
Kw 2 LUISTER EN PRAAT 
W 1 +2 Vertel ‘n storie oor ‘n interessante persoon. 

 

TAAK 6:              VOORBEREIDE MONDELING: 

Mense kan snaaks of interessant wees.  Baie keer ontmoet ‘n mens iemand wat jy nie maklik sal vergeet 
nie.  Dink aan die kwaai opsigter by die vakansieoord, die gawe lewensredder by die see, die grappige 
karwag , ens. 

OPDRAG: 

Berei ‘n praatjie van twee tot drie minute voor waarin jy die storie van ‘n interessante persoon vertel. 

Hou die volgende in gedagte terwyl jy jou praatjie voorberei: 

 Jou storie moet ‘n inleiding , inhoud en slot hê. 
 Jy moet fokus op die optrede van die persoon. Sê byvoorbeeld waarom jy die persoon nie sal 

vergeet nie. 
 Praat hard en duidelik sodat almal in die klas jou kan hoor. 
 Praat met ‘n stemtoon wat by jou storie pas.  Jy kan nie ‘n skreeusnaakse storie met ‘n 

hartseerstem vertel nie. 
 Jou storie moet die karakter wat betrokke is duidelik omskryf. 
 Jou storie moet chronologies wees. 

 

Kom vertel vir die klas jou storie in die eerste week as die skool begin. 

Jy gaan geassesseer word vir jou mondeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    KW 2 LEES EN KYK 
W 1 +2 Lees en bespreek ‘n jeugroman 

 

                  TANDE                                                           Deur Jaco Jacobs 
 

1. Wat is op die dorpie Stilwater aan die gang?  Iets sluip op volmaannagte rond en 
maai onder die boere se vee.  Een aand word selfs die skoolopsigter aangeval.  
Rikus en sy vriende krap saam met die res van die dorp kop oor die raaiselagtige 
gebeure. Maar een aand kom Rikus, Anja en Marius van aangesig tot aangesig met 
die skuldige… ‘n harige gedierte wat by die skool rondsluip.  Rikus weet sommer 
dadelik wat hy gesien het – ‘n weerwolf! 

 
2. Niemand wil hul egter glo nie, en die polisie verdink Rikus se hond, Goliat, van die 

aanvalle.  Rikus weet sommer Goliat is onskuldig.  Hy is vasbeslote om uit te vind 
wie die weerwolf is – en hy is byna seker die nuwe onderwyseres by die skool, 
juffrou Lupus, tree nie verniet so vreemd op nie …  Waarom maak sy 
koerantberigte oor die aanvalle bymekaar?  En waarom koop sy bloed by die 
slaghuis en stuur vir hulle dreigende boodskappe?   
 

3. Die drie besluit om een van hul gunsteling-onderwysers, juffrou Joubert, in hul 
vertroue te neem.  Anja het gelees die weerwolflegendes het in Skandinawië 
ontstaan, en juffrou Lupus was onlangs met vakansie in dié land. 
 

4. Eindelik besluit hulle die enigste manier om die polisie te oortuig dat juffrou Lupus 
die weerwolf is, is om haar een aand in die skoolopsigter se kantoor toe te sluit en 
te wag totdat sy in ‘n weerwolf verander.  Daardie nag wag hul juffrou Lupus by 
die skool in.  Wonder bo wonder werk hul plan perfek.  Maar toe juffrou Lupus 
veilig agter slot en grendel is, maak die weerwolf skielik sy verskyning by die skool!  
Geskok sien die kinders hoe die weerwolf juffrou Joubert se troetelkanarie, 
Twietie, opvreet.  Die weerwolf sien hulle raak en sit hul agterna.  Net betyds word 
die monster met ‘n verdowingspyl geskiet. 
 

5. Tot hul verbasing vind die kinders uit die weerwolf was… 
 

Beantwoord nou die vrae so volledig as moontlik: 

1. Noem vier van die vyf karakters wat in die opsomming voorkom.  (2) 
2. Juffrou Lupus word daarvan verdink dat sy ‘n weerwolf is.  Wat doen sy wat by die karakter van ‘n 

weerwolf pas?                                                                (2) 
3. Som die intrige van “Tande” kortliks op.                                            (3) 
4. Sou jy sê dat daar konflik bestaan tussen karakters in die uittreksel?  Wat is die konflik?                                                

(2) 
5. Wat sou jy sê, is die agtergrond en die ruimte van hierdie jeugroman?  (2) 
6. Watter tipe verteller, dink jy, is hier aan die woord?  Gee ‘n rede vir jou antwoord. (2) 
7. Wat is die tema van die verhaal?  (2) 

 

  

 

 



    KW 2 SKRYF EN AANBIED 
W 1 +2 Skryf ‘n verhalende opstel. 

Beplan so vir ‘n verhalende opstel: 

1. Kyk na die onderwerpe.  Watter een pas jou die beste? 
2. Skryf idees en woorde wat by jou opkom neer. 
3. Beplan jou paragrawe:  Wat kom eerste?  Wat volg dan?   Wat is die slot? 
4. Elke paragraaf moet een hoofgedagte hê, met nog ‘n paar sinne om dit te ondersteun. 
5. Kontroleer die verbindingswoorde. 
6. Skryf jou eerste poging. Tel die woorde. Is dit genoeg? 
7. Lees jou opstel deur om foute te verbeter. 
8. Hou die volgende in gedagte: 
 Begin die sinne met hoofletters?  Eindig hulle almal met punte? 
 Elke sin het net een voegwoord. 
 Die sinne begin nie almal met dieselfde woord nie. 
 Daar is langer sinne en korter sinne. 
 Daar is verskillende sinsoorte: Vraagsinne, uitroepsinne. 
 Daar is lyntjies oopgelaat tussen paragrawe. 
 Kontroleer jou spelling:  d- en t-woorde / ei- en y- woorde / kort klanke bosse, blomme   

                                            lang klanke  bose,  bome 
9. Skryf nou jou opstel netjies oor nadat jy jou foute verbeter het. 
10. Lees nou jou finale weergawe deur en kyk of die sinne sin maak. 

      Wenke vir jou opstel: 
Hou die volgende in gedagte: 
 ‘n Opstel is ‘n interessante vertelling van ‘n storie/gebeurtenis (gewoonlik uit die verlede).  Skryf 

verkieslik  jou opstel in die verlede tyd. 
 Dit gaan oor iets wat gebeur het en nou vertel word. (‘n storie of gebeurtenis) 
 Dit bevat ‘n sterk, oortuigende storielyn wat logies ontwikkel. 
 Die inhoud is boeiend en interessant, dit oortuig die leser en ontwikkel logies, daarom is die inhoud 

samehangend. 
 Die verhaal word uit eie ervaring geskryf, maar kan ook fiktief wees. Onthou net: “Fiktief” beteken 

nie ongeloofwaardig nie!  Die onderwyser moet darem nog kan glo dat wat jy vertel, werklik met 
jou kon gebeur het. 

 Jou karakters moet oortuigend wees en die atmosfeer en agtergrond moet daarby pas. 
 Daar moet ‘n treffende inleiding wees, wat die leser nuuskierig maak en boei.  Onthou jou inleiding 

kan begin met ‘n stelling/idioom/retoriese vraag. 
 Gebruik beskrywende woorde en aanhalings. 
 Sorg vir ‘n interessante slot.  Moet nooit afsluit met: “Dankie tog, dit was net ‘n droom”nie.  Dit is 

afgesaag. 

Kies een van die volgende onderwerpe: 

a) Hierdie storie het ek by my oupa gehoor. 
b) Die skelm was my eie jas wat aan die kapstok hang… 

 

 

 



   KW 2  TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIE 
W 1 +2 Woordvlakwerk:Samestellings, onderwerp en gesegde, 

letterlike en figuurlike betekenis, infinitiewe ww, trappe 
van vergelyking 
Sinvlakwerk:Enkelvoudige sinne, Stelsinne, Tydsvorme, 
sinonieme, antonieme. 
Lees- en skryftekensPunt, Komma, uitroepteken, 
hoofletters, kommapunt, dubbelpunt 

 

WOORDVLAKWERK 
Samestellings:  
 ‘n Samestelling bestaan uit twee of meer stamme wat met mekaar verbind word om ‘n  nuwe 
woord te vorm, bv. Tennisbaan, sleeptong, koelsak, skoolseun, watersport. 
‘n Samestelling het nie  pre- of postmorfene ( voor- en agtervoegsels) nie, maar kan wel ‘n 
verbindingsklank hê. 
Dit vergemaklik die uitspraak van so ‘n samestelling: bv. Lewensles; lamsblad. 
 
Letterlike en figuurlike gebruik van soortname: 
Letterlik:  Teken ‘n hart op die bord.     Figuurlik:  Ek gee my hart vir jou. 
                   Jy moet op die stoel sit.                            Van te veel eet, gaan jy stoel. 
 
Infinitiewe werkwoorde: 
Byvoorbeeld: om….te ;  behoort … te;   hoef nie …. te  
 
Ek hou daarvan om te swem. 
Jy behoort jou te skaam. 
Mense hoef nie so baie te eet nie. 
Die kind leer om te loop. 
Om te oefen is vir my baie lekker. 
 
Byvoeglike naamwoorde: 
Byvoorbeeld: 
Die lang man … (Attributief- b.nw staan voor die selfstandige naamwoord.) 
Die man is lank…. (Predikatief – b.nw staan na die selfstandige naamwoord)                     
Predikatief                     Attributief 
Die winter is koud.       Dis ‘n koue winter. 
Die kos is lekker.           Dis lekker kos. 
Die kind is stout.           Die stoute kind. 
 
Trappe van vergelyking: 
Stellende trap                            Vergrotende trap                          Oortreffende trap 
lank                                               langer                                               langste 
duur                                              duurder                                            duurste 
mooi                                             mooier                                              mooiste 
slim                                               slimmer                                            slimste 
groot                                             groter                                               grootste 
naby                                              nader                                                naaste 
wyd                                                wyer                                                 wydste 
 
 
 
 
 



SINVLAKWERK 
Enkelvoudige sinne: 
‘n Enkelvoudige sin het slegs een werkwoord, dit bestaan uit drie dele nl. Onderwerp, gesegde en 
voorwerp en dalk een of meer bepalings. 
 
Onderwerp: Die onderwerp vertel ons wie of wat iets doen. 
Die onderwerp in ‘n sin is gewoonlik ‘n selfstandige naamwoord of voornaamwoord. 
Bv. Die meisie spring tou.   Sy spring tou. 
Die onderwerp staan dikwels, maar nie altyd nie, aan die begin van die sin. 
Die meisie spring tou.  Spring die meisie tou? 
Die onderwerp kan meer as een woord wees. Die seun se ma het met hom geraas. 
 
Om die onderwerp van ‘n sin vas te stel, kan ‘n mens die volgende vraag vra:   
Wie of wat + gesegde?  Bv. Die kind het die boek gesteel. 
Wie of wat het die boek gesteel?  Die kind. (onderwerp) 
 
Die gesegde:  Die gesegde sê vir ons wat gebeur / gedoen word. 
Die gesegde is die werkwoord of werkwoordgroep in die sin.   
Die meisie spring tou.    Het die meisie tou gespring? 
Hoofwerkwoord: spring        Verlede tyd met hulpwerkwoord: het gespring 
 
Om die gesegde in die sin op te spoor, kan ‘n mens gewoonlik die volgende vraag vra:  
 Wat doen die onderwerp? Bv. Die kind het die boek gesteel. 
Vraag: Wat doen die kind?  Antwoord: het gesteel. (gesegde) 
 
Tye van die werkwoord: 
 Teenwoordige tyd: 
Ek swem in die see.  Die boot verlaat die hawe.        Elke vakansie kos baie geld. 
 
Verlede tyd: 
Ek het in die see geswem.   Die boot het die hawe verlaat.   Elke vakansie het baie geld gekos. 
 

BETEKENISLEER EN WOORDESKATUITBREIDING 
Sinonieme: 
Dit is woorde wat min of meer dieselfde betekenis het.  Gebruik sinonieme vir alledaagse 
woorde: Bv. Dit was lekker.  Dit was aangenaam. 
Perfek  -  Die vertoning was volmaak. 
Groot   -  Hulle het ‘n massiewe (enorme) tent opgeslaan. 
Jeug     -   Die jongmense van ons land is moedeloos. 
 
Antonieme: 
Dit is woorde met teenoorgestelde betekenis. 
Bv. Dit was lekker.    Dit was aaklig. 
Perfek – Die vertoning was swak. 
Groot  -- Hulle het ‘n  klein tentjie opgeslaan. 
Jeug    -- Die oumense (bejaardes) van ons land is moedeloos. 
 
 
 
 
 
 



Letterlike en figuurlike betekenis: 
 
Letterlike betekenis is die betekenis soos wat dit presies is. 
Byvoorbeeld:  Hy het die kat aan die stert beet.  / Hy het die kat aan die stert gevang. /Hy hou die 
kat aan sy stert vas. 
Ek kan slange vang. / Ek loop in die veld en soek slange om te vang. 
 Figuurlike betekenis is nie letterlik nie, maar ‘n beeld wat jy gebruik om iets te verduidelik. 
Byvoorbeeld:  Ek het my hart vir hom gegee.  Dit beteken ek is lief vir hom. 
Dan het ek nie letterlik my hart uitgesny en vir hom gegee nie. 
Ek gaan slange vang.  Dit beteken ek gaan baie kwaad wees. 
 

Letterlike betekenis Figuurlike betekenis 
Die voël het ‘n eier in die nes. Jy spaar vir jou ‘n neseier. 
Maak die hond met ‘n slap riem aan die paal 
vas. 

Ek het jou met ‘n slapriem gevang. 

Die tierwyfie eet al die voëls dadelik op. Die vrou is ‘n regte tierwyfie! 
 
Gevoelstaal: 
Emotiewe taal word gebruik om emosies en gevoelens uit te druk.  Dit is ‘n taal wat ‘n definitiewe 
gevoel by die leser wek.  Die skrywer gebruik dit om die leser se emosies te manipuleer. 
Bv.  Definitief ‘n wenner! 
Gee vir my jou nommertjie! 
My maggies, dis nou te sê! 
   

LEES- EN SKRYFTEKENS 
Hoofletters:  Hulle staan aan begin van sinne, en kom voor by eiename: My seun,Jan, woon in 
Kakamas. 
Punt:  Dit kom aan die einde van sinne en by afkortings:  Jy moet asb. vroeg kom. 
Komma:  Dit staan tussen twee werkwoorde en tussen items wat gelys word:  As hy kom, bring 
hy koeldrank, melk en brood.  Ook voor die voegwoorde want en maar. 
Vraagteken: Dit staan aan die einde van ‘n vraagsin: Wat maak jy hier? 
Uitroepteken:  Dit dui ‘n uitroep aan: Eina!  Of dit dui op ‘n dringende bevel:  Julle moet vining 
maak! 
Aanhalingstekens:  Dit kom aan die begin en einde van woorde in die direkte rede: Ek vra: “Kom 
jy saam?” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



KW 2 TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIE 
W 1 +2 Woordvlakwerk:Samestellings, onderwerp en gesegde, letterlike en figuurlike 

betekenis, infinitiewe ww, trappe van vergelyking 
Sinvlakwerk:Enkelvoudige sinne, Stelsinne, Tydsvorme, sinonieme, antonieme. 
Lees- en skryftekensPunt, Komma, uitroepteken, hoofletters, kommapunt, 
dubbelpunt 

 
Lees die volgende leesstuk en beantwoord die taalvrae: 
 

Slim vakansiewenke: 
1. Maak reeds ‘n paar weke voor jou vakansie ‘n lys van alles wat jy moet inpak en reëlings 

wat jy moet tref. 
2. Maak vroegtydig planne vir die versorging van jou troeteldiere en huisplante. 
3. Pas jouself op.  Vind uit oor die gehalte van drinkwater by jou vakansiebestemming en 

moenie die sonbrandroom vergeet nie.  Tref ook voorsorg teen insekbyte.  As jy by die see 
vakansie hou, wees versigtig vir bloublasies seekastaiings seeanemone en jellievisse.  
Gaan na die naaste lewensreddingstoring vir raad en hulp as jy deur een toegetakel is.  
Lewensredders beveel aan dat jy asyn gebruik as jy wel deur bogenoemde gesteek is.  Om 
te swem op ‘n veilige plek, is belangrik. 

4. Sluit belangrike dokumente soos paspoorte en identiteitsdokumente in ‘n kluis toe.  Bêre 
waardevolle artikels op ‘n veilige plek. 

5. Hou belangrike noodnommers byderhand en bly kalm en gefokus as daar ‘n krisis opduik. 
6. Kry genoeg slaap, werk so min as moontlik en hou lekker vakansie. 

 
 

1. Is die laaste sin van wenk 3 ‘n enkelvoudige sin?  Hoekom sê jy so? 
2. Skryf die gesegde van die sin neer:  Bêre waardevolle artikels op ‘n veilige plek. (wenk 4) 
3. Watter van die volgende woorde is samestellings? 
Weke (wenk 1);  sonbrandroom (wenk 3); gefokus (wenk 5). 

4. Gee ‘n sinoniem vir “waardevolle”.(wenk 4) 
5. Gee ook ‘n antoniem vir “waardevolle” (wenk 4). 
6. Vorm van “swem”(wenk 3) ‘n selfstandige naamwoord wat in hierdie sin pas. Skryf die sin oor 

Ryk Neethling is ‘n goeie (swem).  
7. Skryf 2 Byvoeglike naamwoorde uit wenk 4 neer. 
8. By wenk 3 word “jellievis”letterlik gebruik.  Wat beteken dit as ons figuurlik sê iemand is ‘n 

jellievis? 
9. Wat is die stam(me) van “troeteldier” in wenk 2? 
10. Met watter soort woord begin al die wenke?  Kies uit:  selfstandige naamwoord; byvoeglike 

naamwoord; werkwoord. 
11.  Skryf slegs die onderwerp in wenk 3 se laaste sin neer. 
12. Skryf die laaste sin in wenk 3 oor en onderstreep die infinitiewe werkwoord. 
13. Verskaf die stellende en vergrotende trap van “naaste “(wenk 3). 
14. Skryf die volgende sin in die verlede tyd: Jy moet so vroeg as moontlik reëlings tref. 
15. Verskaf ‘n ander gevoelswoord vir “kalm” in wenk 5. 
16.  Lees weer wenk 3.  Daar kort leestekens in hierdie wenk.  Skryf slegs die woord(e) voor die 

leestekens, die korrekte leestekens en die woord(e) daarna neer. 
17. Verander die volgende sin in ‘n uitroepsin:  Jy moet jouself oppas. 
18. Voeg die korrekte leestekens in die volgende sin:  Het jy jou kamera swemklere en strandsak 

ingepak 
 
 
 
 



 
    KW 2 SKRYF EN AANBIED 
W 3 + 4 Ontwerp ‘n advertensie 

 
ADVERTENSIES: 

 
Advertensies is baie belangrik om mense te probeer oorreed om ‘n sekere produk te koop.  Baie mense 
word so beïnvloed deur advertensies dat hulle ‘n produk of artikel koop wat hulle nie sou gekoop het as 
hulle nie die advertensie gesien het nie. 
 
Wat maak ‘n advertensie suksesvol? 

 ‘n Advertensie moet die leser of kyker se aandag trek. 
 Die advertensie wil ‘n behoefte by die mense skep om die artikel of produk te besit. 
 Die advertensie se taalgebruik moet fokus op die leser se gevoel. 

 
Hoe kry ‘n advertensie dit reg?  Daar word vooraf besluit: 

 Wie die teikenmark is, byvoorbeeld honde-eienaars, kinders, mense wat van mooi motors hou, 
ens. 

 Waar en wanneer die advertensie sal verskyn ( televisie-advertensies wat tydens gewilde 
programme verskyn, is baie duurder as dié wat op tye verskyn wanneer min mense televisie kyk.) 

 Hoe die uitleg, lettertipe en lettergrootte moet lyk om aandag te trek. 
 Watter kleur gebruik gaan word en wat die aard van die komposisie/samestelling daarvan sal 

wees. 
 Watter tipe taalgebruik die boodskap die duidelikste sal oordra: kort treffende sinne in plaas van 

lang sinne, en beskrywende woorde wat op gevoel speel en wat konnotasies inhou, byvoorbeeld: 
“Wen ‘n wonderlike vakansie!” of “Beperkte voorraad!” 

  Watter feite en watter menings gebruik gaan word. 
 

 
OPDRAG: 

 Gaan soek twee advertensies wat jou aandag dadelik getrek het. 
 Deel jou bladsy in die helfde en vergelyk die twee advertensies volgens die riglyne: 

- Wat word geadverteer? 
- Wie is die teikengroep? 
- Lettergrootte: Drukskrif/lopende skrif/ groot blokletters/ klein letters 
- Watter kleure is gebruik? 
- Wat sê die teks ? 
- Waarom sou jy die produk koop/ nie koop nie? 
- Plak die twee advertensies in jou boek. 

 
Ontwerp nou jou eie oorspronklike advertensie oor enige artikel of produk. 

- Dit moet 80 -90 woorde lank wees. 
- Beplan eers deeglik:  
- Dink watter produk/artikel? 
- Watter teikengroep? 
- Skryf of teken die konsep. 
- Jy moet jou beplanning wys en dan die finale weergawe. 
- Finale weergawe moet ‘n bladsy lank wees.  
- Jy mag prente plak. 
- Jy mag nie die woorde tik nie, dit moet in jou handskrif wees. 

 
 



 
   KW 2  TAAALSTRUKTURE EN -KONVENSIE 
W 3 + 4 Woordvlakwerk:Eiename, geslag, meervoude en 

enkelvoude, voornaamwoorde 
Sinvlakwerk:Direkte en indirekte rede 
Betekenisleer en woordeskatuitbreiding: 
Sinonieme, antonieme, letterlike en figuurlike betekenis. 
Lees- en skryftekens: kommapunt, dubbelpunt 

 
WOORDVLAKWERK 

Eiename, geslag, meervoude en enkelvoude: 
Een soort selfstandige naamwoord is die eienaam.  ‘n Eienaam is die naam van ‘n spesifieke 
persoon, plek, dier of ding en word altyd met ‘n hoofletter gespel. 
Daar is sekere kenmerke wat ons kan gebruik om selfstandige naamwoorde uit te ken. Een 
manier is geslag. 
 

Manlik 
 

Vroulik Manlik Vroulik 

haan hen akteur aktrise 
bulkalf verskalf tikker tikster 
beer (vark) sog ballerina ballerina 
beer Berin/beerwyfie pianis pianiste 
leeumannetjie leeuwyfie burgermeester burgermeesteres 
wolf wolvin monnik non 
ram  ooi heer dame 
seekoeibul seekoeikoei donateur Donatrise 
hings merrie swaer Skoonsuster 
reun teef hertog hertogin 

 

 
Enkelvoud en meervoud: 

Enkelvoud Meervoud Enkelvoud Meervoud 
 

pan panne ma ma’s 
kop koppe foto foto’s 
maan mane gif giwwe 
muur mure sif siwwe 
oog oë stoof stowe 
oorlog oorloë duif duiwe 
gesig gesigte piering pierings 
plig pligte leerling leerlinge 
huis huise present presente 
kind kinders bad baddens 
kalf kalwers wa waens 
besigheid besighede toeris toeriste 
stad stede speelding speelgoed 
tyd tye slagding slaggoed 
pad paaie lys lyste 
gat gate graf grafte 
a a’s politikus politikusse/politici 
b b’s tegnikus tegnikusse/tegnici 
buurman bure polisieman polisie 

 

 



Voornaamwoorde: 
Besitlike voornaamwoord: dui besittings aan. Dit is my skoene. 
Aanwysende voornaamwoord: dit verwys na iets of iemand, bv.  hierdie, daardie,  sulke en 
dié.  Hierdie is my skoene.  Sulke swak manier hoort nie by jou nie.   
Betreklike voornaamwoorde:  dit het betrekking op die selfstandige naamwoorde en is ook 
verbindingswoorde tussen sinne, byvoorbeeld wat, waarin, waaragter, waarsonder, 
waarmee, waaruit.  
Ons gebruik “wat”vir mense, diere en lewelose dinge.  Die man wat daar loop, is my oom. 
In geval van mense gebruik ons altyd die voorsetsel + wie, byvoorbeeld : met wie; na wie; 
teen wie; aan wie; op wie en wie se. Die man vir wie jy die geld moet gee, is my oom. 
 

Die beker (uit wat) ek drink, is 
skoon. 

waaruit Hier is die beker, drink (uit dit). daaruit 

Die stoel (op wat) ek sit, gaan 
breek. 

waarop Hier is die stoel, sit(op dit). daarop 

Die pen (met wat) ek skryf, is 
blou. 

waarmee Hier is die pen, skryf (met dit).  daarmee 

 

 
SINVLAKWERK 

Direkte en Indirekte rede: 
Direkte rede gebruik aanhalingstekens.   Hy sê: “Jy moet môre die klas vee.” 
By indirekte rede dra jy die woorde van iemand anders oor. 
Indirekte rede ( geen aanhalingstekens; dis nie die persoon se werklike woorde nie.) 
Hy sê dat hy die volgende dag die klas moet vee. (stelsin) 
Hy vra of hy die volgende dag die klas moet vee. (vraagsin) 
 
Wanneer jy indirekte rede gebruik,  verander die voornaamwoord.  
 

Ek, jy →  hy/sy Ons, julle →  hulle 
Myne, joune →  syne, hare Ons s’n , julle s’n  →  hulle s’n 

 
Wanneer jy die indirekte rede gebruik, verander die byword van ty den plek: 
 

Vandag → daardie dag Môre  → die volgende dag 
Gister  → die vorige dag Vanaand   →  daardie aand 
Vanjaar  →  daardie jaar Oormôre   →  twee dae later 
Eergister  →  twee dae gelede / terug Nou   →  toe 
Hier   →  daar Hiernatoe  →daarnatoe  
Hierdie  →  daardie  

 

BETEKENISLEER EN WOORDESKATUITBREIDING 
Sinonieme:   
Leer die volgende: 
Treurig  ---  droewig             suinig  ---  vrekkig/ vrekkerig       hoflik  ---  beleefd  
Verniet ---  gratis                   miskien   ---  dalk 
Antonieme: 
Leer die volgende: 
Bevestig --- ontken       verkwis  ---  spaar      juig  --- getreur    doelbewus  --- per ongeluk. 
 
Dubbelpunt: Word gebruik om aan te dui dat die voorafgaande woorde verduidelik gaan 
word of dat sekere sak opgenoem gaan word. 

 



   KW 2  TAAALSTRUKTURE EN -KONVENSIE 
W 3 + 4 Woordvlakwerk:Eiename, geslag, meervoude en 

enkelvoude, voornaamwoorde 
Sinvlakwerk:Direkte en indirekte rede 
Betekenisleer en woordeskatuitbreiding: 
Sinonieme, antonieme, letterlike en figuurlike betekenis. 
Lees- en skryftekens: kommapunt, dubbelpunt 

Lees die volgende teks oor die hond Fugly en beantwoord die taalvrae: 
 

Mooi loop, ou Lelik!  Die land se beroemdste on-mooiste hond is dood. 
1. Die Fugly-gedenktuintjie in hul agterplaas is hul plekkie van herinnering aan die 

lelikste hond met die mooiste persoonlikheid, vertel Clinton en Leila Elbourne van 
Benoni. 

2. Fugly, ‘n opregte haarlose Chinese kuifhond, het in 2006 oornag die beroemdste hond 
in die land geword toe hy Huisgenoot se Lelikste hond-kompetisie gewen het.  Maar 
sy aardse lewe was kort en sy lyfie was deurtrek van pyn toe hy in Januarie 2009 dood 
is. 

3. Hy was skaars vier jaar oud.  Hy het sy laaste ure beurtelings op Clinton en Leila se 
skoot in die sitkamer deurgebring, waar hy sy laaste asem uitgeblaas het. 

4. Fugly het sy titel as die lelikste hond dubbel en dwars verdien:  met sy haarlose lyfie, 
die klossies hare op sy voorkop en om sy pote en die wit kolle op sy lyf, het hy eerder 
soos iets uit ‘n gruwelfliek gelyk, maar vir sy eienaars was hy die wonderlikste 
dingetjie op vier bene. 

5. “Hy was buitengewoon intelligent, baie lewendig en besonder vriendelik,”vertel Leila.  
“Hy was ‘n wonderlike maat.  Veel meer as net ‘n hond.” 

6. Hy was skaars ‘n jaar oud toe hy kort voor die dood omgedraai het omdat hy ‘n 
virusinfeksie opgedoen het.  Maar hy het teruggeveg, sodat hy die lewe weer vierpotig 
in die oë kon kyk en sy titel kon wen. 

7.  Maar die siekte het sy tol geëis.  Hy het sy eetlus verloor. Niks wou help nie – hy wou 
nie eet nie en het ontwater. 

8. Hy het “gelê en huil van die pyn”.  Clinton en Leila het by hom op die sitkamerbank 
gaan sit om hom te troos. 

9. “Ons kon sien hy verloor die stryd, maar daar was niks wat ons daaraan kon doen nie,” 
vertel Leila.  Fugly was so intelligent en het geweet hy gaan dood. 

10. “Die laaste uur het hy nie getjank nie: Hy het net daar gelê en na ons gestaar.  Dit was 
skuins voor seweuur toe hy sy oë die laaste keer toegemaak het.” 

 
1.  Verduidelik die gebruik van die dubbelpunt in die sin: Die laaste uur het hy nie getjank nie: 

hy het net daar gelê en na ons gestaar, in par. 10. 
2. Waarom word die hoofletters in paragraaf 1 gebruik? 
3. Gee die teenoorgestelde geslag  van die skuinsgedrukte woord: Fungy was ‘n lelike reuntjie. 
4. Gee sinoniem vir die volgende woorde: 

a) skaars (par. 3)       b) intelligent (par. 9)    c)  gestaar (par. 10)   d)  skuins (par. 10) 
5. Gee antonieme vir die volgende woorde: 

a) lelikste (par.1)      b)  voorkop (par. 4)      
6. Gee die vergrotende trap vir lewendig (par. 5). 
7. Gee die stellende trap vir mooiste. (par. 1) 
8. Maak ‘n sin met elkeen van die volgende woorde se antonieme: 

a)  Mooiste (par. 1)    b)  intelligent (par. 5)    c)  verloor (par. 9) 
9. Skryf die korrekte betreklike voornaamwoord neer. 

a) Dit is die bank wat op Fungy gelê het.       b)  Clinton is die man wie Leila getroos het. 
10. Skryf die bywoord uit die sin neer: Hy was buitengewoon intelligent. 
11. Ontleed die sin in onderwerp, gesegde en voorwerp:  Hy het sy eetlus verloor. 



GRAAD 7 :        AFRIKAANS 
 
Liewe Graad 7’s 
 
Hier is die eerste twee weke se werk, jy moet dit asb. so deeglik as moontlik doen. 
Die werk gaan nie weer heronderrig  word nie, slegs probleme sal bespreek en behandel 
word. 
 
Al die werk moet in jou ekstra Afrikaanse boek, wat by jou is, gedoen word.  Ek gaan dit 
nasien sodra die skool begin.  Onthou om datums en opskrifte te skryf. 
 
Let op die mondeling, dit is reeds jou eerste assessering vir die kwartaal.  Doen baie 
moeite en kom goed voorbereid skool toe. 
 
Werk asb. netjies soos jy dit in die klas sou doen.  Ek maak staat op jou samewerking. 
 
Groete. 
Juf. Ansie van Zyl  


