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Graad 8 HT
7.	Microsoft se teorie is dat die verandering ’n gevolg is van die brein se vermoë om met verloop
van tyd aan te pas en te verander, en dat ’n swakker aandagspan die newe-effek kan wees van
die ontluikende internet wat al hoe meer mobiel is.
8.	Die studie het ook die verskille in die gebruik van slimfone deur die verskillende generasies
bevestig.
9.	Op die vraag: “Wanneer niks my aandag aftrek nie, is die eerste ding wat ek doen om na my
slimfoon te soek,” het 77% van die deelnemers tussen die ouderdom van 18 en 24 ja gesê, in
teenstelling met slegs 10% in die ouderdomsgroep ouer as 65.
11.	Wens jouself dus geluk dat jy lank genoeg gekonsentreer het om tot aan die einde van dié berig
te kon lees.
10.	Die skuld vir die vermindering van die mens se konsentrasievermoë kan dus gedeeltelik gepak
word op die aanhoudende behoefte om na ons slimfone te kyk.
[Aangepas en verwerk uit: Die Burger, 15 Mei 2015]
1.1

Kies die korrekte antwoord en skryf die letter neer.
Die titel impliseer dat:
A – goudvisse vir lang tye kan konsentreer.
B – slimfoongebruikers goed kan konsentreer.
C – slimfoongebruikers beter as goudvisse kan konsentreer.
D – slimfoongebruikers baie swak konsentrasievermoë het.

(1)

1.2	Beantwoord die vraag in paragraaf 1 in EEN VOLSIN deur te sê of die mens of die goudvis
eerste sal wegkyk.

(1)

1.3

Wat dink jy is die doel van die eerste paragraaf?

(1)

1.4

Die mens se konsentrasievermoë het afgeneem.
1.4.1

Hoe lank kon die gemiddelde mens vroeër jare konsentreer?

(1)

1.4.2

Hoe lank kan die gemiddelde mens nou konsentreer?

(1)

1.4.3

In watter jaar, ongeveer, het die afname begin?

(1)

1.4.4	Wat is volgens paragraaf 2 verantwoordelik vir hierdie afname? Skryf twee
opeenvolgende woorde neer.

(1)

1.5

Skryf ’n woord uit paragraaf 3 neer wat met “ongunstig bekende” vervang kan word.

(1)

1.6

Watter woord in paragraaf 4 suggereer dat selfone baie vinnig ontwikkel het?

(1)

1.7	Vind alle gebruikers van slimfone dit moeilik om irrelevante stimulusse te ignoreer?
Motiveer jou antwoord deur na paragraaf 5 te verwys.

(1)

1.8

(1)

Watter vaardigheid van die mens het volgens Microsoft sedert 2000 baie verbeter?
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1.9

Is die volgende stelling waar of onwaar? Motiveer jou antwoord.

	Die afname in die mens se aandagspan is beslis die gevolg van die brein se vermoë om oor
tyd aan te pas en te verander.

(1)

1.10	Verduidelik in jou eie woorde wat jy onder die “ontluikende” internet wat al hoe meer
“mobiel” is, verstaan.

(2)

1.11	Verduidelik kortliks en in jou eie woorde hoe die gebruik van selfone tussen generasies
volgens paragraaf 9 verskil.

(2)

1.12

(1)

Hoekom, dink jy, is daar so ’n groot verskil tussen die generasies?

1.13	Is dit ’n feit of ’n mening dat net 10% van mense bo 65 hulle selfone sal gebruik as hulle niks
anders hoef te doen nie? Motiveer jou antwoord.

(1)

1.14	Is dit slegs die selfoon se skuld dat mense al hoe minder kan fokus? Motiveer jou antwoord
deur een woord uit paragraaf 10 neer te skryf.

(1)

1.15	Dink jy slimfone veroorsaak dat mense minder op een taak kan konsentreer? Motiveer jou
antwoord.(1)
[20]

Met X-kit Presteer Mobiel kan leerders enige plek, enige tyd
en op ’n drafstap inhoud hersien en vir die eksamen voorberei.
X-kit Presteer Mobiel verskaf aan hoërskoolleerders:
’n GRATIS taalonderwerp met vrae op verskillende vlakke
Nuttige wenke en uitgewerkte antwoorde
Tien gepaste taalonderwerpe met teorie oor elke onderwerp.
Onderwysers kan die bestaande inhoud gebruik om hul eie opdragte vir huiswerk
saam te stel. Individuele uitslae, asook die klas se vordering kan gemonitor word.
Beskikbaar vir Afrikaans Huistaal en Afrikaans Eerste Addisionele Taal, graad 12.

Besoek http://xkit.mobi en registreer gratis.
Vir meer
inligting, kontak
kontakons
onskliëntediensafdeling
kliëntediensafdeling
021
6008
of stuur
’n epos
pearsonza.enquiries@pearson.com
Vir
meer inligting,
byby
021
532532
6008
of stuur
’n e-pos
aanaan
pearsonza.enquiries@pearson.com

XKit Mobiel half page Ad 02_16.indd 1

2/16/16 12:01 PM
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Graad 8 HT

AFDELING B:
OPSOMMING

VRAAG 2
Lees die onderstaande teks aandagtig deur.
Skryf daarna ’n PARAGRAAF met sewe wenke vir motoriste om te verseker dat hulle nie
boodskappe op hulle fone tik terwyl hulle bestuur nie.
Jou paragraaf mag nie meer as 80 woorde wees nie.
Onthou:
• Gebruik jou eie sinne.
• Geen telegramstyl word geduld nie, skryf dus sewe volsinne.
• Dui die getal woorde aan die einde van die opsomming aan.
Ons weet hoe dit die meeste van die tyd gaan – hoe meer dae, hoe meer dinge en hoe minder kry ’n
mens gedoen. Dis dié dat mense tyd agter die stuur benut om vinnig op hulle selfone ’n boodskap of
twee te lees of te tik. Maar dis lewensgevaarlik.
Daar is tog maniere hoe jy kan verseker dat jou oë nie na jou selfoon sal dwaal en jy in die versoeking
sal kom om boodskappe te tik nie.
Sluit jou foon in die kattebak toe om versoeking te voorkom. As jy weet jy kan nie by jou foon uitkom
terwyl jy bestuur nie, gaan dit jou nie soveel pla nie.
As jy dalk vir veiligheidsredes nie jou foon so ver van jou af wil hê nie, skakel dit af terwyl jy bestuur.
Jy kan ook in ’n koordlose toestel belê sodat jy steeds oproepe kan maak en kan beantwoord. Dit is
in elk geval baie gouer om iemand te skakel as om ’n boodskap te tik terwyl jou oë tussen die skerm
en die pad moet wissel.
Soms ry iemand saam met jou. Vra die passassier om namens jou ’n boodskap te tik.
Daar is verskeie toeps wat jy kan aflaai wat sal verhoed dat boodskappe deurkom as jy bestuur en
wat senders outomaties in kennis sal stel dat jy op die pad is.
Herinner jouself daaraan dat ’n sekonde se gebrek aan konsentrasie op die pad ’n noodlottige
ongeluk tot gevolg kan hê. Hoe meer jy hierdie waarheid aan jouself gaan herhaal, hoe makliker gaan
jy besef dat ’n mens se lewe meer werd is as om dadelik ’n boodskap te lees of te stuur.
Kry hulp indien jy afgesny voel of onttrekkingsimptome kry as jy vir ’n paar minute nie na jou selfoon
kan kyk nie.
[Aangepas en verwerk uit: Huisgenoot, 10 April 2015]
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Graad 8 HT

AFDELING C:
TAAL

VRAAG 3
Veearts verwyder gewas uit goudvis se kop
Maar sal die vissie onthou?
1	’n Tien jaar oue goudvis van Australië, genaamd George, sterk tuis aan nadat hy ’n operasie
ondergaan het om ’n (3.3 lewensbedreigend) gewas uit sy kop te verwyder.
2	BBC berig dat George onder verdowing geplaas is vir die prosedure wat sy eienaar, ’n (3.4 saak
+ man), sowat R2 200 uit die sak gejaag het.
3	Volgens die veearts, dr. Tristan Terblance, sal die 45 minute lange operasie George se lewe met
nog vele jare verleng. “Die gewas het sy lewenskwaliteit begin beïnvloed.”
4	Die vis is verdoof met water met narkose daarin, die gewas is verwyder en die wond is met
weefselgom verseël, waarna antibiotika en pynstillers aan George toegedien is. Dit verhoed
infeksies en pyn.
5	Hierdie operasie is nie iets nuuts nie en sal beslis ook nie die laaste een in sy soort wees nie. In
1997 het ’n veearts ’n gewas van 13 g van ’n goudvis se ooglid verwyder. Dié troetelvis het net
43 g geweeg. Die veearts moes die oogballe verwyder omdat die gewas dit uit die oogkasse
gedruk het.
6	Volgens dr. Smit, die veearts (3.8 wat/wie) die ooglidgewas verwyder het, verdien visse net
soos katte en honde ’n tweede kans, maar hulle kry weinig die geleentheid. “’n Viseienaar ken
elke vis in ’n skool visse uit deur na sy/haar persoonlikheid te kyk.”
7	Daar is ook al ’n soortgelyke operasie op ’n skilpad uitgevoer en hy kon oud raak.
[Aangepas en verwerk uit verskeie koerantberigte.]
1.1	Hierdie berig vertel George, die goudvis wat geopereer is, se storie. Wat word ’n beskrywing van
iemand se lewe genoem?
(1)
1.2	Skryf die ontbrekende woord neer:
Iemand wat in Australië bly, word ’n _____________________ genoem.

(1)

1.3	Gee die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoord in hakies:
George het ’n operasie ondergaan om ’n (lewensbedreigend) gewas uit sy kop te verwyder. (1)
1.4

Vorm ’n samestelling van saak + man.(1)
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1.5

1.6

Is die volgende woorde in paragraaf 3 ’n simpleks of ’n kompleks?
1.5.1

gewas

1.5.2

lewenskwaliteit

Benoem die volgende selfstandige naamwoorde uit paragraaf 4 volledig:
1.6.1

water

1.6.2

George

1.7	Ontleed die woord “oogballe” morfologies. Skryf die verskillende morfeme van die woord
onder mekaar neer en dui langs elke morfeem die naam daarvan aan.
1.8

(1x2=2)

(1x2=2)
(1)

Kies die korrekte betreklike voornaamwoord in paragraaf 6:

	Volgens dr. Terblance, die veearts (wat/wie) die ooglidgewas verwyder het, verdien visse net
soos katte en honde ’n tweede kans.
(1)
1.9

Gee die meervoudsvorm vir “Terblanche”.

(1)

1.10 ’n Klomp visse is ’n skool visse. Gee die versamelnaam vir ’n klomp bye.(1)
1.11

Gee die intensiewe vorm vir “weinig” (paragraaf 6).

1.12

Skryf die korrekte vorm van “oud” in die volgende sin neer:

(1)

George kon na die operasie die (oud) goudvis in die geskiedenis raak.

(1)

1.13

Gee die verkleinwoord vir “skilpad” (paragraaf 7).

(1)

1.14

Sê volledig watter tipe telwoord die volgende onderstreepte woorde is:
1.14.1

vele (paragraaf 3)

1.14.2 tweede (paragraaf 6)
1.15

(1x2=2)

Gee die korrekte vorm van die woorde tussen hakies:
1.15.1

Die feit dat visse so klein is, het die veearts se taak (moeilik).

1.15.2 Hy was ’n (ambisie) veearts omdat hy ingestem het om dit te doen.
1.15.3 Die pynstillers het ook ’n (kalmeer) invloed op die vissie gehad.
1.16	George het medisyne gekry na die operasie. Wat word die persoon wat medisyne volgens
’n voorskrif verskaf, genoem?

10
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Memorandum
AFDELING A:
BEGRIP

VRAAG 1
1.1

D – slimfoongebruikers baie swak konsentrasievermoë het.P(1)

1.2

Die mens Psal eerste wegkyk. [volsin]

1.3

Om die leser se aandag of belangstelling te prikkel sodat hy verder sal leesP(1)

(1)

1.4
1.4.1

12 sekondesP(1)

1.4.2

8 sekondesP(1)

1.4.3

2000P(1)

1.4.4

jou foon P [Aanvaar ook: selfoon/slimfoon].

(1)

1.5

berugteP(1)

1.6

slimfoonrevolusie P(1)

1.7

Nee, slegs dié wat slimfone gereeld Pgebruik. [Motivering verdien die punt.; Ja = 0]

1.8

om verskeie take gelyktydig te verrig P(1)

1.9

Onwaar, dit is slegs ’n teorie.

(1)
(1)

1.10	Die internet is nou orals beskikbaar omdat dit op jou selfoon isP en daarom ontwikkel dit al
hoe vinnigerP./Die internet kan nou oral met jou saamgeneem wordP en daarom ontwikkel
dit al hoe meer/vinnigerP.(2)
1.11	Mense tussen 18-24/Jong mense is meer geneig om verslaaf te wees aan hulle fone of om
gereeld daarop te wees. Ouer mense/Mense ouers as 65 is baie minder op hulle fone/baie
minder verslaaf daaraan. [Verskil = PP]	

(2)

1.12	Oorweeg enige logiese verklaring, bv. Ouer mense het nie met selfone grootgeword nie, so
hulle het nooit daaraan verslaaf geraak nie./Ouer mense weet nie hoe werk tegnologie of
selfone nie en daarom is hulle nie so afhanklik daarvan nie. P(1)
1.13	Feit, dit word deur navorsing/statistieke Pgestaaf.(1)
1.14	Nee, “gedeeltelik” P(1)
1.15	Ja/Nee + Enige logiese motivering of goeie voorbeelde of selfone veroorsaak dat mense minder
op een taak kan konsentreer. P(1)


12

KLASGIDS HOËRSKOOL | APRIL 2016

[20]

Graad 8 HT

AFDELING B:
OPSOMMING

VRAAG 2
Enige 7 wenke:
1.

Sluit jou foon in die kattebak toe.

2.

Skakel jou foon af terwyl jy bestuur.

3.

Belê in ’n koordlose toestel waarmee jy oproepe kan maak en beantwoord.

4.

Vra die passassier om namens jou ’n boodskap te tik.

5.

Laai ’n toep af wat verhoed dat boodskappe deurkom.

6.

Laai ’n toep af wat senders outomaties in kennis stel dat jy bestuur.

7.	Herinner jouself dikwels daaraan dat ’n sekonde se konsentrasiegebrek ’n noodlottige ongeluk tot
gevolg kan hê.
8.	Kry hulp indien jy verslaaf is aan jou selfoon.
Ken die ander drie punte soos volg vir taal toe:
6-7 sinne korrek: 3 punte
4-5 sinne korrek: 2 punte
1-3 sinne korrek: 1 punt
[10]



AFDELING C:
TAAL

VRAAG 3
3.1

biografie/lewensbeskrywingP(1)

3.2

AustraliërP(1)

3.3

lewensbedreigendeP(1)

3.4

sakemanP(1)

3.5
3.5.1

simpleksP

3.5.2 kompleksP(1x2=2)
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3.6
3.6.1

massanaamP

3.6.2 eienaamP(1x2=2)
3.7

oog – stam
bal – stam
(l)e – agtervoegsel/postmorfeem/fleksiemorfeemP(1)

3.8

watP(1)

3.9

Terblanche’eP(1)

3.10 swerm (bye)P(1)
3.11

bloedweinigP(1)

3.12 oudsteP(1)
3.13 skilpadjieP(1)
3.14
3.14.1 onbepaalde hooftelwoordP
3.14.2 bepaalde rangtelwoordP(1x2=2)
3.15
3.15.1 bemoeilikP
3.15.2 ambisieuseP
3.15.3 kalmerendeP(1x3=3)
3.16 aptekerP(1)
3.17 stetoskoopP(1)
3.18
3.18.1 koppelwerkwoordP
3.18.2 selfstandige werkwoordP
3.18.3 hulpwerkwoord (van tyd) P(1x3=3)
3.19 OnsP(1)
3.20	Ons akwarium by die huis is vol probleme aangesien my wiskunde-handboek per ongeluk daarin
geval het.P [Aanvaar ook: Aangesien my wiskunde-handboek per ongeluk daarin geval het, is ons
akwarium by die huis vol probleme.]
(1)
3.21 Ons akwarium by die huis sal vol probleme wees. P(1)
3.22 per P(1)
3.23 sistematiesP(1)

14
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Graad 12
Assesseringsopdrag 5

Deur: Arliene van Wyk, Hoërskool Oosterlig
Punte: 35 Tyd: 60 min

AFDELING A

Lees die onderstaande teks en beantwoord die vrae:

El Niño: Dié Kind is nie (die) dood nie
Deur: Vida Booysen
1.	El Niño, oftewel “die (manlike) kind’’, wat uitsonderlike klimaatstoestande veroorsaak en in
Suid-Afrika met droogte verbind word, gaan volgens weerkundiges wêreldwyd vanjaar weer sy
streke uithaal. “Die waarskynlikheid van die voorkoms van ’n El Niño-verskynsel in die komende
maande het gedurende Mei van ongeveer 70% tot meer as 90% verhoog,” sê Johan van den
Berg, bestuurder van gespesialiseerde oesversekering van Santam-Landbou.
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2.	Maar hoewel die El Niño-verskynsel dikwels met ondergemiddelde reënval oor Suider-Afrika
gepaard gaan, sê landbou- en weerkenners dit is nie ’n voldonge feit dat hierdie weerverskynsel
sy invloed hier sal laat geld nie.
3.	“Die voorspelling was in die verlede al telkemale verkeerd en hoewel die kans op
ondergemiddelde reënval vanjaar goed is, is dit glad nie ’n uitgemaakte saak dat daar ’n misoes
gaan wees nie,” sê prof. Johan Willemse, landbou-ekonoom van die Universiteit van die Vrystaat.
4.	Daar was al twee baie groot oeste in jare wat El Niño taamlik sterk was, sê Dawie Maree, hoof van
bemarking en inligting by FNB-Landbou. “Dit hang af van wanneer dit reën en in watter groeifase
die oes in daardie stadium is. Só kan daar vanjaar boere wees wat uitsonderlike oeste behaal,
want dit het op presies die regte tyd gereën toe dit nodig was.”
5.	Die intensiteit van die El Niño het baie min invloed op die intensiteit van droogte oor SuiderAfrika, sê Van den Berg. “Swak El Niño’s het dikwels ’n groter negatiewe uitwerking op reënval.”
Die El Niño-verskynsel kom voor wanneer die temperatuur van die see-oppervlak in die
ekwatoriale Stille Oseaan bo normale vlakke styg (sien grafika langsaan).
6.	Van den Berg sê egter dat die Indiese Oseaan waarskynlik ’n groter rol tydens ondergemiddelde
reënvaltydperke in Suid-Afrika speel as die El Niño. Dit is weens die voorkoms van tropiese
siklone in Februarie en Maart wat oor gebiede van warm water rondom Madagaskar vorm.
7.	Die sleutel tot die landbousektor se oorlewing van ’n El Niño-tydperk is goeie beplanning. “Die
voorspelbaarheid van tropiese siklone in hierdie gebied is ongelukkig baie swak.” Die sleutel tot
die landbousektor se oorlewing van ’n El Niño-tydperk is goeie beplanning, sê Maree.
8.	“Boere moet soveel moontlik inligting inwin wanneer planttyd nader kom en met die beskikbare
kenners konsulteer oor aspekte soos om die regte kultivars vir aanplanting te oorweeg.” Hy
waarsku ook dat boere nie op marginale grond moet plant net omdat die prys hoog is nie.
9.	Daar is verskeie produkte in die mark om boere teen risiko’s te verskans en Maree sê hoewel
multirisikoversekering baie duur in Suid-Afrika is, kan dit in sekere gevalle die moeite werd wees
om uit te neem. “Dit is belangrik om voortydig met jou finansierder in gesprek te tree sodat
sekere voorkomende maatreëls getref kan word – voorsorg is altyd beter as nasorg.”
10.	Willemse raai boere ook aan om konserwatief te wees, water op te gaar waar moontlik en net op
die beste grond te plant.
11.	“Dis ’n jaar om meer met minder te probeer doen.”
http://www.netwerk24.com/Sake/Landbou/El-Nio-Die-Kind-is-nie-die-dood-nie-20150724
1.1

Waarmee is El Nino sinoniem? Haal ’n frase uit paragraaf 1 aan as antwoord.

(1)

1.2	Wat is die skrywer se houding teenoor die onderwerp? Haal twee woorde uit paragraaf 1 aan wat
jou antwoord ondersteun.
(2)
1.3	Wat is die opmerklikste verskil tussen ’n normale jaar en ’n El Nino-jaar as daar na wind en warm
weer verwys word?
(2)
1.4	Watter nadeel is daar aan oesversekering?

(1)

1.5	Noem drie voorsorgmaatreëls wat ’n boer kan tref om homself teen die gevolge van El Nino te
beskerm.(3)
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1.6	Lei die betekenis van marginaal (paragraaf 8) uit die konteks af deur ’n verklaring vir die woord in
jou eie woorde te gee.
(1)
Totaal Afdeling A: 10 punte

AFDELING B
Lees die onderstaande teks en maak ’n opsomming van die WENKE VIR WATERBESPARING . Bied jou
opsomming in een paragraaf van hoogstens 90 woorde aan. Tel jou woorde en dui aan hoeveel
woorde jy gebruik het.

Wenke vir waterbesparing
Moenie met ’n lopende kraan jou tande borsel of jou baard skeer nie. Met die geborsel loop tot 20
liter water weg en met ’n geskeer tot 45 liter. ’n Bad gebruik sowat 160 liter water en ’n stort elke vyf
minute sowat 60 liter. Stort eerder as om te bad. Vyf minute onder die stort is oorgenoeg. Dink twee
keer voor jy skottelgoed onder lopende water opwas. Jy kan vir lekplekke in jou toiletbak soek deur
voedselkleursel daarin te gooi en na merke aan die buitekant te kyk. So ’n lekkende bak kan baie geld
kos. Maak ’n gewoonte daarvan om jou krane te inspekteer, tuis, by die werk en selfs by die skool. Kry
’n loodgieter as dit moet. Gebruik liewer emmers om jou motor te was. Jy kan tot 100 liter water so
spaar. In die tuin kan jy gerus maar minder water op die grasperk mors. Grasperke het gewoonlik
minder water nodig as wat die gemiddelde huisbewoner daarop uitmors. Oorweeg dit om stortwater
op die grasperk te gebruik. ’n Nuttige wenk is om ’n baksteen in jou toiletbak te plaas. Dit bespaar
met elke spoeling meer as 1,5 liter.
Totaal Afdeling B: 10 punte

AFDELING C
Vluglees die onderstaande teks as konteks vir die volgende vrae oor taalstrukture en –konvensies.
Beantwoord al die vrae.

EL NIÑO en LA NIÑA
Die warm “wipplank” in die Groot Oseaan
1.	Heen en weer wieg dit in die Stille Oseaan; die warm, tropiese seewater spoel herwaarts en
derwaarts tussen Suid-Amerika en Indonesië. As die warm water aan die oostekant ophoop, kry
ons El Niño; wanneer dit aan die westekant gebeur, word dit La Niña genoem. En hierdie
rondslingering van soveel verhitte water kan ’n enorme invloed op weerspatrone oor die aarde
hê — ook in Suid-Afrika ...
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8. 	
Die oorsaak van El Niño en La Niña word steeds nie ten volle begryp nie, maar ’n belangrike
bydraende faktor is die sterkte van die heersende passaatwinde wat van oos na wes oor die
ekwatoriale Stille Oseaan waai. Tydens sterk El Niño-verskynsels verflou die passaatwinde of
verander hulle van rigting. Die konsentrasie van warm oppervlakwater in die westelike tropiese
Stille Oseaan — water wat warmer as 28°C is — word ooswaarts gedwing en veroorsaak
stortreëns oor Suid-Amerika aan die oostelike Stille Oseaan. Intussen ondervind Indonesië aan
die westelike Stille Oseaan droogtetoestande.
Min of meer die teenoorgestelde gebeur wanneer La Niña voorkom. Die suidoostelike
9. 	
passaatwinde versterk en water wat selfs warmer as gewoonlik is, word in die westelike Stille
Oseaan opgehoop. Dit lei tot oormatige reën in die weste en droë toestande in die oostelike
Stille Oseaan.
10. 	Argeologiese getuienis dui daarop dat El Niños en La Niñas reeds duisende jare lank op die
aarde voorkom, maar presies hoe lank bly ’n ope vraag. Dit is egter slegs sedert die middel van
die 1970’s dat daar kennelike internasionale erkenning is van die wydverspreide invloede van
hierdie verskynsels op die weerspatrone.
Groot wisselings in die atmosferiese druk word daartydens tussen die Stille Oseaan en die
11. 	
Atlantiese Oseaan ondervind. Terwyl die veranderinge in die Stille Oseaan met die term “El
Niño/La Niña” aangedui word, staan die veranderinge in die atmosfeer bekend as die “Suidelike
Ossilasie”. (3.13) hierdie twee nie geskei kan word nie, word die term ENSO — vir El Niño Suidelike
Ossillasie — dikwels gebruik. ENSO verwys egter na sowel El Niño as La Niña.
Die woord ossilasie beteken slingering, soos ’n mens dit ook by ’n pendule sal kry — en raak des
12.	
te duideliker as ’n mens aan daardie vergelyking van die wipplankryery dink waarna ons in die
begin van hierdie artikel verwys het.
Klimaatsveranderinge kan selfs welige woude laat verdor ...
13.	
3.1	Vervang die kommapunt (;) in paragraaf 1 met ’n gepaste voegwoord wat in konteks sal pas.

(1)

3.2

Verklaar die idioom: herwaarts en derwaarts (paragraaf 1).

(1)

3.3

Verbeter die spelfoute in paragraaf 2.

(2)

3.4

Gebruik ’n homofoon van die woord lei (paragraaf 2) in ’n verklarende sin.

(1)

3.5

Vorm ’n persoonsnaam van klimaat (paragraaf 5).

(1)

3.6

Gee die verkleining van ontwrigtings (paragraaf 6).

(1)

3.7

Gebruik die bepaler in seelewe (paragraaf 6) as ’n kern in ’n nuwe samestelling.

(1)

3.8

Waarom word verstommende (paragraaf 6) met twee m’e gespel?

(1)

3.9	In paragraaf 7 ontbreek ’n leesteken. Skryf die onderstreepte sin oor en vul die leesteken wat
weggelaat is in.

(1)

3.10 Is die eerste sin in paragraaf 9 ’n enkelvoudige of saamgestelde sin?

(1)

3.11

(1)

Skryf die onderstreepte sin in paragraaf 13 oor in die lydende vorm.
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3.12 Gee die antoniem vir oormaat (paragraaf 9). (1)
3.13	Voltooi die onderstreepte sin in paragraaf 11 deur die ontbrekende verbindingswoord in
te voeg.

(1)

3.14	Verdeel die woord ossilasie (paragraaf 12) in lettergrepe en dui aan of die lettergrepe oop of
geslote is.

(1)

Totaal Afdeling C: 15 punte

MEMORANDUM
AFDELING 1:
LEESBEGRIP
VRAAG 1

PUNT

BARRETT

1.1	uitsonderlike klimaatstoestande

1

1

1.2	Negatief/krities.

2

5

2

4

1.4	baie duur

1

1

1.5	Soveel moontlik inligting insamel.

3

2

1

3

	“streke uithaal”
1.3	El Nino-jaar: wind waai warm water oos
Gewone jaar: wind waai warm water wes

	Konsulteer met kenners.
	Oesversekering.
	Wees konserwatief.
	Gaar water op.
	Plant net op die beste grond.
	(Enige 3)
1.6	risiko/swak/vreemde/gewaagde/nie so goed nie
TOTAAL
AFDELING B: OPSOMMING
Moenie skeer of tande borsel onder lopende water nie.
Stort eerder as om te bad.
Moenie skottelgoed was onder lopende water nie.
Soek lekplekke in toilette.
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Inspekteer krane.
Gebruik emmers om jou kar te was.
Moenie water op grasperke mors nie.
Plaas ’n baksteen in jou toiletbak.

AFDELING C: Vraag 3

PUNT

BARRETT

3.1	want

1

1

3.2	van een kant na ’n ander

1

2

3.3	potensiële

2

1

3.4	Mense ly as hulle nie water het nie. (lyding)

1

3

3.5	klimatoloog

1

2

3.6	ontwrigtinkies

1

1

3.7	oorsee/Rooisee

1

3

3.8	dubbelkonsonant volg na kort beklemtoonde vokaal

1

1

3.9	gebruik is, was

1

2

3.10	saamgestelde

1

3

3.11	Welige woude kan selfs deur klimaatsverandering verdor laat word.

1

2

3.12	tekort

1

1

3.13	omdat/aangesien

1

1

3.14	os(g) – si(o) – la(o) – sie(o)

1

1

TOTAAL

15

	ingewin
	beïnvloed
	Suid-Afrika
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EERSTE ADDISIONELE
TAAL
GRAAD 12 TAAK 4.2:
KONTROLETOETS

Deur: Hanneke de Bruijn, Die Hoër Meisieskool Herschel
20 PUNTE (40 verwerk na 20)

AFDELING C:
TAAL

VRAAG 1:
ADVERTENSIE

TEKS A

Die taalvrae wat volg, is op die onderstaande advertensie gebaseer.

[Verwerk uit: Die Burger, 25/1/2016]
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2.1

Skryf die sin oor in die VERLEDE TYD.
Die ma sit en lees baie stories vir haar kinders.

2.2

Skryf die sin oor in die TOEKOMENDE TYD:
’n Skootrekenaar is nie altyd gewilder as ’n storieboek nie.

2.3

(1)

Skryf die sin in die INDIREKTE REDE.
Die ma vra: “Moet ek ’n storie vir julle lees?” (raampie 1)

2.4

(1)

(2)

Gee ’n SINONIEM vir die woord tussen hakies.
Die kinders sal (miskien) later na ’n storie luister.

(1)

2.5

Hoe kan jy in raampie 1 sien dat die kinders dit geniet om met die skootrekenaar te werk?

(1)

2.6

Gebruik die onderstreepte woord in ’n sin sodat dit ’n ander betekenis het.
Daar was ’n tyd toe my skoot meer populêr as die skootrekenaar was.

2.7

Skryf die sin oor in die ONTKENNENDE VORM.
Die ma het al vandag ’n storie vir die kinders gelees.

2.8

(1)
(1)

Kies die KORREKTE woord om die sin te voltooi. Skryf slegs die vraagnommer
(2.8) en letter neer, byvoorbeeld 2.8 E.
Die ma se gesigsuitdrukking in die laaste raampie is …

2.9

A

ingenome.

B

ontsteld.

C

tevrede.

D

woedend.

Watter boodskap oor moderne kinders word in die strokie oorgedra?

(1)
(1)

[10]
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VRAAG 3:
ARTIKEL EN PRENT

TEKS C

Die taalvrae wat volg, is op die artikel hieronder gebaseer.

Met ’n vol (3.1 mag/maag) skryf
antie Louise se matrieks
(3.2) Louise Hendricks se seun was in 2011 in die skoolkoshuis in Beaufort Wes. Sy het gewens sy
was (3.3) (verder) aan hom. Sy wou hom (3.4) (in die oggend) met ’n groot ontbyt bederf voordat hy
sy matriekeksamens skryf.
(3.5) Dan het dié ma van Delft op die Kaapse Vlakte besluit om behoeftige kinders van die
Hoërskool Voorbrug voor elke matriekvraestel te bederf.
Die eerste matrieks was (3.6 …) dogter, Lauren, en ses maats. Die volgende jaar was daar 20
matrikulante en vanjaar was daar (3.7) (40).
Louise-hulle begin al (3.8) … 05:30 die tafels dek. Hulle bedien (3.9) (op netjies-gedekte tafels/’n
voedsame ontbyt/elke dag.)
Toe die matrieks die afgelope (3.10) Donderdag daar aankom, was daar blomme op die tafel en
mooi servette in die (3.11) (koeldrankglas). (3.12) Teen die muur het ’n vrolike banier gehang. Hierop
was die woorde Matriek 2015.
Die matrieks is baie dankbaar. (3.13) Die ete maak ons kalm voor die eksamen sê Bronwyn Roman
(19).
Verwerk uit: Rapport, 8/11/2015
3.1

Kies die KORREKTE WOORD tussen hakies om die sin te voltooi.
Met ’n vol (3.1 mag/maag) skryf antie Louise se matrieks.

3.2

(1)

Verbeter die SPELFOUT in die sin. Skryf slegs die korrekte spelling neer.
Louise Hendricks se seun was in 2011 in die skoolkoshuis in Beaufort Wes.

3.3

Gee ’n ANTONIEM vir die onderstreepte woord.
Sy het gewens sy was (3.3) verder aan hom.

3.4

(1)
(1)

Gee EEN WOORD vir die onderstreepte sinsnede/frase.
Sy wou hom (3.4) in die oggend met ’n groot ontbyt bederf …

(1)
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3.5

Verbeter die TAALFOUT in die sin. Skryf net die woord/woorde wat jy verander het, neer.

	Dan het dié ma van Delft op die Kaapse Vlakte besluit om behoeftige kinders van die Hoërskool
Voorbrug voor elke matriekvraestel te bederf.
(1)
3.6

Vul die ontbrekende VOORNAAMWOORD in.
Die eerste matrieks was (3.6 …) dogter, Lauren, en ses maats.

3.7

(1)

Skryf die onderstreepte GETAL in woordvorm neer.
Die volgende jaar was daar 20 matrikulante en vanjaar was daar 40.(1)

3.8

Vul die ontbrekende VOORSETSEL in.
Louise-hulle begin al … 05:30 die tafels dek.

3.9

(1)

Skryf die hele sin oor in die KORREKTE WOORDORDE.
Hulle bedien (op netjies-gedekte tafels/’n voedsame ontbyt/elke dag.)

(1)

3.10 Skryf die AFKORTING van die vetgedrukte woord neer.
Toe die matrieks die afgelope Donderdag daar aankom, …
3.11

(1)

Gee die MEERVOUD van die vetgedrukte woord.
… was daar blomme op die tafel en mooi servette in die koeldrankglas.

(1)

3.12 Skryf die sin oor en begin met die onderstreepte ONDERWERP.
Teen die muur het ’n vrolike banier gehang.

(1)

3.13 Skryf die sin met die nodige LEESTEKENS neer.
Die ete maak ons kalm voor die eksamen sê Bronwyn Roman (19).
3.14 Waarom word die vrou antie in plaas van tannie in die artikel se kop genoem?

(1)
(1)

[14]

TEKS D

Die taalvrae wat volg, is op die gesprek hieronder gebaseer.

Die skeidsregter, Gibbs, stuur die sokkerspeler, Barry, van die veld af.
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Gibbs:	Jy het die ander speler aspris (3.15) gepootjie! (3.16) Beteken dit ’n rooi kaart vir jou?
Barry:	(3.17) Asseblief, Meneer! Dit was werklik ’n ongeluk.
Gibbs:	Bly stil! Toe, toe, toe, weg is jy! (3.18) Jy moet in jou spoor trap as jy op die veld wil bly.
Barry:	(3.19) (Aitsa/Ai), ek is so jammer dit het gebeur. Hoe (hard) (3.20) ek probeer, hoe meer
foute maak ek!
VRAE:
3.15	Onderstreep die lettergreep wat die KLEM dra in die woord gepootjie. Gebruik die
onderstaande woordeboekinskrywing om jou te help.

(1)

poot’jie (w) ge- trip
3.16 Verander die vraagsin in ’n STELSIN.
Beteken dit ’n rooi kaart vir jou?	

(1)

3.17 Asseblief, Meneer! Dit was werklik ’n ongeluk.
Barry praat op ’n hoflike manier met die skeidsregter.
Stem jy saam met hierdie stelling? Verduidelik jou antwoord.

(1)

3.18	Kies die antwoord wat die sin KORREK sal voltooi. Skryf net die vraagnommer (3.18) en die
antwoord (A – D) neer, byvoorbeeld 3.18 E.
Die idiomatiese uitdrukking “in jou spoor trap” beteken dat jy …
A

’n duidelike spoor moet agterlaat.

B

die regte ding moet doen.

C

die verkeerde ding moet doen.

D

ander mense se voorbeeld moet volg.

(1)

3.19 Kies die KORREKTE UITROEP tussen hakies.
(Aitsa/Ai), ek is so jammer dit het gebeur.

(1)

3.20 Gee die VERGROTENDE TRAP van die woord tussen hakies.
Hoe (hard) ek probeer, hoe meer foute maak ek!

(1)
[20]
GROOTTOTAAL: 40
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TAAK 4.2 TAALTOETS
(MEMORANDUM)


20 PUNTE (40 NA 20)

VRAAG 1
1.1

Westelike Provinsie Bloedoortappingsdiens (1).

1.2.1 Bevelsin.

(1)

1.2.2 Dit spoor die leser aan tot aksie/om op te tree. (of iets soortgelyks)

(1)

1.3

Dit maak die advertensie persoonlik./Dit betrek die leser. (of iets soortgelyks)

(1)

1.4

JA of NEE

	JA: die prent van die hart trek my aandag./Die prent sluit aan by bloed EN omgee./Daar is nie te
veel onnodige inligting nie./Die boodskap is sterk en duidelik.
	NEE: Daar is te min inligting oor wat jy kan doen om bloed te skenk./Daar is te min
kontakbesonderhede. (of soortgelyk) (Motivering verdien die punt)

(1)

1.5

lewens

(1)

1.6

Omdat ek net 14 jaar oud is, mag ek nie bloed skenk nie.

(1)

1.7

broodnodig

(1)

1.8

wat

(1)

1.9

Jy behoort elke geleentheid om bloed te skenk (,) te gebruik.(1)

[10]

VRAAG 2
2.1

Die ma het baie stories vir haar kinders (ge-)sit en lees.(1)

2.2

’n Skootrekenaar sal nie altyd gewilder as ’n storieboek wees nie.(1)

2.3

Die ma vra of sy ’n storie vir hulle moet lees. (-1 per fout)

(2)

2.4

dalk/moontlik

(1)

2.5	Hulle glimlag/hulle volle aandag is op die skootrekenaar/hulle kyk nie eers op terwyl hulle
met hul ma praat nie.

(1)

2.6

Tydens die vakansie swem ons dikwels in die meer. (byvoorbeeld)

2.7

Die ma het nog nie vandag ’n storie vir die kinders gelees nie.(1)

2.8

B/ontsteld

2.9	Hulle geniet tegnologie./Hulle is meer ingestel op tegnologie as op ander mense.
(of iets soortgelyks)

(1)
(1)
(1)

[10]
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VRAAG 3
3.1

maag

(1)

3.2

Beaufort-Wes (sp.)

(1)

3.3

nader

(1)

3.4

soggens

(1)

3.5

Toe … (Dan verander na Toe)

(1)

3.6

haar

(1)

3.7

veertig

(1)

3.8

om/teen

(1)

3.9

Hulle bedien elke dag ’n voedsame ontbyt op netjies-gedekte tafels.(1)

3.10 Do.

(1)

3.11

(1)

koeldrankglase

3.12 ’n Vrolike banier het teen die muur gehang.

(1)

3.13 “’n Ete maak ons kalm voor die eksamen,” sê Bronwyn Roman (19). (leestekens)

(1)

3.14 Dis hoe die kinders haar aanspreek./Dis ’n Kaaps-Afrikaans-aanspreekvorm.

(1)

3.15 gepootjie(1)
3.16 Dit beteken ’n rooi kaart vir jou.

(1)

3.17 Ja. Hy gebruik die hoflike aanspreekvorm “Meneer”/die woord “asseblief”.

(1)

3.18 B/die regte ding moet doen.

(1)

3.19 Ai

(1)

3.20 harder

(1)

[20]
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Word woordeboekwys

WOORDEBOEKOEFENING
Deur: Carmen van Staden, HS Wonderboom
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Word woordeboekwys
VRAE:
1.
Wat is die wetenskaplike naam vir ’n tarantula?
(1)
2.
Wat is die meervoud van tango? 
(1)
3.
Is die volgende stelling waar of onwaar?
Tap as selfstandige naamwoord se verlede tyd is getap.(1)
4.
Verdeel Taoïsme in lettergrepe
(1)
5.
Een tarbot, twee _____
(1)
6.
Wat is die wisselvorm van tannien?(1)
7.
Wat beteken die volgende uitdrukking?
Uit ’n ander vaatjie tap.(1)
8.
Wat beteken tangent/tarragon in die linker boonste hoek?
(1)
9.
Dié dier is ook bekend as ’n poelpetaan?(1)
10. Watter woordsoort is tans?(1)
11.
Uit watter taal is die woord tapioka geneem?
(1)
12. Gee die uitdrukking wat “ter sprake bring” beteken.
(1)
13. Wat beteken elk van die volgende gedeeltes:
tarief’ s.nw. (tariewe) (<Arab.)
13.1
tarief’
13.2 s.nw.
13.3 (tariewe)
13.4 (<Arab.)
(4)
14. Die simbool vir dié mineraal is FeMn.
(1)
15. Waar kom ’n tapir voor?
(1)
16. Die materiaal word onder andere vir toneelkostuums gebruik.
(1)
17.
Wat is tantalium?(1)
18. Wat is die meervoud van tapisserie?(1)
19. Hoe word die woord tarot uitgespreek?
(1)
20. Gee die konnotiewe betekenis van Tantalus.(1)
21. Gebruik tapseltjie in ’n sin.
(1)
22. Wat is ’n tarpon?(1)
23. Wat is die oorsprong van die woord Tantalus?(1)
24. Gee die tweede betekenis van taptoe.(1)
25. Tot watter woordsoort behoort tarra?(1)
26. Hoeveel betekenisse het tante?(1)
27. Dié woord kom van die Griekse woord taperon.(1)
28. Wat is Artemisia dracunculus?(1)
29. Gee ’n sinoniem vir tantiéme.(1)
30. Wat is die verkleiningsvorm van tante?(1)
31. Op watter lettergreep val die klem in Tanzaniër?(1)
32. Van watter taal kom die woord tarantisme?(1)

TOTAAL 35
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MEMORANDUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

32

Lycosa tarentula.
(1)
Tango’s.
(1)
Onwaar.
(1)
Ta – o – is – me. (1)
Tarbotte(1)
Tannine.
(1)
Op ’n ander manier te werk gaan.
(1)
Die bladsy begin met tangent en eindig met tarragon.(1)
Tarentaal.
(1)
Bywoord. (1)
Portugees.
(1)
Iets op die tapyt bring.
(1)
13.1
klem val op -rief
13.2 woordsoort
13.3 meervoud
13.4 herkoms uit Arabies
(4)
Tantaliet.
(1)
Suid-Amerika, Asië en Indonesië.
(1)
Tarlatan.
(1)
’n Wit rekbare materiaal met ’n hoë smeltpunt. (1)
Tapisserieë.
(1)
Tar – roo’.
(1)
Iemand wat vlak by iets is wat hy hewig begeer, maar wat hy nie kan kry nie.
(1)
’n Tapseltjie bier uit die vat.
(1)
Vis. (1)
Griekse mitologie. (1)
Militêre aandkonsert. (1)
Selfstandige naamwoord. (1)
3 (1)
Tapyt. (1)
Die wetenskaplike naam vir ’n klein Europese struik.
(1)
Outeursaandeel/vrugreg.
(1)
Tantetjie. (1)
- za - (1)
Italiaans.
(1)
TOTAAL 35
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Aktiwiteite om
leerders se skryfstyl
te verbeter

Deur: Philna Scholtz en Elza Vorster (skrywers Viva Afrikaans Gr 7 tot 12- reeks)

Is die onderrig van stelwerk hoegenaamd die moeite werd? Kan ’n onderwyser ’n leerder help om sy
skryfstyl te verbeter? ’n Onderwyser kan dalk nie van ’n gewone leerder ’n Hertzogprys-wenner maak
nie, maar kan beslis help om hom of haar die fynere kunsies van skryf te leer.
Skriftelike stelwerk vereis ’n wye verskeidenheid vaardighede. ’n Leerder kan leer hoe om sy skryfstyl te
verbeter deur hierdie vaardighede aan te leer en die tegnieke toe te pas. In die volgende opdragte word
hierop gefokus. Doen dit met die leerders.

Aktiwiteit 1:

Verskerp en gebruik jou sintuie!
Sintuiglike waarneming is een van die doeltreffendste maniere om kreatiwiteit aan die gang te sit. ’n
Mens het vyf sintuie. As jy kreatief wil skep, is dit belangrik om al jou sintuie in te span. Vra jouself telkens
af wat hoor jy, wat sien jy, wat proe jy, wat ruik jy, wat voel jy en skryf telkens jou belewenis daarvan
neer.
Let op hoe treffend Zirk van den Berg sintuiglike beskrywing gebruik het in die volgende paragraaf:

Hy wys na ’n geparkeerde motorfiets wat in

die straatlig glinster. Ons loop bewonderend

daarom, volg die dinamiese lyne met ons oë,
voel-voel aan die geveerde saal, ruik die

warm enjin, kniel voor die rathefboom en
leë syspan.

Uit Ekstra dun vir meer gevoel, deur Zirk van den Berg, bl. 60.
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Bestudeer die volgende uitbeelding van mense in ’n hysbak geteken deur Ghost (Wouter de Witt)
noukeurig.

Gebruik al jou sintuie en skryf ’n paragraaf van ongeveer 80 tot 100 woorde daaroor. Wat word gehoor,
geruik, gesien en gevoel?

Aktiwiteit 2:
Kies jou woorde reg!

Jy kan jou skryfstyl baie verbeter deur woordgevoeligheid toe te pas. Vra jouself af: gebruik ek die
gepaste woorde om my gedagtes duidelik, verstaanbaar en kreatief uit te druk? Soms is dit nodig om
iets verder te omskryf, maar soms is dit nodig om woordekonomie toe te pas om iets kort en bondig te
beskryf.
Verbeter jou skryfstyl deur alledaagse woorde met treffende raak beskrywings en/of gepaste sinonieme
te vervang. Moet nooit net tevrede wees met die eerste woorde wat jy in jou skryfstuk gebruik het nie.
Verwyder alle vulwoorde soos en toe, wel en ook.
Skryf die volgende paragraaf oor en vervang die vetgedrukte woord/woorde/sinsdele met meer gepaste
woorde of beskrywings:
Dit is fantasties dat dit weer vakansie is. Nou kan ons by ons pêlle gaan kuier en lekker gesels.
Ons kan ook in die mall rondloop en gaan ’n lekker fliek gaan kyk. Die meisies sal natuurlik wil
shop till they drop. Ons moet ook na ons mae kyk en sal beslis Spur toe gaan om te gaan eet.
Anders kan ons langs die swembad rondlê en na lekker musiek luister. En natuurlik ook lekker
koeldrank drink. Dit is iets fantasties om na uit te sien. Vakansie is tops!
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Aktiwiteit 3:

Gebruik treffende vergelykings
Die vergelyking is seker een van die oudste, maar steeds ’n baie effektiewe stylmiddel. Vergelykings het
groot trefkrag in skryfwerk. ’n Treffende vergelyking kan sprankel aan jou skryfwerk gee.

			
			

Die oupa lag vreemd en klink soos ’n donkie.
Skets geteken deur Ghost (Wouter de Witt).

’n plooigesig soos ’n pruimedant

skur we haksken
e soos ’n
boerbeskuit

skis
d
o
o
d
e
s
ede hand

t we
’n
s
o
o
s
s
so sk a ar
hou jou dood soos ’n kierieslang

my maag draai soos wasgoed in ’n tuimeldroër
gladde bek soos ’n rivierslak
a ag
m
e
i
l
o
r
e
t
s
a
k
so leeg soos ’n

PRAAT SOOS ’N KERS
WAT WIL UITBRAND

Voltooi die volgende vergelykings in jou skrif. Die vergelykings moet raak, treffend en oorspronklik wees.
1. Haar gekerm oor haar kêrel is so irriterend soos …
2. Liezel besoek die webwerf www.lagenhumor.co.za. Sy begin lees. Sy giggel soos …
3. Die musiek uit die motor weergalm deur die straat. Die gedoef-doef-doef klink soos …
4.	Linah sit verstar in die ongevalle-afdeling van die hospitaal. Die geskarrel van die mediese personeel
laat haar so bang voel soos …
5.	Die tiener wat ’n prys gewen het, is so opgewonde soos …
6.	Net één knoppie verkeerd ingepons en ’n hele dag se harde werk op die rekenaar is daarmee heen.
Ek voel so moedeloos soos …
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7. Die stofsuier se gedreun is so eentonig soos …
8. Iemand het my motorfiets gekrap. Ek is so kwaad soos …

Aktiwiteit 4:
Gebruik gepaste idiome

Net soos wat beeldspraak sprankel aan skryfwerk verleen, is korrekte idioomgebruik onontbeerlik in
skryfwerk. Afrikaans het ’n ryk idiomeskat en dit weerspieël die siel van die taal. Idiome is die spontane
produk van menslike ervaring en word gekenmerk deur bondigheid.
Idiome kan ook verander en aangepas word om by die inhoud van jou skryfstuk te pas. So kan die
spreekwoord “jou keteltjie by ’n ander se vuur sit” as volg verander word om aan te dui dat hy nie net
voordeel getrek het uit ’n ander nie, maar die ander persoon totaal misbruik het: “Hy het nie net sy ketel
by Sarie se vuur gesit nie, hy het haar vuur oorgeneem met sy hele stel potte.”
Let op hoe dié bekende spreekwoorde verander word om dit meer trefkrag te gee: “daar’s nie net ’n
kinkel in die kabel nie, daar is ’n helse knoop in die kabel!” en “daar’s nie ’n molslang in die gras nie, daar’s
’n mamba wat reg sit om jou te pik!”
Instruksies
Skryf ’n paragraaf van ongeveer 80 woorde oor één van die volgende onderwerpe. Jy moet minstens
één oorspronklike idioom en één veranderde idioom in jou paragraaf gebruik. Onderstreep die idiome
wat jy gebruik het met ’n gekleurde pen.
•
•
•
•
•

My slimfoon is my grootste vriend.
En toe klap die deur toe.
Sy is die katterigste meisie wat ek ken.
Verdwaal.
En toe draai die motor reg voor ons in.

Memorandum:
Aktiwiteit 2:

Voorgestelde antwoord
Dit is opwindend dat dit weer vakansie is. Nou kan ons saam met ons vriende kuier en
spontaan gesels. Ons kan in die winkelsentrums rondslenter en kan ’n wetenskaplike
riller-fliek gaan kyk. Die meisies sal natuurlik tot vervelens toe inkopies wil doen. Ons
moet die innerlike versterk en sal beslis ’n braairestaurant besoek.
Andersins kan ons langs die swembad kuier en na loslit-musiek luister. Daarmee saam
gaan ons ’n verfrissende yskoue drankie geniet. Vakansie is ’n hoogtepunt en beslis iets
om na uit te sien.
Ander variasies kan ook korrek wees.
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Maak briefskryf ’n
bietjie interessanter!

Deur: Philna Scholtz en Elza Vorster

Die vriendskaplike brief
Die skryf van ’n vriendskaplike brief word nie meer vandag gereeld gedoen nie, maar moet onderrig
word as deel van die kurrikulum.
Weinig leerders het al ooit ’n vriendskaplike brief ontvang, wat nog te sê geskryf. Tans word die meeste
briewe per elektroniese pos versend. Vandag is dit mos net blitspos soos SMS’e en WhatsApp en
Twitter waardeur tieners kommunikeer.
Tog bly dit spesiaal om ’n handgeskrewe brief te ontvang. Die wese van ’n brief het nie verander nie en
dit bly belangrik dat leerders die inhoud en vorm van die vriendskaplike brief moet ken.
Kopieer onderstaande brief van ’n onderwyseres aan haar leerders en deel aan die leerders uit. Of skryf
self vir hulle ’n lekker geselsbrief. Hulle moet hierdie brief beantwoord.
		
		
		
		

Posbus 1342
NELSPRUIT
1200
22 Maart 2016

Liewe leerders
Dis Saterdagoggend. Jy lê seker nog toegewikkel in jou bed ... Ek
sit op ons stoep met ’n stomende beker Jacobs Gold-koffie.
Loeries vlieg rooivlerk van boom tot boom. Dit is ’n mooi dag. ’n
Dag vol beloftes.
Waaroor wil ek met jou gesels? Beslis nie oor my deurmekaar
kombuis, bondels vuil wasgoed, of pakke nasienwerk nie. Miskien
moet ek met jou gesels oor iets wat my gelukkig maak.
Boeke, maak my nie net gelukkig nie – dit maak my dolgelukkig!
Ek kan nie my lewe sonder boeke voorstel nie. Terloops, ek het
’n kamer vól boeke. Letterkunde, poësie, liefdesverhale,
moordstories, opstelle, grappies, tydskrifte, koerante ... Noem maar
op, ek LEES alles. Selfs die agterkant van die “Cornflakes-boks”.
KLASGIDS HOËRSKOOL | APRIL 2016

37

Skryf en aanbied
Ander mense koop karre, ek koop boeke.
Omdat ek lees, ken ek die volgende lawwe versie:
“Toemaar my hartjie
’n Soentjie en ’n kwartjie
Jy bly nog my hartjie
Al lyk jy nes ’n varkie.” – (outeur onbekend)
Ek was al in Maleisië, Kroasië en by die Noordpool, want boeke
neem my na onbereikbare plekke. Saam met woorde stap ek op
vreemde strande, klim onbegaanbare berge en vlieg kruis en
dwars oor die wêreld.
Ek weet: “Dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag.” Ek lees
dit in die Bybel – my kosbaarste boek. Ek moet bieg. As ek ’n
roman soos “Die fees van die ongenooides” deur P G du Plessis
lees, slaap ek nie. Ek lees én lees én lees totdat die verhaal
klaar is.
Doen ek dit met die Bybel ?
Die Naweek Beeld is nou net afgelewer. Die vuil kombuis, wasgoed
en nasienwerk moet maar wag. Ek gaan eers koerant lees, want
lees is vir my ’n onuitputlike bron van vreugde.
Geniet jou naweek.
Vriendelike groete
Mev. Elza Vorster
Naskrif:
Skryf vir my ’n brief en vertel wat jóú gelukkig
(of as jy wil, ongelukkig) maak .
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Voorbereide
toespraak

Deur: René Badenhorst, Hoërskool Stellenberg

Wat is ’n voorbereide toespraak?
•	
Toe + spraak = spreek ander toe (oor ’n bepaalde onderwerp en die
standpunt wat jy daarrondom inneem)
•	“Voorbereid” impliseer deeglike navorsing en dat jou argumente se
geloofwaardigheid verhoog deurdat jy die kredietwaardige bronne erken.
Die volgende onderwerpe kan as Taak 1 in graad 8 gegee word en uit 30
bepunt word. Die matriks verskyn onderaan die artikel. Leerders moet een van die volgende
onderwerpe kies en twee minute lank daaroor praat.
Onderwerpe:
1. Suid-Afrikaanse flieks kan (nie) kers vashou by hul Hollywood-eweknieë (nie).
2. Musiek moet (moenie) ’n verpligte skoolvak tot in graad 9 wees (nie).
3. Sport leer jou (nie) meer vaardighede as musiek (nie).
4. Moenie iemand op sy baadjie takseer nie.
5. Verhoudings met jou vriende moet (moenie) belangriker geag word as liefdesverhoudings (nie).
6. Wees net jouself en jy sal die ou/meisie van jou drome kry.
7. Tuinkabouters is steeds vandag gewild.
8. Legendes doen die beeld van tuinkabouters net skade aan.
9. Ontgroening by skole is nog lank nie uitgeroei nie.
10. Oriëntering van graad 8’s hou meer voordele as nadele in.
Die aard van die gegewe onderwerpe:
• Die onderwerpe is almal beredeneerbaar.
• Jy moet ’n spesifieke standpunt inneem: Stem jy met die onderwerp saam of nie?
•	Daar moet ten minste drie argumente/redes/hoofpunte waardeur jy die gehoor sal oortuig dat
jou standpunt reg is.
Begin jou toespraak beplan:
• Kies ’n onderwerp en besluit wat jou standpunt gaan wees.
• Begin nalees oor die onderwerp en soek drie sterk argumente wat jou standpunt ondersteun.
•	Skryf inligting (aanhalings van kenners, statistieke, feite) neer wat jou argumente as waar bewys en
dui die bron aan.
• Orden die argumente sodat die laaste argument die sterkste of onverwagse argument is.
• Dink aan ’n treffende inleiding en slot.
Bronne:
• ’n Bron moet jou argument ondersteun en nooit net los daarvan staan nie.
• ’n Aanhaling op sy eie is dus nie ’n bron nie.
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•	Bronne moet gesaghebbend wees en nie bloot iemand se mening wees wat nie deur navorsing/
statistieke gestaaf kan word nie.
•	’n Goeie bronverwysing is nie net wat gesê is nie, maar noem ook wie dit gesê het, waar dit gesê is
en wanneer dit gesê is.
Struktuur van ’n toespraak:
1) Inleiding:
• treffend/moet aandag trek
• byvoorbeeld:
		– skokkende stelling
		– skokkende statistieke
		– retoriese vrae
		
– definieer en omskryf
		
– staaltjie (kort storietjie)
		
– reëls uit ’n gedig/liedjie
		– aanhaling
Struktuur van ’n toespraak:
2) Na die inleiding:
• Groet die gehoor
		
– Formeel: Geagte Voorsitter
• Stel jou standpunt duidelik.
• As jy wil, kan jy ook jou struktuur belig.
3) Argument 1 (PIV-formule 1)
• Stel die argument (Maak jou punt duidelik).
• Illustreer met behulp van ’n bron jou argument en sê hoekom dit ’n geloofwaardige bron is.
•	
Verduidelik hoe die illustrasie/bron maak dat jou argument jou standpunt ondersteun/
versterk.
4) Argument 2 (PIV-formule 2)
• Kry ’n skakel met argument 1.
• Stel die argument. (Maak jou punt duidelik).
• Illustreer met behulp van ’n bron jou argument en sê hoekom dit ’n geloofwaardige bron is.
•	
Verduidelik hoe die illustrasie/bron maak dat jou argument jou standpunt ondersteun/
versterk.
5) Argument 3 (PIV-formule 3)
• Kry ’n skakel met argument 2.
• Stel die argument. (Maak jou punt duidelik).
• Illustreer met behulp van ’n bron jou argument en sê hoekom dit ’n geloofwaardige bron is.
•	
Verduidelik hoe die illustrasie/bron maak dat jou argument jou standpunt ondersteun/
versterk.
6) Samevatting en slot:
• Vat jou argumente saam.
• Indien moontlik, laat jou slot met jou inleiding skakel.
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Wenke voor die lewering van ’n toespraak:
• Skryf jou toespraak op kaartjies neer:
– verkieslik net kernwoorde
– nie repies papier of ’n A4-bladsy nie
– nie aan weerskante geskryf/getik nie
– moenie kaartjies vaskram nie
– maksimum A5-grootte, maar verkieslik A6 (deel ’n A4-bladsy in vier) of indekskaartjies
• Oefen jou toespraak ’n paar maal voor die tyd – en waar moontlik, neem jouself op.
• Jy begin reeds as jou naam uitgeroep word en jy vorentoe stap.
• Staan regop, haal diep asem, kyk na die gehoor en begin.
• Lyk asof jy vol selfvertroue is.
• Praat natuurlik en geesdriftig, maar rustig, duidelik en beheersd.
• Betrek die hele gehoor deur oogkontak.
• Wissel spoed, toon en toonhoogte en volume.
Verdere vereistes vir toesprake:
• Jou toespraak moet ongeveer 2-3 minute lank wees.
• Die struktuur moet reg wees: inleiding, drie argumente met bronne en ’n slot.
• Kaartjies moet die korrekte grootte wees.
• Jy moet ook ’n kopie van jou toespraak vir jou onderwyser gee wanneer jy dit lewer.
•	Indien jy ’n PowerPoint wil gebruik, moet dit nie wees om kernwoorde uit te wys nie, maar eerder om
statistieke grafies voor te stel of ’n argument deur ’n visuele bron te versterk.
Graad 8 Afrikaans Huistaal
Uitstekend

Effektief

Goed

Genoegsaam

Onvoldoende Swak

Redelike
spreker

Swak
spreker

Uiters swak
spreker

60-69% 40-59%

30-39%

10-29%

Goed:
4

Onvoldoende: Swak:
2
1

Bron
benutting en
gebruik van
notas
Argumente
Inleiding, slot,
struktuur
Stembeheer,
lyftaal,
oogkontak
Hantering van
taal
Inspirerende Oorspronklike Goeie
spreker
spreker
spreker
Totaal: 30

80-100%

70-79%

Toekenning
van punte:

Uitstekend: Effektief:
5-6
4-5

Genoegsaam:
3
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Die WONDERLIKE wêreld
van WOORDE
van burgemeester tot in die
skadu van die gharrabos

Deur: Karien Brits, Bestuurder: taal – ATKV
’n Algemene fout wat ons met die eerste burger van ons dorpe en stede maak, is om van hulle
burgermeesters* te maak. Ons redeneer dan dat hulle ons burgers se meester is. Die regte spelling is
egter burgemeester (sonder die r). Dit is omdat die woord eintlik van burg afkom. Ons ken burg in
Afrikaans uit dorpe en stede se name – Johannesburg, Sasolburg, Pietermaritzburg, ens. Burg is ’n
ander woord vir ’n versterkte kasteel of vesting. Volgens Nederlandse bronne kom die burgemeester
van “borch” wat ‘stad’ beteken het en meester wat ‘opsigter’ of ‘bestuurder’ beteken.
’n Kasteel laat my aan die Middeleeue dink en aan beeldskone prinsesse en galante ridders wat eers by
die skoonpa (en miskien ook die skoonma) moes verbykom om die prinses se hart te wen. Die woord
waarby ek nou wil stilstaan, is skoon. Ons ken die woord in die betekenis van ’nie vuil nie’, maar dit het
‘mooi’ beteken. Ons sê dus eintlik dat die prinses prentjiemooi is en dat haar ouers ook mooi vir die
ridder is. Ek wonder soms of die skoonseun ook so van die skoonma gedink het! Skoonpa en skoonma
beteken letterlik mooi pa en mooi ma en volgens die Etimologiewoordeboek van Afrikaans het ons
taalvoorouers die Franse voorbeelde gevolg met leenvertalings van “beau-père” en “belle-mère”. Dit
verklaar ook ons woorde vir skoonheidskompetisies en skoonheidskoninginne.
Nou ja, as ’n mens van skoonhede praat, moet ’n mens seker ook van casanovas (vroueverleiers)
praat. Casanova was die van van Giovanni, ’n Italiaanse avonturier wat van 1725 tot 1798 geleef het en
na bewering talle vroue in verskillende Europese lande se harte gebreek het. Alle mans is darem nie net
casanovas, hartebrekers of hane onder die henne nie; van hulle gedra hulle soos ware here. ’n Heer is ’n
man van aansien, ’n meester of ’n vors. In Engels praat hulle van “gentlemen”. Dit laat my dink aan ’n
Engelsman wat aan die begin van sy verblyf in Suid-Afrika gedink het dat daar mooi vir die mans
aangedui word waar hulle ’n draai moet gaan loop: “men here”.
Dit is nogal interessant dat ons wenkbroue lig as ons Engelse woorde gebruik (of lig ons nie meer
wenkbroue nie?), maar ons dink ons klink geleerd as ons Duitse, Franse, Italiaanse of Spaanse woorde
gebruik. Dink maar aan Duitse woorde soos “schadenfreude” of “zeitgeist”. Dikwels word daar gesê dat
hierdie woorde nie vertaal kan word nie, maar ek dink ‘schadenfreude’ vertaal nogal nie te sleg as
‘leedvermaak’ nie. ‘Schadenfreude’ is daardie gevoel van lekkerkry as iemand anders probleme het of
seerkry – veral as dit jou aartsvyand is! Spreek dit net reg uit as jy dit in Duits wil gebruik – sjadenfrooide.
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Die ander bekende Duitse woord is ‘zeitgeist’ (spreek uit: tsaaitgaaist) of tydsgees in Afrikaans. Dit is
volgens die Gesondheidswoordeboek “’n term wat internasionale erkenning geniet en verwys na die
heersende geestes- of denkrigtings in ’n bepaalde era wat veral uitdrukking in die literatuur, kunste,
lewenstyl, wetenskap, politiek, sport, ens. vind en wat ’n invloed op die individu uitoefen.”
Van tydsgees gepraat, as ’n taal se terminologie nie byhou met die tydsgees nie, word dit soos Latyn –
’n mooi dooie taal. Die WAT en ATKV hou daarom een keer per jaar ’n nuutskeppingskompetisie wat oor
RSG uitgesaai word. Die vraag is natuurlik of hierdie woorde in alledaagse gebruik opgeneem gaan word.
Seker nie almal nie, maar dit bly steeds interessant om na die woorde te kyk. Niemand gebruik meer die
woord frikkadelbroodjie vir ’n hamburger nie, maar kitskoffie het gebly. Die Afrikaansspreker sal
maar moet besluit!
Terug by die nuutskeppingskompetisies: Bonnie Prinsloo is die 2016-wenner met die woord
weggenoot vir eksman of -vrou. Johan Steyn se nuutskepping vir “stirrer” is stormstoker en Susan
Visagie noem die afslagdag vir pensioenarisse ’n plooiedag.
As jy ’n stormstoker is, moet jy nie met my gharra nie: jy moet nou nie met my lol of moeilikheid soek
nie. Dit is een van die woorde wat in wyle Anton F. Prinsloo se Annerlike Afrikaans – Woordeboek van
Afrikaanse kontreitaal opgeteken is. Dit is een van die wonderlike woorde wat ons by Khoi/Nama geleen
het en wat in Johannesburg-omgewing en uiteraard Namakwaland gebruik word – aldus die
woordeboek. Ek het ’n vermoede dat dié woord dalk nog wyer gebruik word en sal graag wil hoor of julle
ook die woord ken.
Volgens die Etimologiewoordeboek van Afrikaans beteken “gara” in Nama ook om grappies te maak,
maar dit kan ook koel of koeltebos beteken. Gharra is dan ook ’n taaibos met eetbare vruggies.
Stadsjapies soos ek sal maar swaar oorleef, want ek sal nie weet of die gharra voor my net ’n koeltebos
is en of darem ook eetbaar is nie. Ek sal in my maai wees! (Julle moet dalk nie die woord op Facebook,
Twitter of in die klas gebruik nie, want dit is volgens die
woordeboekmakers effens plat.) Maai mag nie ’n mooi
woord wees nie, maar dit is darem mooier as die
ander woord wat met ’n m begin en dieselfde
hoeveelheid letters het, of hoe? Nie heeltemal nie,
ons het maai by die Portugese mãe gekry en dit
beteken ‘moeder’ of ‘ou vrou’. My ma het die woord
maaifoedie altyd gebruik om na ’n skurk of vuilis te
verwys – dit is nogal ’n redelik verouderde woord wat
uit Maleis-Portugees ontleen is. Die waagmoedige
taalonderwysers mag dalk die woord maaifoedie in
die Etimologiewoordeboek van Afrikaans wil opsoek.
Mag niemand met julle gharra terwyl julle gharra eet in die
koelte van die gharra nie.
Vrolike taalgroete
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* Vang herinneringe van uitstappies vas.
Nooi ’n leerder-vrywilliger as “argivaris” om foto’s te neem van skooluitstappies en kampe, of tydens
klaspartytjies, en deel dit op jou Instagramrekening.
Dit is egter in die spesifieke leerareas dat die ware potensiaal van die gebruik van fotografie na vore
kom. Hier is enkele voorbeelde uit die klas:

In die aardrykskundeklas

Dis maklik om fotojoernalistiek in die aardrykskundeklas te implementeer omdat die wêreld letterlik tot
jou beskikking is. Vra leerders om plaaslike geografiese kenmerke af te neem of skep ’n klasprojek waar
weerpatrone oor ’n spesifieke tydperk in digitale foto’s gedokumenteer word.

In die geskiedenisklas

Vra jou leerders om hul voor te stel hoe ’n beroemde geskiedkundige figuur Instagram sou gebruik. Laat
leerders historiese foto’s bestudeer en skep ’n kennisgewingbord of plakkate wat Nelson Mandela of
Mark Shuttleworth se Instagramvoer vertoon.

In die taalklas

Stel jou voor wat ’n gunstelingkarakter sou plaas. Daag leerders uit om foto’s te vind wat in Harry Potter
of Katniss Everdeen se Instagramvoer sou verskyn.
Nooi leerders om foto’s te neem van hul gunstelingboeke en blaai dan deur die foto’s in jou voer om
meer idees te kry oor wat gelees kan word. Nooi hulle ook om hul leesaanbevelings te deel.
Gebruik Instagram om leerdervordering te dokumenteer. Neem foto’s van leerders se skryfwerk aan
die begin en einde van die jaar. Ontdek idees vir skryfwerk. Skep ’n ‘inspirasiefeetjie’ met 10 foto’s wat as ’n
lusmaker vir skryf kan dien – ’n leë voëlnes, ’n Te Koop-bord en ’n stukkende pop, byvoorbeeld. Of skryf ’n
opstel wat gebaseer is op ’n reeks foto’s; vra jou leerders in werklikheid om fotojoernaliste te word.
* Hoe om skryflusmakers met foto’s te skep.
Daaglikse joernaalskryf is ’n uitstekende manier vir leerders om hul taal- en stelwerkvaardighede te
oefen. Dit kan egter moeilik wees om vorendag te kom met vars onderwerpe en leerders kan maklik
verveeld raak om dag na dag oor dieselfde onderwerp te skryf.
Instagram foto-effekte bied ’n maklike manier om ’n verskeidenheid visuele beelde te skep wat as
skryflusmakers kan dien. Probeer nabyskote of verskillende hoeke van alledaagse voorwerpe. Jy kan
leerders vra om vry te skryf oor die beelde, of ’n byskrif gebruik om ’n vraag te vra, of ’n vul-die-oopspasie-in sin plaas.

In die wetenskapklas

Skep ’n rekord van stappe in ’n wetenskaplike eksperiment. Kyk terwyl ’n plant oopvou of ’n chemiese
samestelling stadig van kleur verander – en bewaar die veranderinge op Instagram. Onthou om ’n
byskrif met instruksies vir daardie stap by te voeg. Laai dit dan op die klasblad sodat leerders die
instruksies van oral kan bereik.

In die kunsklas

Neem ’n foto van leerders terwyl hulle ’n beroemde kunswerk herskep. Rangskik die leerders met of
sonder kostuums en dekor en laat hulle hul eie siening van die kunswerk byvoeg. Hierdie benadering
werk vir byna enige medium wat mense uitbeeld. Jy kan ook ’n rekord skep vir die nageslag van die
stappe in hul kunsproduksie.

KLASGIDS HOËRSKOOL | APRIL 2016

61

Tegnologie in die klaskamer

In die wiskundeklas

Ontwerp ’n projek wat van die leerders vereis om geometriese vorms in die natuur te vind. Die onderrig
van Fibonacci se volgorde en Pi werk goed in hierdie geval.

Belangrike dinge om te onthou wanneer jy Instagram
gebruik

Daar is natuurlik ’n paar belangrike punte om te oorweeg voor jy klasfoto’s aanlyn plaas. Wanneer jy ’n
projek gee, moet jy onthou dat nie alle leerders tuis toegang het tot Instagram nie en dat ander reëlings
vir hulle getref sal moet word. Tweedens laat Instagram slegs rekeninge toe vir diegene wat 13 of ouer is;
moet dus nie laerskoolleerders aanmoedig om in te teken nie. As jy van plan is om enige foto’s van
leerders te plaas, moet jy in elk geval eers toestemming verkry van die ouers en die skool. Dis raadsaam
om jou skoolhoof en departementshoof aan boord te kry voor jy met enige sosialemediaprojek begin.
Dit sal enige toekomstige probleme uitskakel. Daarna moet jy die privaatheidverstellings so stel dat die
hele wêreld nie toegang tot jou klasfoto’s kan verkry nie.

Hoe skep ek my Instagramrekening?

Instagram is ’n selfoontoep wat jy op iOS- en Android- en tablette, asook op Windows Phone 8 en later
kan aflaai. Jy moet jou rekening skep deur die Instagram-selfoontoep te gebruik – nie deur ’n rekenaar
nie. Nadat jy die toep afgelaai en die rekening geskep het, kan jy Instagram op ’n rekenaar bekyk.

Om Instagram te begin gebruik:

1.	Laai die Instagram-toep af vir iOS by die App Store, vir Android by Google Play Store, of vir Windows
Phone by die Windows Phone Store.
2.	Nadat die toep geïnstalleer is, klik om dit oop te maak.
3.	Klik Sign Up; voer dan jou e-posadres in en klik Next of Log In with Facebook om met jou Facebookrekening in te teken.
4.	As jy met e-pos registreer, skep ’n gebruikernaam en wagwoord, voltooi jou profielinligting en klik
dan Done. As jy met Facebook registreer, sal jy gevra word om by jou Facebookrekening in te log as
jy op daardie oomblik uitgelog is.
Hou in gedagte dat, indien jy met e-pos inteken, jy seker moet maak dat jy jou e-posadres korrek
insleutel en dat jy ’n e-posadres kies waartoe slegs jy toegang sal hê. As jy uitlog en jou wagwoord
vergeet, sal jy toegang tot jou e-pos benodig om weer terug te keer na jou Instagram-rekening.

Ander beskikbare fotodeeltoeps

Jy is nie beperk tot Instagram as jy hierdie soort sosiale selfoontegnologie in jou klas wil gebruik nie.
Daar is heelwat ander toeps wat jy kan gebruik.
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Toep

Bedryfstelsel

Webtuiste

Instagram

Android, IOS, Free

https://www.instagram.com/

Snapchat

Android, IOS, Free

https://www.snapchat.com/

Flickr

Android, IOS, Free

https://www.flickr.com/

Photobucket

Android, IOS, Free

https://s5.photobucket.com/

Shutterfly

Android, IOS, Free

https://www.shutterfly.com/

Google+

Android, IOS, Free

https://plus.google.com/

Snapchat is ’n prettige manier om persoonlike foto’s en snaakse video’s met vriende te deel. Neem ’n
foto of ’n video, stuur dit aan jou vriende en dit sal onmiddellik verdwyn nadat hulle daarna gekyk het.
Dit mag dalk nie jou beste foto gewees het nie, maar dit gaan daaroor om die oomblik te kon deel.
Snapchat is waarskynlik nie die beste toep vir opvoedkundige doeleindes nie, maar Flickr maak dit vir
gebruikers moontlik om uitstekende foto’s met die toep se eenvoudige kamera te neem en dadelik te
deel met Flickrgroepe, Facebook, Twitter en Tumblr. Jy kan die foto’s verbeter deur ingeboude filters,
redigering en ‘geo-tagging’ te gebruik. Flickr is die beste manier om hoë-resolusiefoto’s te deel. Met
Photobucket en Shutterfly kan jy fotoboeke, fotokaartjies en skryfmateriaal (wat aanlyn bestel kan
word) verpersoonlik en dit steeds met jou vriende en familie deel. Die laaste aanlyntoep wat jy in die
klas kan gebruik is Google+. Dis ’n aanlyn-fotoredigeerder waarmee jy spesiale effekte met óf die hand
(met Android) óf outomaties, dikwels met veelvoudige sekwensiële foto’s, kan aanwend. Sulke effekte
is, onder andere, saamgestelde beweging in ’n enkele beeld, kort animasie, fotohokkie-styl, en hoëdinamiek reekslewering. Google+ is ook geïntegreer met alle Google-toeps, en kan dus interaktief in die
Google-klas gebruik word.

Gevolgtrekking

Om aan te sluit by die vorige artikel oor digitale storievertelling, maak die gebruik van foto’s en aanlyn
sosiale toeps wat fotografie gebruik dit vir die opvoeder moontlik om visuele geletterdheid in die
klasomgewing bekend te stel terwyl hy of sy steeds omsien na die leerders se behoeftes as digitale
vakleerlinge. Deur die digitale wêreld in die klas te bring, word leer werklik en toeganklik vir almal.
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