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Luister en praat                        

As jy wil uitvind hoe mense oor ‘n saak voel, dan kan jy ‘n onderhoud met hulle 

voer en hulle vrae vra om uit te vind hoe hulle voel.  Gebruik die vraelys om uit te 

vind wat jou maats van julle skool dink en wat hulle graag sal wil verander. 

Bespreek die onderwerp en voltooi die vraelys in klasverband. 

 Opname oor verandering in jou skool 

Maak ‘n regmerkie vir 

ja en ‘n kruisie vir nee. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 

ja’s 
Totaal 
nee’s 

1. Ons moet toegelaat 

word om enige 

klere skool toe te 

dra 

            

2. Ons moet sport 

vroeg in die 

oggende hê 

wanneer dit koel is 

            

3. Die skooldag moet 

langer gemaak 

word sodat ons ons 

huiswerk by die 

skool kan doen 

            

4. Seuns en meisies 

moet in aparte 

skole wees 

            

5. Leerders behoort 

die skoolreëls te 

maak 
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Vul die resultate van die opname in die tabel in: 

Vul in hoeveel 

maats met 

hierdie stelling 

saamstem 

     

Skaf 

skooldrag 

af 

Oggend 

sport 

Langer 

skooldae 

Aparte 

skole 

Skoolreëls 

 

Taalspeletjie 

Voltooi die volgende blokkiesraaisel deur die regte voorsetsels in te vul: 

Dwars  

2 Ons was dood … die honger. 

4 Die gebou is … die brand. 

5 Hulle juig … die oorwinning 

Af 

1 Die atlete oefen … mekaar. 

2 Alles word … die voet verkoop. 

3 Sy verlang … haar ma. 

6 Die kinders neem die klas … 
horings. 
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Gedig 

Lees die gedig saam met jou onderwyser en klasmaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luister en reageer op instruksies: 

Gesels oor die buitemuurse aktiwiteite by jou skool. Jou onderwyser gaan vir jou 

instruksies lees van wanneer buitemuurse aktiwiteite by ‘n skool plaasvind.  Vul dit 

op die rooster in: 

Dag 2 uur – 3 uur 3 uur – 4 uur 4 uur – 5 uur 

Maandag    

Dinsdag    

Woensdag  

Donderdag    
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Lees en kyk                     

Lees die volgende omsendbrief van ‘n skool en beantwoord die vrae skriftelik in 

jou werkboek. 

 

 

Laerskool Môreson                                      
Buitemuurse program 

10 April 2019 

Geagte Ouers 

Hier is die buitemuurse program van die skool vir kwartaal twee. 

Dag 2 uur – 3 uur 3 uur – 4 uur 4 uur – 5 uur 

Maandag Koor Sokker & netbal Krieket 

Dinsdag Rugby Hokkie Netbal 

Woensdag Alle spanne speel sportwedstryde 

Donderdag Koor Sokker Tennis 

Ons glo dat u hierdie inligting handig sal vind. 

Groete 

  

J. Smith                                                                                                                     

SKOOLHOOF 
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1. Wat is die hoofidee van die brief?                                                               

Om die … program van die skool vir kwartaal … aan die … te stuur. 

   
(3) 

2. Waarom is die skool se naam groter as die res van die brief geskryf?  

 Sodat mense dit dadelik kan … (1) 

3. Waarom is die rooster in verskillende kolomme verdeel?  

 Dit lyk … en is … om dit te lees. (2) 

4. Voltooi die volgende sin:  Sokker word … en … vanaf … tot … 
geoefen. 

(4) 

5.  Hoeveel dae per week oefen die koor? (1) 

6. Op watter dag word sportwedstryde gespeel? (1) 

7. Wanneer word tennis geoefen? (3) 

8. Wat is die skoolhoof se van? (1) 

9. Dink jy dat die inligting in die brief handig is? (1) 

 

Lees en kyk                

Lees die boekresensie en beantwoord die vrae skriftelik in jou werkboek. 

‘n Lekkerleesstorie:                                                                   "‘n 
Ma se onwrikbare geloof " 
Skrywer:  Simon Simonya                                                                                                                                                                                                          
Uitgewers: Van Zweel uitgewers 

Die verhaal gaan oor  ‘n jong seun, Thabang. Sy pa, 
Sifiso het op ‘n plaas gewerk. Toe sy pa sterf, moes 
die gesin na die stad trek. Hier kry het te doen met ‘n 
bende wat steel en rook. Hy verander van ‘n rustige 
plaasseun na ‘n moeilikheid maker. 

 

Lesers sal jammer voel vir sy ma wat hartseer is oor al die dinge wat Thabang 
doen. Sy het nie verniet gehoop dat Thabang se lewe sou verander nie. 
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Oud en jonk sal die verhaal geniet. 

1. Watter woord in die opskrif wys daarop dat die skrywer van die resensie 
die boek geniet het? 

    
(1) 

2. Wie is die hoofkarakter in die boek? (1) 

3. Watter ander karakters word in die resensie genoem? (2) 

4. Som die hoofgebeure van die boek in vier sinne op.  Gebruik die 
sleutelwoorde om jou te help. 

 

 plaas sterf dorp bende (4) 

5. ‘n Feit is iets wat die waarheid is en wat bewys kan word. ‘n Mening is 
iets wat iemand glo en dit is nie noodwendig waar nie. Sê of die volgende 
stellings ‘n feit of ‘n mening is. 

 

 5.1 Die skrywer van die boek is Simon Simonya. (1) 

 5.2 Oud en jonk sal die boek geniet. (1) 

 

Skryf definisies 

‘n Definisie is ‘n beskrywing van ‘n woord of ‘n uitdrukking beteken. 

Skryf die volgende woorde in jou werkboek en skryf ‘n definisie langs elke woord 

neer. Skryf die woord met ‘n gekleurde pen of potlood. 

• onderhoud 

• vraelys 

• feit 

• mening 

Skryf ‘n paragraaf 

Blaai terug na die vraelys wat jy in die luisteraktiwiteit voltooi het. Skryf ‘n 

paragraaf van 50 – 60 woorde waarin jy jou mening oor die bevindinge van die 

opname.  Gaan soos volg te werk: 
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• Bespreek jou opinie binne klasverband met jou onderwyser en klasmaats. 

• Skryf 6 tot 8 sinne. 

 

Taalstukture & -konvensies: Voegwoorde 
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Gebruik die woord in hakies om die sinne aan mekaar te verbind 

1. My troeteldier is ‘n haas … sy naam is Konyn. (en)  

2. Ek gaan nie skool toe nie, … ek is siek. (want) 

3. Die man is lank, … die vrou is kort. (maar) 

4. Ek eet my mieliepap, … word ek groot. (daarom) 

5. Sy punte is baie goed, … hy hard leer. (omdat) 

 

Taalstukture & -konvensies: Sinonieme & antonieme 

Sinonieme Selfde 
Sinonieme is woorde wat dieselfde betekenis het. 
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Leer die volgende sinonieme. 

1. Die meisie / dogter het ‘n rok aan. 

2. Ek skryf ‘n storie / verhaal. 

3. Wanneer jy verjaar kry jy ‘n geskenk / persent. 

4. ‘n Mielieplant is ‘n reuse / groot grassoort. 

5. As my ma kwaad is, gil / skree sy op ons. 

 

Antonieme                 Anders 

Antonieme is woorde wat die teenoorgestelde (opposite)  betekenis het. 

Leer die volgende antonieme. 

1. Die  begin van die storie is kort. 

Die einde van die storie is lank. 

 

2. ‘n Haas hou van rou groente. 

‘n Haas hou nie van gaar groente nie. 

3. Die mes is skerp, want dit sny die vleis maklik. 

Die mes is stomp, want dit kan nie die vleis sny nie. 

4. Ek gaan slaap vroeg in die aand. 

Ek gaan slaap laat in die aand. 

5. Party hase is mak en is goeie troeteldiere. 

Party hase is wild en is slegte troeteldiere. 

 


