarin jy jou mening gee: Ek haat dit om te lees/ Ek 

hou van lees 
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Lees en kyk 

Aktiwiteit 10 

 

PRE-LEES 

Uittreksel uit “Permanente Ink” 

JEUGVERHAAL 

‘n Jeugverhaal is ‘n verhaal vir die jeug  

                                OF 

‘n Verhaal deur ‘n skrywer in sy jeug geskryf.   

 

Soorte vertellers: 

Alomteenwoordige verteller 

 Die verteller weet wat al die karakters sê dink en voel. 

 Die verteller is nie gebonde wat plek, ruimte en tyd betref nie. 

Eerstepersoonverteller 

 Dit is die ek-verteller. 

 Die verteller is een van die karakters in die verhaal. 

 Die verhaal word slegs uit die verteller se oogpunt vertel, dus weet 

die verteller nie wat die ander karakters dink en voel nie, maar kan 

dit slegs waarneem uit hul optrede.   
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1.  Ons gaan ‘n Jeugverhaal lees: 

2. Wat dink julle is ‘n Jeugverhaal en op wie is dit van toepassing? 

3. In die verhaal is daar karakters.  Wie is dit? 

4. Watter tipe verteller word gebruik? 

 

TYDENS LEES: 

Let op bogenoemde wat reeds bespreek is en kyk of jy dit kan raaksien en 

voltooi die tabel. 

Naam van 

Verhaal: 

 

Waaroor gaan dit:  

 

 

Tipe verhaal: 

 

 

Beginwoorde:  

 

 

 

Karakters:  

 

 

Ruimte (waar dit 

afspeel): 
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Konflik:   

 

 

Antagonis en 

Protagonis 

 

 

 

Is dit die ek-

verteller of 

alomteenwoordige 

verteller: 

 

Motiveer: 

 

Boodskap: 

 

 

 

 

Lees die volgende uittreksel uit permanente ink: 

Attie Marais, die hoof van Hoërskool Duiwelspiek, sug, haal sy leesbril af 

en sit die koerant neer.  Wat ‘n manier om die jaar te begin.  Nog ‘n 

moord..... 

‘n Klop aan die deur onderbreek sy gedagtes.  “Kom binne!” roep hy 

ongeduldig en vryf moeg oor sy gesig.  

Vier graadelf-leerders stap kop onderstebo die kantoor binne.  Wel, eintlik 

loop net drie van hulle kop onderstebo, want natuurlik sien Robert du Toit 

glad nie die erns van die saak nie.  Die vier leerders gaan staan voor 
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doktor Marais se lessenaar.  Hy kyk lank na hulle.  Robert met sy vlamrooi 

hare wat dink die lewe is ‘n enorme grap.  Amir Pieterse, lank en donker, 

trots en byna nooit sonder sy skootrekenaar nie.  Werner Swart.  Sy oë rus 

op Werner wat met sy arms voor sy bors hom aangluur.  Sy donker kuif 

steek amper sy oë weg.  Die kind is ‘n misterie.  Wat in sy kop aangaan, sal 

net hy weet.  ‘ Mens kan hom seker nie kwalik neem nie.  Sy geskiedenis is 

nie iets wat mens enige jongmens toewens nie.  En dan Zelda Krige.  Mooi 

kind.  Gewild.  Nie op haar bek geval nie, maar altyd aan die skryf in haar 

dagboek of notaboek of wat dit ook al is en altyd in die moeilikheid omdat 

sy elders is.  Fisies agter haar skoolbank maar haar gedagtes is baie ver 

van die graadelf-leerplan af.   

Om die een of ander rede is hierdie vier uiteenlopende siele altyd in die 

moeilikheid. Doktor Marias staan op en tel ‘n vel papier van sy lessenaar af 

op.  Hy sit weer sy leesbril op en bestudeer die papier. 

“Reg, laat ek sien.  Julle weet hoekom julle hier is.  Detensie.  Al weer.  Die 

skool het skaars begin en julle name is elk al drie keer opgeskryf.”  Robert 

grinnik.  Amir se mondhoeke wil-wil optrek.  Werner se donkerblou oë skiet 

vonke.  Zelda lyk of sy nie omgee nie.  “Ek het mooi gedink oor hierdie 

saak.  Julle was verlede jaar minstens elke tweede wek hier om dieselfde 

rede.  En nou weer.  Robert jy kan jouself nie gedra nie en jy het geen 

respek vir onderwysers nie.  Jou sogenaamde ‘poetse’ is kinderagtig en 

doodgewoon krimineel.  Amir, jy het weer met die skool se rekenaarstelsel 

gepeuter.  Werner, ek kan nie woede-uitbarstings teenoor ‘n onderwyser 

duld nie en jy weier om ou hare te laat sny.  Zelda, jy moet begin fokus.  

Amir loer onderlangs na haar en knipoog.   

         (Permanente Ink) 
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Formele Assessering                         

Beantwoord die volgende vrae: 

1.  Wat is die skoolhoof se van?        

2. Wat is die skool se naam?           

3. Die titel van die boek is “Permanente ink”. Wat beteken permanent?                                      

4. Pas kolom A by kolom B.  Trek ‘n lyn na die regte antwoord.    

 

Kolom A Kolom B 

Robert Skryf in dagboek 

Amir Is ‘n misterie 

Werner Dink die lewe is ‘n grap 

Zelda Is nooit sonder ‘n skootrekenaar 

nie. 

 

5. Pas kolom A en B bymekaar.  Trek ‘n lyn na die regte antwoord.   

 

Kolom A Kolom B 

Robert Fokus nie op skoolwerk nie 

Amir Peuter met skool se 

rekenaarstelsel 

Werner Bak “poetse” op onderwysers 

Zelda Weier om sy hare te laat sny 

 

6. Sê of die volgende stellings waar of onwaar is:   

     

- Dit is die middel van die kwartaal.   
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- Robert se “poetse” is onskuldig.    

- Doktor Marais se sig is nog goed.    

- Die leerders was nie stout in Graad 10 nie.  

- Zelda Krige is regtig nie ‘n mooi kind nie.   

7. Dink jy die verhaal kan beskou word as ‘n jeugverhaal.  Gee TWEE 

redes vir jou antwoord.        
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Skryf en aanbied 

Aktiwiteit  11 

 

Gebruik die stappe van die skryfproses en skryf ‘n resensie van die 

fliek  

“Pad na jou hart”.  (Die lokfilm sal in die klas vertoon word.) 

1.  Vul die tabel in.  Woorde in die tabel sal jou help.  

2. Skryf sinne oor die inligting in die tabel.  (Eerste poging) 

3. Redigeer jou eie en ‘n maat se sinne. 

4. Gebruik nou die sinne en skryf nou die resensie. 
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Titel (naam) van die film:  

Skrywer:  

Wat gebeur in die storie? 

 

 

 

Waar en wanneer het die 

storie gebeur? 

 

Verteller:  Wie vertel die 

storie? 

 

Wat is die beste gedeelte in 

die storie? 

 

Karakters: Wie is deel van die 

storie? 

 

 

Tema:  Wat is die boodskap? 

 

 

Aanbeveling:  Hoekom sal jy 

die fliek aanbeveel/nie 

aanbeveel nie. 
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Taalstrukture en konvensies 

Aktiwiteit 12 

 

Antonieme 

 

 

  

 

 

Voorbeelde van antonieme 

1. aaklig teenoor mooi, aangenaam, lekker, heerlik 

2. baie teenoor min 

3. chaos teenoor orde, kosmos 

4. fiksie teenoor nie-fiksie, feiteliteratuur 

5. flink teenoor dooierig, lusteloos, lui 

6. geleidelik teenoor vinnig, onmiddellik, oombliklik, dadelik, skielik 

7. opgewek teenoor neerslagtig, hartseer, treurig 

8. passief teenoor aktief, aktiefvorm, bedrywende vorm 

9. uitbundig teenoor teruggetrokke, ingehoue, ingetoë 

10.  

 Gebruik die eerste vetgedrukte woord hierbo en maak sinne sodat die 

betekenis van elke woord duidelik kan raak. 

Indien jy nie seker is van ‘n woord nie, kan jy van ‘n woordeboek gebruik 

maak. 

Antonieme is woorde wat teenoorgestelde betekenisse het, soos dag 

teenoor nag, warm teenoor koud, en op teenoor af. Die woord 

antoniem kom uit die Griekse anti("teenoorgestelde") en onoma 

("naam"). 
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Sinonieme 

 

 

 

  

Voorbeelde van sinonieme 

1. aaklig: lelik, sleg, afgryslik 

2. beskryf: uitbeeld, voorstel, omskryf 

3. bly: opgewonde, verheug 

4. chemie: skeikunde 

5. kontinent: vasteland, landmassa 

6. kwaad: woedend, boos, omgekrap 

7. moeg: uitgeput, tam, energieloos 

8. niksnuts: deugniet, karnallie, rakker 

9. siek: ongesteld, onwel, ongesond, mankoliek 

 

 Gebruik die vetgedrukte woorde hierbo en maak sinne sodat die 

betekenis van elke woord duidelik kan raak. 

Indien jy nie seker is van ‘n w0ord nie, kan jy van ‘n woordeboek gebruik 

maak. 

 

 

 

Sinonieme is woorde wat min of meer dieselfde betekenis het. 

Byvoorbeeld: 

Die afrigter/breier van 'n span 

Sy sit en werk by haar lessenaar/skryftafel. 
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Wie is jou Rolmodel 

????????????????? 

HOEKOM SO?????? 
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Week 7 en 8 

Luister en Praat 

Aktiwiteit 13 

Vrae: 

1. Wie is jou rolmodel? 

2. Waarom is die die persoon jou rolmodel? 

3. Noem eienskappe wat vir jou belangrik is en waaroor ‘n rolmodel 

moet beskik. 

4. Moet ‘n rolmodel jou laat goed voel oor jouself of moontlik 

introspeksie doen oor jouself? 

Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

5. Hoe meet jy jou sukses? Kan enige iemand suksesvol wees?  

6. Kan jy iemand se rolmodel wees? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

Wayde van Niekerk 

 

Dit sou ’n Maandagoggend wees soos geen ander  van tevore nie, en dit 

begin met die geknal van ’n afsetter se pistool. Minder as ’n minuut later – 

43,03 sekondes om meer presies te wees; selfs ’n breukdeel van ’n 

sekonde geld immers in dié geval – was die hele wêreld wakker. 

Oor Wayde van Niekerk se ongelooflike prestasie is die afgelope week 

reeds baie gesê en getwiet; oor sy uitsonderlike loopbaan tot nou is 

Facebook-mure en koerantbladsye vol geskryf. Wat dit ’n mens oor laat 

wonder het, was die betekenis van woorde of konsepte soos "held", 
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"heldhaftigheid", "heldefiguur", "heldestryd", "heldeverering" – en wat ons 

hieroor by van Niekerk kan leer. 

Die held is gewoonlik iemand wat byna bomenslik presteer of wat iets 

buitengewoons doen om ander mense te help – ’n heldedaad, noem ons 

dit. 

Jy vind die held in boeke, in poësie, in sepies, in flieks, in 

radiovervolgverhale, in liefdesliedjies, in vredes- en oorlogstyd, in 

vernuwende tegnologiese uitvindsels, en in die werklike, alledaagse lewe, 

in alle ouderdomsgroepe, geslagte, generasies, nasies, rassegroepe – en 

vir baie mense maak helde hul eerste verskyning in die Bybel. 

’n Week nadat sy verhaal die wêreld- en sosiale media oorheers het, is dit 

duidelik dat vier karaktereienskappe deur ons nuwe Suid-Afrikaanse held 

uitgeleef word: 

Veggees 

Wat nie almal weet nie – of straks moeilik sal vind om te glo – is dat Wayde 

van Niekerk vroeggebore is. In ’n insetsel op die joernaalprogram Top 

Billing vroeër maak sy stiefpa, Steven Swarts, melding van sy veggees wat 

reeds van kleins af sigbaar was. Dit is sy ma, Odessa, wat die 

besonderhede oor sy traumatiese geboorte invul: “Ek was 29 weke 

swanger toe ek aan Wayde geboorte geskenk het,” vertel sy aan News24. 

"Hy was so klein en so broos. Die professor het gekom en gesê: 'Ek dink u 

kind het net 24 uur om te lewe ...Dit was op 15 Julie 1992 - nou presies 24 

jaar jaar gelede ... 
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Nederigheid 

Jy sien dit omtrent elke keer as hy ’n wedloop wen of ’n media-onderhoud 

doen – selfs toe Usain Bolt, die superster van wêreldatletiek, hom 

Maandag ten aanskoue van TV-kameras en die Olimpiese toeskouers 

gelukwens: ’n vae, onseker kyk op Wayde van Niekerk se gesig, kompleet 

asof hy nog nie heeltemal tot verhaal gekom het nie; asof sy plofbare talent 

nog nie behoorlik ingesink het nie. 

Of nee wag: dit dui op sy nederigheid. Geen oormatige feesviering vir hom 

nadat hy ’n wedloop voltooi het nie; wat hy wel doen, is om op sy knieë te 

gaan, ten spyte van die TV-kameras, te midde van sy uitasem opponente 

en ondanks die juigende skare, om sy Skepper te bedank. 

Jy hoor Wayde van Niekerk ook nooit sleg praat van sy opponente nie of 

vertoonmakerig optree nie; hy gee veel eerder erkenning aan ander wat 

voor hom die hoogste piek bereik het. 

Oor die geleentheid om in die aanloop tot die Rio-spele in Jamaika saam 

met Bolt te oefen sê hy in ’n onderhoud: "Ek is lief om te leer, lief om myself 

te verbeter – [en] wie beter om van te leer as die wêreld se beste?" 

O, ja, en dan is daar ook nog die selfies wat twee wêreldsterre saam met 

Wayde gevat het – een ’n Amerikaanse tenniswonder, die ander ’n Nieu-

Seelandse rugbymonster, albei met Williams as van; hulle twitter-name is 

@serenawilliams en @SonnyBWilliams. Dis Sonny Bill wat oor Wayde se 

nederigheid getwiet het: "Meet the 400m world champ today such a humble 

dude, good luck my South African brother." 



38 
 

Christelike waardes 

In ’n wêreld waar jy gedurig in die kollig is, omring deur flitsende kameras, 

en selfs ’n “showman” soos Usain Bolt wat uit sy pad gaan om jou te kom 

gelukwens, moet dit moeilik wees om getrou aan jouself te bly. Nie vir 

Wayde van Niekerk nie: dit is waarom hy nie huiwer om sy Christelike 

waardes uit te leef nie. 

Jy hoor hom die afgelope week, nadat hy die 400m-wêreldrekord verpletter 

het, sê: "Om eerlik te wees, ek het nie volle vertroue in myself gehad nie. 

Ek het geglo dat die Here iets vir my beplan het." En vroeër, so drie 

maande vóór die Rio-spele, toe hy gevra word oor sy geloof wat hy ook by 

die 2015 Wêreldkampioenskap ten toon gestel het: "Dit is wat my geestelik 

versterk"; en "Ek glo dat God my met hierdie talent geseën het en dat ek dit 

nie moet opmors nie." 

Die belangrikheid van familie in sy lewe is ook duidelik. Waarom anders 

sou hy sy wengeld vir die 400m by verlede jaar se Wêreldkampioenskap 

gebruik het om sy ouers, meisie en ander familielede na Rio te laat reis? 

Erkenning aan ander 

Of dit nou Caster Semenya is of Anaso Jobodwana, een mede-atleet wat 

sonder huiwering erkenning aan hulle gee is Wayde van Niekerk. Dis vir 

hom lekker, sê hy, wanneer hulle saam oorsee deelneem en ’n klein Suid-

Afrikaanse familie vorm. 
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Oor Bolt die volgende: "Ek geniet dit om saam met hom te wees en na hom 

te luister. Hy moes as atleet al baie in sy lewe deurmaak." 

Oor sy afrigter, die befaamde 74-jarige tannie Ans: "Ek is verskriklik 

dankbaar om deel van haar groep te wees. Ek is bly dat sy die “shine” kry 

wat sy verdien." 

Oor sy "pa", Steven Swarts, wat hy as die persoon wat hom die meeste 

beïnvloed het – en ’n uitsonderlike rolmodel - beskou: “Hy is dalk nie my 

geboorte-pa nie, maar ek glo hy is my Godgegewe pa.” 

In die gesin se huis in Bloemfontein is hierdie boodskap tussen Wayde se 

bekers, medaljes, trofeë, foto’s en sertifikate: "The greatest gift I ever had 

came from God. I call him DAD." 

Dit is sy ma, Odessa, wat ná sy Olimpiese opskudding gesê het haar stem 

het omtrent weggeslaan ná die wegspring en dat sy eers weer in die laaste 

100m of so ’n klank kon uitkry. Ook tannie Ans se mond het letterlik 

oopgehang oor wat op die baan aan die gebeur was, wys ’n foto op twitter, 

ofskoon sý van alle mense geweet het dit is presies waarvoor sy en haar 

steratleet vooraf geoefen het. 

Nóg ’n bietjie later sê ma Odessa in ’n radio-onderhoud: "Dit is asof die 

kind die wêreld wakker gemaak het – nie net Suid-Afrika nie." 

Wat dié wakkermaakatleet se prestasie egter meer betekenisvol vir sy 

landsgenote behoort te maak, is die feit dat Wayde van Niekerk, boorling 

van ’n plek waar geweldsmisdaad hoogty vier, nuwe betekenis gegee het 
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aan die klap van ’n pistoolskoot in die ongoddelike ure van ’n 

Maandagmôre. 
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Lees en kyk 

Aktiwiteit 14 

Die wonderlike watersiklus en hoe dit die lewe op die aarde moontlik maak 

Water— die ewige vloeistof 

 

'n Diagram van die watersiklus 

                                   

                                     

’  

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Wolke of waterdamp    B. Neerslag  (reën, sneeu, ens.)  

C. Water dring grond binne      D. Verdamping in lug  

E. Verdamping vanaf plante    F. Uitwaseming vanaf grond deur 

plante  

G. Verdamping vanaf grond    H.  Wegvloeiing na rivier of stroom

  

I. Fontein                 J. Stroom  

K. Watertafel      L. Toevloei na fonteine en putte  

M. Verdamping vanaf riviere en strome   N. Verdamping vanaf seë en mere  

O. See of meer 
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Jy kan nie in Desember vir ’n week of wat weggaan en die hond alleen by 

die huis los nie. Al sou jy hom oorgenoeg hondekorrels los om te vreet en 

’n bak vol water om te drink, kan dit jou nog berou. Water "verdwyn" 

immers vinnig in die snikwarm somer en daardie waterbak kan gou leeg 

wees. Maar wat het dan van die water in die bak geword of het dit regtig 

verdwyn? Nee, nie werklik nie. Dit het bloot verdamp—van ’n vloeistof in ’n 

gas verander. 

 

Byna al die water op aarde is in ’n blywende kringloop vasgevang. Water 

val op die aarde in die vorm van reën uit die wolke, spoel oor die grond of 

sink daarin weg en vind uiteindelik sy pad see toe as rivier- of syferwater. 

 

Water verdamp dan vanuit die nat grond, vanuit mere en riviere, vanaf die 

blare van plante en veral vanuit die see. Die verdampte water versamel in 

die wolke, wat by afkoeling weer die water verloor—en die kringloop begin 

van voor af. 

 

Water word dus oor en oor gebruik. Hoewel dit op een plek kan wegraak, 

vind dit uiteindelik sy pad elders terug na die aarde. Dit gaan nooit verlore 

nie. 

 

Aangedryf deur die hitte van die son en die swaartekrag van die aarde, is 

hierdie blykbaar eindelose siklus van die aarde se water van wesenlike 

belang vir die lewe. 

 

Geleerdes beskryf die watersiklus of waterkringloop as die voortdurende 

sirkulasie van water tussen die seë, atmosfeer, biosfeer en die grond en 
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gesteentes van die geosfeer. Dis die aanwesigheid van enorme 

hoeveelhede water wat die aarde van alle ander bekende planete 

onderskei en dit is die aktiewe sirkulasie van water in die siklus wat die 

lewe hier moontlik maak. 

 

Op ons waterryke planeet is meer as 1,4 miljard kubieke kilometer water. 

Verreweg die meeste daarvan (’n hele 96,5 persent) is die soutwater van 

die oseane. Van die oorblywende 3,5 persent varswater is die meeste 

(byna sewe tiendes) in ’n nagenoeg blywende bevrore toestand as 

poolysbedekkings, gletsers en sneeu. Sowat drie tiendes daarvan is onder 

die grondoppervlak—die waters onder die aarde, waarvan ons in die 

Bybelboek Genesis lees. 

 

Mere bevat ’n verdere kwart persent en riviere ’n piepklein 0,006 persent 

van die aarde se water. Die atmosfeer bevat slegs 0,04 persent water. 

 

 

Die verdamping 

 

’N GROOT deel van die reën of ander soort neerslag (bv. sneeu) wat in ’n 

gegewe gebied uitsak, keer regstreeks na die atmosfeer terug vanaf klam 

kolle, poeletjies, damme en mere. Plante neem ook water uit die grond op 

en gebruik dit in fotosintese. Die water keer na die atmosfeer terug vanuit 

die blare en bas van die plante deur middel van ’n proses wat transpirasie 

genoem word. 
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’n Groot boom kan deur hierdie proses sowat 300 liter water per dag in die 

atmosfeer vrystel. As ’n mens daaraan dink dat groot dele van die aarde 

dig bebos is, kan jy jou dalk vaagweg voorstel watter massiewe 

hoeveelheid waterdamp deur die aarde se plante afgeskei word. 

 

Tog, soos gesê, geskied verreweg die meeste van die verdamping nie 

vanaf bosse nie, maar vanuit die see. 

 

Wat gebeur dan wanneer water verdamp? Water is vanselfsprekend 

materie en materie kom, afhangende van die temperatuur van ’n bepaalde 

soort, in drie vorms voor, naamlik as vaste stof, vloeistof en gas. Water 

vries (word ’n vaste stof in die vorm van ys) by 0 grade Celsius en kook 

(verander heeltemal in ’n gas of damp in die vorm van stoom) by 100 grade 

Celsius. 

 

Maar ’n deel van water word ook ’n gas of waterdamp by laer temperature, 

soos juis oor die oseane waar die watertemperatuur selde hoër as 27 

grade Celsius is. Die verdamping vind in die reël in ’n tempo van duisend 

gram waterdamp per vierkante meter per uur plaas. Iemand het op grond 

daarvan bereken dat daar in een uur sowat 361 500 000 ton water uit die 

see uit verdamp! 

 

Die verdigting van waterdamp en hoe dit na die aardoppervlak terugkeer 

 

DIE water wat in die atmosfeer verdamp, vind in verskillende vorms weer 

sy pad terug na die aardoppervlak. Die mees algemene soort neerslag is 

reën, maar daar is natuurlik ook die ander soorte soos sneeu en hael. 
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Wolke is massas baie klein druppeltjies water of yskristalletjies wat in die 

lug hang... eens onsigbare waterdamp wat nou tot spikkeltjies vloeistof of 

ys verdig het. Mis of newels is as 't ware slegs wolke wat op of naby die 

grond lê. Wolke word volgens hul vorm en hoogte in verskillende soorte 

ingedeel. Met die beweging van die druppeltjies binne-in ’n wolk word 

elektriese ladings opgebou. Die biljoene reëndruppels in ’n enkele wolk kan 

’n elektriese lading van miljoene volts opwek indien hulle vinnig genoeg 

beweeg—wat dan as weerlig ontlaai. 

 

Reën ontstaan wanneer die piepklein druppeltjies in ’n wolk saamkom en 

druppels vorm wat weens die aarde se swaartekrag na benede stort. 

Reëndruppels is in die reël meer as 0,5 mm in deursnee en kan tot omtrent 

3 mm in deursnee wees. Hulle kan, namate hulle groter word, teen tot 7,6 

meter per sekonde uit die hemel val. 

 

’n Reënvalsyfer is die diepte van die reënwater wat in ’n gegewe 

tydsbestek op ’n plat oppervlak versamel het. Dit word met ’n reënmeter tot 

die naaste 0,25 mm gemeet. 

 

Die grootste gemiddelde neerslag op aarde, sowat 10 900 mm (byna elf 

meter) per jaar, kom voor by Cherrapunji, in Noordoos-Indië. Tot  26 466 

mm (of meer as 26 meter) reën het al in een jaar daar uitgesak. 

 

En sneeu dan? Ons Afrikaanssprekendes praat mos van sneeu (of kapok) 

vir sneeu in al sy onderskeie vorms, maar die Eskimo’s, vir wie dit baie 

belangrik is, tref ’n duidelike onderskeid tussen qanit (vallende sneeu) en 
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aput (sneeu wat lê). Sowat 50 persent van die aarde se landmassas en 

10,5 persent van die see is permanent of tydelik met sneeu bedek. 

 

Sneeu is bevrore waterkristalle wat in wolke gevorm is terwyl die 

temperatuur van die lug onder die vriespunt was. As daar genoeg vog in 

die koue bolug is, kan sneeu selfs uit ’n wolkelose hemel val. 

 

’n Sneeukristal is een van die wonderwerke in die natuur. Hoewel elke 

kristal ses punte het, is geen twee kristalle ooit dieselfde nie. 

Sneeukristalletjies se deursnee wissel tussen een en vier millimeter en elk 

weeg maar ongeveer een 200ste van ’n gram. As hulle saamsmelt, vorm 

hulle ’n sneeuvlokkie. 

 

Sneeu is gewoonlik skitterwit, maar rooi en selfs groen, blou of swart sneeu 

is moontlik. Die kleursel kom van klein swammetjies of stofdeeltjies wat 

deur die vlokkies vergader word. 

 

Hael, die groot verwoester, word in donderstormwolke gevorm—in die 

bodeel van die wolk, sowat drie of meer kilometer bokant die grond, waar 

die temperatuur onderkant 0 grade Celsius is. Die haelstene word deur 

stygende en dalende lugstrome in die wolk op- en afgeslinger. In dié 

proses word die stene ál groter totdat hulle naderhand so swaar word dat 

die stygwind hulle nie langer kan dra nie. Dan stort hulle vinnig na benede. 

 

Haelstene so groot soos duifeiers en selfs heelwat groter is niks 

ongewoons in Suid-Afrika nie. Party mense kan selfs getuig dat hulle al 

haelstene soos tennisballe gesien het wat groot verwoesting gesaai het. 
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En dan het jy miskien al in die vroeë oggend die druppels aan ’n spinnerak 

of blom BO bewonder wat soos kraletjies daaraan kleef. Dit is doudruppels. 

Dou word gevorm wanneer die waterdamp in die lug met ’n koeler 

voorwerp op die aardoppervlak in aanraking kom. Omdat waterdamp ’n gas 

is, kondenseer dit (word dit ’n vloeistof) wanneer dit afkoel, en dou vorm 

gewoonlik saans, snags of vroegoggend op voorwerpe op die aarde wat 

dan kouer is as die omringende lug. 

 

Ryp is weer  waterdamp in die lug wat tot yskristalle kondenseer sonder die 

tussenstap waar die damp eers in water verander. Sekere insekte is baie 

gehard daarteen, maar talle soorte plante is weerloos. Plante word deur ryp 

vernietig deurdat die wateragtige oplossings in die plantselle vries en die 

selle bars. 

 

ONS het hierbo gelees hoe die waterdamp op verskillende maniere in die 

lug kondenseer om weer die aarde te bereik. Maar dis belangrik om te weet 

dat nie al sulke waterkondensasies die grond bereik nie. Party daarvan 

word deur plante onderskep, veral bome, en herverdamp regstreeks in die 

atmosfeer. Die verlies aan water vanweë onderskepping kan baie groot 

wees. Die afkap van bome om gewasse te plant (ontbossing) kan die 

hoeveelheid reën op die grond en die snelheid waarmee dit die grond tref 

aansienlik verhoog, met gepaard gaande grondverspoelings en 

oorstromings. 

 

Wanneer neerslagwater die grond bereik, syfer dit gewoonlik in die grond 

in, maar wanneer die grond reeds deurweek is, vloei die oortollige water 
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bogronds afdraand na die naaste spruit of rivier. Water kan egter ook 

ondergronds in ’n rivier of groter watermassa invloei. 

 

Van hier af verdamp dit weer en om later weer te kondenseer!  Die 

waterdamp in die lug word maklik deur lugstrome meegevoer en ook na 

droër streke voortgedra waar dit in die bolug verkoel. Dit is die ewige 

kringloop wat ook die drama van die dampkring genoem kan word. 

 

Soos een geleerde dit so mooi gestel het: Die winde en die wolke, die 

donderslae en die weerlig, die haelstorm en die sneeuvlokkies, die 

reënboog en die nagtelike ryp—almal is karakters in daardie drama, die 

sigbare gestaltes waardeur die eindelose gedaantewisselings van die 

dampkring tot uiting kom. 

 

Soms is die handeling stil en ingetoë, ander tye weer is daar spannende 

botsings en af en toe word ons na ’n klimaks in die stryd van die elemente 

meegevoer. Maar in elke geval is daar in die hele drama gedurige 

afwisseling en nuwe skoonheid vir hom wat ’n oog het om te sien. 

 

Dit is die wonderlike woelinge en die watersiklus van die lewende aarde. 

 

Mees basiese voorstelling van die waterkringloop 
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Vrae: 

 

1. Waarom verdwyn die water uit ‘n hond se bak so vining? 

2. Verduidelik die proses van verdamping. 

3. Noem vier maniere hoe water weer terug kom na die aarde. 

4. Wat is die verskil tussen ryp en sneeu? 

5. Wat verstaan j yonder die term reënvalsyfer? 

6. Waar is die grootste hoeveelheid neerslag per jaar gedokumenteer? 

7. Wat is ‘n wolk? 
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Skryf en Aanbied 

Aktiwiteit 15 : Outobiografie 

Instruksies: 

 Voltooi die raamwerk deur al die vrae te beantwoord. 

 Skryf nou 5-10 sinne om jou lewensverhaal weer-te-gee. 

 Onthou om minstens twee pogings te doen. 

 

Waar en Wanneer is jy gebore? Wat geniet hy om te doen saam 

met jou vriende en familie? 

Waar kom jy vandaan? Sport: 

Stokperdjie: 

Bellangstelling: 

Jou familie: Wat maak jou uniek? 

 

Taalleer en Konvensies 

Aktiwiteit 16 

Instruksie: 

 Voltooi die table met die hulp van jou onderwyser. 

 

Manlik Vroulik 

akteur  

bedrieër bedriegster 

beer (vark) sog 

beer (wilde 
dier) 

berin, beerwyfie 

 boerin (die vrou van 'n 
boer is 'n boervrou)  

broer suster 

bruidegom  
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bul  

 verskalf 

danser  

direkteur  

 eggenote 

eienaar  

eksekuteur eksekutrise 

 godin 

haan  

 dame 

hings  

hings  

 inspektrise 

Jood  

keiser  

 kelnerin 

kêrel  

 kokkin 

mannetjie  

 masseuse 

meneer  

 minnares 

 onderwyseres 

oom  

 orreliste 

oujongkêrel  

oupa  

 ma, moeder 

patriarg  

 pianiste 

prins  

 ooi 

redakteur  

 regisseuse 

reun  

 sangeres 
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