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Van die redakteur

Uit my pen ...

J

ammer dat die tweede uitgawe van 2017 se Klasgids
vanjaar ’n bietjie later as gewoonlik verskyn, maar daar
was kwessies rondom kopiereg. Toestemming moet
gevra word (asook dikwels betaal word) vir die gebruik
van literêre en ander tekste in vraestelle. Ons het ’n
gesprek met NB Uitgewers gehad wat goedgunstiglik ingestem
het dat ons in die toekoms literêre tekste mag plaas mits die
nodige toestemming verkry is. Onderwysers moet baie versigtig
wees en nie voor die hand literêre tekste fotostateer nie; julle kan
in groot moeilikheid beland. ’n Kenner van kopiereg sal vir ons ’n
artikel oor kopiereg skryf vir die volgende uitgawe van Klasgids.
Ons plaas hierdie keer weer ’n vraestel van ’n gereelde
medewerker, Mia van Zyl. Dis Mia se laaste vraestel onder die
Hoër Meisieskool Herschel, aangesien sy vanjaar na Curro Sitari
verskuif het. Mia se vraestelle is altyd besonder kreatief en ons
hoop dat sy nog baie jare lank vir ons van vraestelle sal voorsien.
Ons plaas ook Dr. Alet Mihálik se interessante artikel oor die praatjie wat sy by LOK oor Onderwêreld
gelewer het. Sy het jarelank Onderwêreld vir HT en EAT aangebied en het nuttige wenke vir die
klaskamer.
Dr. Henning Pieterse het vir ons ’n Spellys aangestuur wat hy na jarelank se Afrikaans gee, saamgestel
het.
En dan deel die bekende liefdesverhaalskrywer, Sophia Kapp, die geheim van haar goeie skryfwerk met
onderwysers en wys sy op die belangrike ondersteuningswerk wat Viva in die klaskamer bied.

Marieta
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Redaksie

Riglyne vir
bydraes
1.

2.

Voorskrifte vir artikels
1.

Jy word R100 per Klasgids-bladsy
vir jou bydrae betaal. Stuur dus asb.
die volgende inligting saam met jou
artikel:

Jou naam

Jou skool

Jou telefoonnommer

Jou bankbesonderhede
Voorsien foto’s, illustrasies of
visuele materiaal wat saam met die
artikel gaan.

2.
3.

4.
5.
6.

Redakteur: Marieta Nel
mnel@lapa.co.za
Uitgewer:
Liesbet Gelderblom
liesbetg@lapa.co.za
Inskrywings:
Monica Tshiani
monicat@lapa.co.za
Advertensies en
bemarking:
Karen Janse van Rensburg
KarenJ@lapa.co.za
Uitleg: Rina Eksteen
rina@jetset.co.za
Voorbladfoto:
Elize Jacobs

Ons verkies dat bydraes per e-pos gestuur word,
maar dis nie ’n vereiste nie.
Vervang boektaal met die taal wat jy in die
klaskamer gebruik.
Sommige artikels oor moeilike onderwerpe is
maklik leesbaar en ander oor maklike onderwerpe
nie. Hoekom?
Die maklike leesbare artikels is gewoonlik vol
persoonlike voornaamwoorde, byvoorbeeld:
“Ons hoop julle kan die wenke nuttig gebruik” in
plaas van “Daar word gehoop dat die wenke nuttig
gebruik kan word.”
Probeer dus om die lydende vorm te vermy.
Ons is nie voorskriftelik nie, maar probeer die
artikel beperk tot die aantal bladsye waarvoor
voorsiening gemaak is by “Inhoud van Klasgids”.
Probeer so ver moontlik vir ons vraestelle stuur
wat oorspronklik deur jou opgestel is.
Die nodige bronverwysings moet asseblief
onderaan tekste aangebring word.

Redaksionele adres:
(Ook die adres vir bydraes)
ATKV-Streekkantoor
Eenheid 2013
Data Voice House
Elektronstraat 16
Tegnopark
Stellenbosch
Die Klasgids word onder die ATKV se
vaandel uitgegee deur LAPA Uitgewers.
Gedruk en gebind deur:
CTP Drukkers, Kaapstad

KLASGIDS HOËRSKOOL | APRIL 2017

3

Huistaal

Gr. 9 Vraestel 1

Deur: Nadia la Grange, Hoërskool Jan van Riebeeck

TYD: 1 UUR

TOTAAL: 50

INSTRUKSIES EN INLIGTING
1.	Hierdie vraestel bestaan uit TWEE afdelings:
AFDELING A:
Leesbegrip
(20)
AFDELING B:
Taal
(30)
2.

Lees ALLE instruksies noukeurig deur.

3.

Beantwoord AL die vrae.

4.

Begin ELKE afdeling op ’n NUWE bladsy.

5.

Trek ’n streep ná elke afdeling.

6.

Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.

7.

Laat ’n reël oop na elke antwoord.

AFDELING A:
LEESBEGRIP

VRAAG 1
Die vloek van die mummie
Prinses Amen-Ra van Egipte, wat 1500 jaar voor Christus geleef het, het ’n lieflike gesig gehad, maar
’n lelike persoonlikheid. Niemand het van haar gehou nie. Sy was ’n bedorwe brokkie en kon haar pa,
Faro Im-Hotep, om haar pinkie draai. Party ambisieuse jong mans wou met haar trou, maar sy het
hulle aan ’n lyntjie gehou en hulle harte gebreek. Sy was ook baie wreed teenoor haar slawe en hulle
was doodbang vir haar.
Eendag het sy een van haar diensmeisies met ’n sweep geslaan. Die diensmeisie se kêrel het dit
gesien en Amen-Ra met ’n skerp mes doodgesteek. Hiervoor is hulle altwee gestraf en gehang. Die
prinses se lyk is gebalsem en toe is haar mummie in ’n rots langs die Nyl begrawe. Al haar goue juwele
is saam met haar begrawe, maar grafrowers het dit mettertyd gekry en alles, behalwe haar mummie
in die klipkis, gesteel.

4
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In 1890 het vier jong Britse mans na Egipte gegaan om aandenkings te koop. In Victoriaanse
Engeland was sulke aandenkings baie gewild. ’n Skelm het toe reeds Amen-Ra se mummie ontdek
en besluit om haar aan die vier jong mans te verkoop. Die vier het lootjies getrek om te bepaal
wie Amen-Ra sou koop. Die wenner, John Graham, het duisende ponde betaal en die kis met die
mummie na sy hotel geneem. Daardie aand het John ’n ent gaan stap… en niemand het hom ooit
weer gesien nie! Die ander drie het die mummie gaan haal en vreemde goed het ook met hulle
gebeur: Dennis Saville het sy arm verloor, Richard Stark het al sy geld verloor en Murry Shaw het
skielik siek geword en binne drie dae doodgegaan.
Hulle het besluit om die mummie aan die Britse Museum te gee, maar niemand wou naby die kis
gaan nie, want hulle het gesê dit spook. Dit was ’n geskenk wat hulle eintlik nie wou hê nie! Iemand
het byvoorbeeld ’n foto van die mummie geneem en toe dit ontwikkel is, het hulle die gesig van ’n
monster gesien. Amen-Ra was steeds besig om mense 3500 jaar na haar dood bang te maak!
Toe besluit die kurator van die Britse museum om die mummie aan ’n museum in New York te
verkoop. Op 5 April 1912 is die mummie op ’n splinternuwe passasierskip, die Titanic, gelaai. Ons
weet almal wat met daardie skip gebeur het. Miskien was die ramp ook die gevolg van prinses AmenRa se vloek?
1.1

Daar word net een goeie ding van prinses Amen-Ra genoem. Wat is dit?

(1)

1.2

Gee twee redes waarom mense nie van haar gehou het nie.

(2)

1.3

Waarom, dink jy, wou “ambisieuse” jong mans met haar trou?

(1)

1.4.1	Haal vier opeenvolgende woorde aan wat bewys dat prinses Amen-Ra haar pa
gemanipuleer het.

(1)

1.4.2	Haal vier opeenvolgende woorde aan wat bewys dat sy nooit vir die jong mans “ja” gesê
het nie.

(1)

1.5

Ongeveer hoeveel jaar gelede het Amen-Ra geleef?

(1)

1.6

Hoe het Amen-Ra gesterf?

(1)

1.7

Wat het met die diensmeisie en haar kêrel gebeur?

(1)

1.8

Wat het met Amen-Ra se lyk gebeur?

(2)

1.9

Verduidelik wat die grafrowers met die mummie gedoen het.

(1)

1.10 Watter soort aandenkings het die mense in die Victoriaanse tye graag versamel?

(1)

1.11

Hoe het die kurator van die Britse Museum van die mummie ontslae geraak?

(1)

1.12

Wat, volgens spekulasie, was die laaste ding wat die mummie gedoen het?

(1)

EN
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Huistaal
Bestudeer die volgende spotprent en beantwoord dan die vrae.

Oe, hallo

daar! Ek hoop nie hierdie
ontmoeting beteken dat jy my
vir die res van my lewe gaan
terroriseer nie?

1.13

Watter verband is daar tussen die teks op bladsy twee en die spotprent op hierdie bladsy?

(1)

1.14

Wat doen die persoon met die hoed op?

(1)

1.15

Waar, dink jy, speel hierdie toneel af? Motiveer jou antwoord.

(2)

1.16

Benoem die prentjieskrif wat Egiptenare in die ou dae gebruik het.

(1)
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Beslis, ja!
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Totaal Afdeling A: [20]

Huistaal

AFDELING B:
TAAL IN KONTEKS

VRAAG 2
Lees die onderstaande tekste en beantwoord dan die vrae.
(NB: Daar kom doelbewus spelfoute in hierdie teks voor.)
Oor baie eeue heen het die 2.1 Egiptenare van ouds ’n metode ontwikkel om lyke 2.2 só te bewaar
dat hulle steeds lewensgetrou sou bly lyk. Hierdie metode is tot ’n hoogs verfeinde kuns ontwikkel.
Die proses het behels dat die dooie liggame gebalsem en in stroke linne toegedraai word. Dit staan
vandag bekend as mummifisering.
Die besef dat ’n lyk met 2.4 warm sand gedroog kon word om te keer dat dit verrot, het tot ’n
drogingsmetode met natron gelei. Natron is ’n natuurlike sout. Daar is besef dat dit ’n lyk buigbaarder
maak en lewendiger laat lyk as wanneer dit met warm sand gedroog word.
Natron absorbeer nie net water nie, maar los ook 2.5 liggaamsvette op en is boonop ’n ligte 2.6
ontsmettingsmiddel wat vernietigende bakterieë doodmaak. Om ’n lyk te balsem het tradisioneel
sewentig dae geneem, waarvan veertig dae bestee is aan die uitdroog van die lyk. Eers moes al die
lewensbelangrike organe, wat die vinnigste 2.7 ontbind, verwyder word. Net die hart is agtergelaat,
want soos ons 2.8 weet – 2.9 waar die hart van vol is, loop die mond van oor.
2.1

Waarom word hierdie woord met ’n hoofletter geskryf?

(1)

2.2

Benoem die leesteken wat gebruik word.

(1)

2.3

Korrigeer die spelfout in die eerste pararaaf.

(1)

2.4

Verskaf die intensiewe vorm van die onderstreepte woord.

(1)

2.5

Is die woord liggaamsvette, ’n samestelling, ’n afleiding of ’n samestellende afleiding?

(1)

2.6

Wat is die betekenismoontlikheid (funksie) van die premorfeem.

(1)

2.7

Verskaf ’n gepaste sinoniem.

(1)

2.8

Watter klankverskynsel kom voor wanneer die woord weet as ‘wiet’ uitgespreek word?

(1)

2.9

Wat beteken die idioom, waar die hart van vol is, loop die mond van oor?(2)



[10]

EN
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2. Sjoe! Om die waarheid
te sê is ek meer bekommerd
oor die wekker as oor
die mites!

1. En, wat het ons
hiso… Egipte is
interesant!

3. Tik-tok, tik-tok.
Amper 12:00.

4. Hoe’s dit moontlik? Hierdie lyk is dan ancient?

2.10	Benoem die klankverskynsel in praatborrel een,waar die woord hierso as “hiso”
uitgespreek word.

(1)

2.11

(1)

Benoem die leesteken (…) aan die einde van die eerste sin in die eerste praatborrel.

2.12 Vorm ’n byvoeglike naamwoord van die woord Egipte in die eerste praatborrel.

(1)

2.13 Korrigeer die spelfout in die eerste praatborrel.

(1)

2.14 Identifiseer die uitroep of tussenwerpsel in die tweee praatborrel en skryf dit neer.

(1)

2.15 Verskaf ’n sinoniem vir die woord ‘mites’ in die tweede praatborrel.

(1)

2.16 Hoekom word die woorde, tik-tok, in die derde praatborrel met ’n koppelteken geskryf?

(1)

2.17 Herskryf die syfer 12 in woorde.

(1)

2.18 Verskaf ’n homoniem van die woord ‘lyk’ in praatborrel vier en gebruik dit in ’n verklarende sin.

(1)

2.19	Verskaf ’n gepaste Afrikaanse woord vir die woord wat kursief gedruk is in praatborrel vier:
“ancient”(1)

EN
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Huistaal
		

ONTDEK
EGIPTE

Kom besoek Egipte vir slegs R15 000* Om meer uit te vind oor die
fantastiese aanbod, besoek ons webtuiste by www.egipte.co.za.
U kan na hartelus pak en inkopies doen, solank u bagasie nie 30kg
oorskry nie . Onthou – stuur jou persoonlike nr. aan ons indien u ’n
kaartjie bespreek. Selfs die skrikwekkende mummies is getroue
reisigers.

2.20 Watter soort konsonant is ‘t’ in die woord ontdek?(1)
2.21 Waarvoor staan die volgende afkortings:
2.21.1 www.

(1)

2.21.2 kg

(1)

2.21.3 nr.

(1)

2.22 Benoem die skryfteken ( – ) wat na die woord ‘Onthou’ gebruik is.

(1)

2.23 Hoe noem ons ’n persoon wat ’n advertensie skryf?

(1)

2.24	Vind die emotiewe woord in die tweede sin en vervang dit met ’n minder emotiewe (meer
neutrale) woord.

(2)

2.25 Skep ’n neologisme vir die woord mummies.(1)
2.26 Identifiseer ’n byvoeglike naamwoord in die volgende sin:
Selfs die skrikwekkende mummies is getroue reisigers.

(1)

[10]


Totaal Afdeling B: 30



Groottaal: 50
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AFDELING A:

MEMO

Vraag 1:
1.1

Prinses Amen-Ra het ’n pragtige gesig gehad.

(1)

1.2	Die volk het nie van haar gehou nie omdat sy ’n lelike persoonlikheid gehad het en omdat sy ’n
bedorwe brokkie was/sy was wreed teenoor haar slawe.

(2)

1.3	Hierdie jong mans het vir baie kans gesien om met so ’n persoon (wat ander mans aan ’n lyntjie
gehou het en ’n lelike persoonlikheid gehad het) te wou trou./Sy het ook talle ander jong mans
se harte gebreek./Die mans het geweet indien hulle met haar trou, sou hulle moontlik ook ’n
Farao kon word/in die koninklike familie introu.
(1)
1.4.1 ‘om haar pinkie draai’

(1)

1.4.2 ‘aan ’n lyntjie gehou’

(1)

1.5

1500 + 2016 = +/- 3516 jaar gelede het sy geleef.

(1)

1.6

Sy is met ’n mes doodgesteek

(1)

1.7

Hulle is beide gehang.

(1)

1.8

Haar lyk is gebalsem, toe langs die Nyl begrawe en na ’n ruk is haar lyk gesteel.

(1)

1.9

Hulle het die die mummie verkoop.

(1)

1.10 Die mense het graag antieke items uit antieke Egipte versamel.

(1)

1.11

Hy het die mummie aan ’n museum in New York verkoop.

(1)

1.12

Volgens spekulasie het sy die boot, die Titanic, laat sink.

(1)

1.13

Beide die teks en die spotprent handel oor mummies en oor grafrowers.

(1)

1.14

Hy is besig om juwele uit die mummie se kis te steel.

(1)

1.15

Iewers in Egipte – daar is ’n mummie en die skrif teen die pilare lyk soos hiërogliewe. 

(2)

1.16

Hiërogliewe

(1)
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TOTAAL AFDELING A: 20

Huistaal

Vraag 2
2.1

Persoonsnaam.

(1)

2.2

Akuut.

(1)

2.3

verfeinde = verfynde

(1)

2.4

vuurwarm

(1)

2.5

Samestelling.

(1)

2.6

wegneem

(1)

2.7

afbreek

(1)

2.8

Vokaalreduksie.

(1)

2.9

As jy gedurig aan iets dink, sal jy die heeltyd daaroor praat.

(2)

2.10 Middelverlies of sinkopee.

(1)

2.11

Ellips.

(1)

2.12 Egipties(e)

(1)

2.13 interessant

(1)

2.14 Sjoe!

(1)

2.15 legendes

(1)

2.16 klankherhaling

(1)

2.17 twaalf

(1)

2.18 Sy lyk op haar aller mooiste in daardie rok.

(1)

2.19 antiek

(1)

2.20 eksplosief
2.21.1 wêreldwye web

(1)

2.21.2 kilogram

(1)

2.21.3 nommer

(1)

2.22 Aandagstreep.

(1)

2.23 kopieskrywer

(1)

2.24 fantastiese – goeie

(2)

2.25 balsemlyke

(1)

2.26 skrikwekkende

(1)



Totaal Afdeling B: 30



Groottaal: 50
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Eerste Addisionele Taal

GRAAD 10
TAAK 11.1:
VRAESTEL 1

Deur: Mia van Zyl, Hoër Meisieskool Herschel

TOTAAL: 80

TYD: 2 UUR

ALGEMENE INSTRUKSIES EN
INLIGTING
1.

Hierdie vraestel bestaan uit drie afdelings, naamlik:
AFDELING A:

Leesbegrip

(30 punte)

AFDELING B:

Opsomming

(10 punte)

AFDELING C:

Taal

(40 punte)

2.

Lees alle instruksies versigtig deur.

3.

Beantwoord al die vrae.

4.

Nommer antwoorde presies soos op die vraestel.

5.

Begin elke afdeling BOAAN ’n bladsy.

6.

Trek ’n streep na elke afdeling.

7.

Skryf jou Afrikaansonderwyser se naam boaan jou antwoordblad.

8.

Laat ’n reël oop na elke onderafdeling van ’n vraag.

9.

Goeie en netjiese versorging van antwoorde sal in jou guns tel.

10.	
Handig AL DRIE afdelings SAAM as
EEN antwoordstel in.

12
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AFDELING A:
LEESBEGRIP

VRAAG 1
TEKS A: ARTIKEL
Lees die onderstaande leesstuk aandagtig deur en beantwoord die vrae wat volg.

Fred Mouton se spotprente
‘maak’ koerant

Deur: Mariana Malan

1.	Fred Mouton sit nie graag vir ’n onderhoud nie. Nog minder vir ’n foto. “Wat wil die mense nou
van my weet?” brom hy.
2.	Maar alte seker wil die mense van hom weet. Hy is ’n geliefde figuur en hý sê heel dikwels met
sy prente dit wat op almal se lippe is. Baie lesers sê reguit Die Burger is leeg as daar die dag nie
’n spotprent van Mouton verskyn nie.
3.	Dit is geen wonder dat sy werk binnekort in Die Burger 100-spotprentuitstalling in die
Kunstekaap-sentrum te sien sal wees nie.
4.	Hy het in sy loopbaan van 45 jaar vir Die Burger al meer as 6 300 spotprente geteken. Dan is
daar nog sy illustrasies vir meer as tien tydskrifte, boeke en boekomslae.
5.	En alles word steeds soos van die begin af gedoen.
6.	“My companions is ’n potlood, ’n lekker groot ou uitveër en ’n pen,” sê hy en voeg by: “Ek is so
agter met tegnologie. Ek kan nie inscan nie, ek het nie ’n e-posadres nie. Ek het nie ’n computer
nie. My lyne is my pen en kwas s’n.”
7.	Baie mense wil graag weet waar die karakters met wie hy so lekker die spot dryf, soos
voorstedelike gesinne, vandaan kom. Ook van watter soort gesigte hy hou en hoekom daar
dikwels diere in sy spotprente is.
8.	“Ag, dis sommer mense wat ek uitdink. Ek hou nie van volmaakte gesigte nie. Dis lekker om
iemand met sterk gelaatstrekke (facial features) te teken.
9.	“Ek het party mense al so baie keer geteken dat ek nie meer nodig het om na ’n foto van hulle
te kyk nie.” Met dié draai sy oë so effens na die muur agter hom waar verskeie sketse van pres.
Jacob Zuma verskyn.
10.	“Party mense is mos twee tot drie keer per week in ’n spotprent. Dit hang net af van hul
weeklikse stoutigheid,” sê hy met ’n skelm glimlag. “Zuma en Malema is gewilde onderwerpe.”
11.	Die diere en fyn detail in sy spotprente maak hy af as “sommer net iets om die prent vol te
maak”, maar weer eens is dit van die dinge wat lesers die meeste geniet.
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12.	Ná al die jare is hy steeds krities oor sy werk.
13.	“As ek die oggend die koerant oopmaak en na my
spotprent kyk, dink ek dadelik ek kon eerder dit of
dat gedoen het. Iets anders sou dalk beter gewerk
het, maar dis dan te laat.”
14.	“Ek bloos soms as ek dink aan die eerste
sportprente wat ek vir Die Burger geteken het. Ek
het toe gedink dis goed, maar nou ...”
15.	Oor die vraag of mense wat hy geteken het al kom
kla het, vertel hy van ’n politikus wat gekla het dat
hy steeds vet in die prente is, al het hy baie gewig
verloor. Hy is wel al soms gedreig.
16	“Maar eintlik is ons politici baie vredeliewende
mense.”
17.	Hy erken dat hy soms “toeslaan” wanneer hy begin
teken.
18.

“Maar as ek fokus, val dinge weer in plek.”

19.	Soms sukkel hy met illustrasies, soos dié wat hy vir
drie jagtydskrifte doen.
20.	“Die probleem is dat ek nie eers weet hoe die
voorkant van ’n geweer lyk nie.”
21.	Hy beskou homself as ’n spotprentkunstenaar. Wat hy doen, is kuns. Wat hy skep, verskil elke
dag van die vorige.
22.	En die beste van alles is dat hy, anders as baie ander kunstenaars, elke dag iets nuuts vir die
lesers bring.
�	Die uitstalling word op Woensdag, 23 September in die Kunstekaap in Kaapstad se
marmervoorportaal geopen en sal tot 30 September duur.


[Verwerk vanaf: www.netwerk24.com, 18 September 2015]

1.1

Gee ’n bewys uit par. 1 dat Mouton beskeie (modest) is.

(1)

1.2

Waarom wil mense meer van Mouton weet?

(1)

1.3	“Baie lesers sê reguit Die Burger is leeg as daar die dag nie ’n spotprent van Mouton verskyn nie.”
(paragraaf 2)
1.3.1

Word die woord “leeg” letterlik of figuurlik in die aanhaling gebruik?

(1)

1.3.2

Motiveer jou antwoord op vraag 1.3.2.

(1)

1.4

Verduidelik waarom Die Burger in skuinsdruk is.

1.5

“Mouton het nog net vir Die Burger prente geteken.”
Gee ’n rede waarom die bostaande stelling ONWAAR is.

14
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1.6

Waarom, dink jy, noem Mouton sy potlood, uitveër en pen sy «companions»?

(1)

1.7	Haal VIER OPEENVOLGENDE WOORDE in paragraaf 8 aan wat bewys dat baie van die
karakters wat hy teken nie regtig bestaan nie.

(1)

1.8

Na wie verwys Mouton waarskynlik as hy in paragraaf 9 van “party mense” praat?

(1)

1.9

Hoekom is party mense gereeld in sy spotprente?

(1)

1.10 Wie is twee van sy gunstelingmense wat hy in sy spotprente gebruik?

(1)

1.11

Waarom, dink jy, is dié twee mense sulke “gewilde onderwerpe” om mee te spot?

(1)

1.12

Haal EEN woord uit paragraaf 11 aan wat dieselfde beteken as “besonderhede”.

(1)

1.13

Wat sê paragraaf 13 vir ons oor Mouton se karakter?

(1)

1.14

Wat impliseer die ellips aan die einde van paragraaf 14?

(1)

1.15	Waarom, dink jy, het Mouton die politikus (paragraaf 15) steeds vet geteken, al het die man
baie gewig verloor?
1.16

(1)

“Maar eintlik is ons politici baie vredeliewende mense.”
1.16.1

Is die stelling in paragraaf 16 ’n feit of ’n mening?

(1)

1.16.2 Gee ’n rede vir jou antwoord.

(1)

1.17	Kies die antwoord wat die sin KORREK sal voltooi. Skryf slegs die vraagnommer (1.17) en
antwoord (A-D) neer, byvoorbeeld 1.17 E.
In paragraaf 17 sê Mouton dat hy soms “toeslaan” wanneer hy begin teken.
Dit beteken hy ...
A

dink te lank oor dit wat hy moet teken.

B

kan nie aan iets dink om te teken nie.

C

wil die persoon slaan wat hy moet teken.

D

het nie ’n opinie oor dit wat hy teken nie.

(1)

1.18

Wat suggereer Mouton se stelling in paragraaf 20 oor wat hy van jag dink?

(1)

1.19

Wat maak Mouton anders as ander kunstenaars?

(1)

1.20 Na watter “uitstalling” verwys die laaste kolpunt aan die einde van die teks?

(1)

1.21	Lees weer die titel van die artikel. Wat beteken dit dat Fred Mouton se prente die koerant
“maak”?(1)
1.22	Dink jy dit is reg dat spotprenttekenaars met mense die spot dryf? Gee ’n rede vir jou
antwoord.

(1)

[24]
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TEKS B:
VISUELE TEKS

Kyk na die prent hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
		

16
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1.23 Watter fliekgenre is die ongewildste?

(1)

1.24 Watter persentasie mense verkies om nie na ’n fliekteater toe te gaan of om DVD’s te kyk nie?

(1)

1.25 Waarom, dink jy, verkies die meeste mense om nie op ’n Sondag te gaan fliek nie?

(1)

1.26 Noem TWEE ander dinge wat mense ook gaan doen wanneer hulle uitgaan om te fliek.

(2)

1.27 Hoe verkies jy om flieks te kyk: DVD’s, fliekteaters of ander maniere? Motiveer jou antwoord.

(1)

[6]


TOTAAL AFDELING A: 30

AFDELING B:
OPSOMMING

VRAAG 2:
HOE BESTUDEER JY ’N SPOTPRENT OF STROKIESPRENT?
Instruksies:
•
Lees die teks hieronder aandagtig deur.
•
Som die wenke oor hoe om ’n spotprent of strokiesprent te bestudeer in SEWE sinne op.
•
Skryf die wenke PUNTSGEWYS neer, genommer van 1 tot 7.
•
Laat ’n reël oop na elke sin.
•
Jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie.
•
Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan.
TEKS C

EKSAMENWENKE: HOE BESTUDEER JY ’N
SPOTPRENT OF STROKIESPRENT?
Ons kan kortliks sê dat visuele geletterdheid (visual literacy) die vermoë is om beelde, tekens,
prente ens. te kan lees of sien en dan betekenis daaruit te haal. Hier is dus ’n paar wenke van hoe jy ’n
spotprent kan bestudeer:
Eerstens moet jy na die karakters kyk. Hulle is baie keer uniek, lyk soos ’n spesifieke mens of hulle
verteenwoordig dalk ’n stereotipe. Dit sal jou alreeds baie van die situasie kan vertel.
Die volgende stap is om die karakters se gesigsuitdrukkings en lyftaal te bestudeer. Dit sê baie keer
meer as wat die karakters met hulle woorde sê.
Die agtergrond of omgewing kan ’n mens ook baie van die situasie en karakters vertel. Let op of
dit dalk op ’n spesifieke plek afspeel. Die agtergrond het dalk iets te doen met die boodskap wat
oorgedra word.
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Die karakters se taalgebruik kan jou baie van ’n situasie vertel. Gebruik hulle formele taal of slengtaal?
Die manier waarop iets gesê word, kan baie vertel van wat die kunstenaar van ’n persoon of situasie
dink.
Nog iets om na op te let is lettertipes en lettergroottes. Die kunstenaar gebruik veral groot of donker
letters om belangrike inligting uit te lig, soos byvoorbeeld as die karakter iets skree.
Gedagteborrels kan vir die leser ekstra inligting gee van wat die een karakter van ’n ander karakter of
situasie dink. Die kunstenaar kan ook diere of voorwerpe gebruik om iets oor die persoon of situasie
te “dink”.
Die laaste aspek om te bepaal is wat die doel van die spotprent of strokiesprent is. Wil die
kunstenaar die leser inlig, vermaak of spot met iets?
[Verwerk vanaf: www.thutong.doe.gov.za]


TOTAAL AFDELING B: 10

AFDELING C:
TAAL

VRAAG 3
TEKS D:

ADVERTENSIE
Die taalvrae wat volg,
is op die advertensie
hieronder gebaseer.

Hou (3.7 jy/jou) lande skoon
met Mamba* Max 480 SL
Skakel u naaste Dow AgroSciences
kantoor vir meer (3.3 informasie).

[Vanaf:
www.laeveld.co.za]

18
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3.1

Wie is die adverteerder in hierdie advertensie?

(1)

3.2

Hoe word die produk se naam visueel uitgebeeld?

(1)

3.3

Gee ’n gepaste SINONIEM vir die woord tussen hakies.
Skakel u naaste kantoor vir meer (informasie).

3.4

(1)

Gee die PERSOONSNAAM vir die woorde tussen hakies.
Hierdie advertensie se teikenmark is (die mense wat met mielies boer).

3.5

Gee die OORTREFFENDE TRAP van die woorde tussen hakies.
Dit is die (dodelik) gif wat jy kry.

3.6

(1)
(1)

Kies die korrekte antwoord. Skryf slegs die vraagnommer (3.6) en antwoord (A-D) neer,
byvoorbeeld 3.6 E.
Die produk se naam “Mamba Max” is ’n voorbeeld van ...

3.7

A

letterlike betekenis.

B

stereotipering.

C

alliterasie.

D

vooroordeel.

(1)

Kies die korrekte VOORNAAMWOORD tussen hakies.
“Hou ( jy/jou) lande skoon met Mamba Max.”

3.8

Die plante in die advertensie is baie bang. Hoe kan ’n mens dit in die prent sien?
Noem EEN ding.

3.9

(1)
(1)

Skryf die ANTONIEM vir die woord tussen hakies neer.
Dodelike (minimum) lading!

(1)

3.10 Gee die VERKLEINING van die onderstreepte woord.
Skakel u naaste kantoor..

(1)
[10]
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VRAAG 4
TEKS E:

STROKIESPRENT
Die taalvrae wat volg, is op die strokiesprent hieronder gebaseer.

[Vanaf: www.skaapstad.co.za]
4.1	Kies die korrekte antwoord. Skryf slegs die vraagnommer (4.1) en antwoord (A-D) neer,
byvoorbeeld 4.1 E.
Ek hoor dit gaan vreeslik warm hierdie somer wees.
Hierdie sin is ’n voorbeeld van ’n ...
A
stelsin.
B
vraagsin.
C
bevelsin.
D
uitroepsin.
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4.2

Skryf die volgende sin in die INFINITIEF oor.
Speel hierdie vakansie veilig.
Begin so: Jy behoort ...

4.3

(1)

Skryf die volgende sin oor in die ONTKENNENDE VORM.
Ek is reeds goed bedek.

(1)

4.4	Skryf die onderstaande sin oor en vervang die onderstreepte VOEGWOORD met die woord
“omdat”.
Bettie Bitterblêr het nie beskerming nodig nie, want sy is reeds goed bedek.
4.5

Voltooi die volgende IDIOMATIESE UITDRUKKING. Skryf slegs die woord neer.
Wollemien en Bettie praat land en _____ terwyl hulle in die son lê.

4.6

(1)

Skryf die sin oor in die DIREKTE REDE.
Wollemien vra vir Bettie of sy beskerming nodig het.

4.8

(1)

Verbind die twee sinne met ’n BETREKLIKE VOORNAAMWOORD.
Die skape sit en gesels op die strand. Hulle is goeie vriendinne.

4.7

(1)

(2)

Skryf die volgende sin in die INDIREKTE REDE neer.
Bettie sê: “Wollemien, ek is reeds goed bedek.”

(2)
[10]

VRAAG 5
TEKS F:
ARTIKEL

Die taalvrae wat volg, is op die artikel hieronder gebaseer. Opsetlike taalfoute kom voor.

’n Veelsydige mens agter
‘duisend stemme’
1.	Mel Blanc was ’n goeie stemkunstenaar wat met sy talent liewe geblaas het in
tekenprentkarakters soos Bugs Bunny, Woody Woodpecker, Daffy Duck, Sylvester en die Road
Runner.
2.	In die 1960’s het hy ook (5.3 stemrol) gehad in The Flintstones, die eerste tekenprentsitkom
wat vir (5.4 TV) geskep is en die eerste tekenprent wat in spitstyd vertoon is. Hy was
die stem (5.6 ...) Barney Rubble, die dommerige buurman, en Dino, die Flintstones se
troeteldinosourus.
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3.	Op byna 80 het Blanc steeds gewerk. Hy het toe nog nuwe opnames vir vyf van sy (5.8
klassiek) karakters vir Who Framed Roger Rabbit in 1988 gemaak. Hulle was Bugs, Daffy, Porky,
Tweety Pie en die kat Sylvester.
4.	Terwyl hy in ’n koma was ná ’n motorongeluk in 1962 het die
(5.9 dokters/doktors) gesukkel om hom aan die praat te kry.
Uiteindelik het ’n man aan hom gevra: “Bugs? Bunny? Are
you there?” “What’s up, Doc,” het Blanc in die stem van
Bugs Bunny geantwoord. Nadat hulle hom in die stem van
verskeie ander karakters aan die praat gekry het, het hy
uit die koma wakker geword.
5.	In sy loopbaan het Blanc byna (5.13 400) karakters help
ontwikkel en het die stemme in sowat 3 000 produksies
verskaf.
[Verkort vanaf: www.netwerk24.com, 8 Februarie 2016]
5.1

Verbeter die SPELFOUT in paragraaf 1. Skryf slegs die woord korrek neer.

(1)

5.2	Verbeter die WOORDORDE van die volgende sin.
Mel Blanc (in Amerika) (’n baie goeie stemkunstenaar) (was) (in die 1960’s).

(1)

5.3	Gee die MEERVOUD van die vetgedrukte woord. In die 1960’s het hy ook stemrol gehad in
The Flintstones.

(1)

5.4	Skryf die AFKORTING tussen hakies voluit.
“...die eerste tekenprent-sitkom wat vir (TV) geskep is.”

(1)

5.5

Verander die volgende stelsin in ’n VRAAGSIN.
Dit is die eerste tekenprent wat in spitstyd vertoon is.

(1)

5.6

Vul die korrekte VOORSETSEL in.
Hy was die stem ... Barney Rubble.

(1)

5.7

Skryf die sin oor in die LYDENDE VORM.
Mel Blanc het die stem van Bugs Bunny gedoen.

(1)

5.8

Skryf die KORREKTE VORM van die woord tussen hakies neer.
Hy het toe nog nuwe opnames vir vyf van sy (klassiek) karakters gemaak.

(1)

5.9

Kies die korrekte HOMOFOON tussen hakies in paragraaf 4.
“...die (dokters/doktors) gesukkel om hom aan die praat te kry.”

(1)

5.10 Gee die korrekte SWAK VERLEDE DEELWOORD tussen hakies.
Mel Blanc het ná die ongeluk baie (breek) bene in sy liggaam gehad.
5.11

Skryf die sin oor in die TEENWOORDIGE TYD.
Hulle het gesukkel om hom aan die praat te kry.

(1)
(1)

5.12 Gebruik ’n VOORVOEGSEL en gee die korrekte vorm van die vetgedrukte woord tussen hakies.
Mel Blanc het na die motorongeluk mediese hulp (het nodig).(1)
5.13 Skryf die onderstreepte GETAL in woorde uit.
In sy loopbaan het Blanc byna 400 karakters help ontwikkel.

22
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5.14 Skryf die sin oor in die TOEKOMENDE TYD.
Hy het die stemme van sowat 3000 produksies verskaf.

(1)

[14]

TEKS G:
PRENT

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

[Vanaf: www.cartoonnetwork.com]
5.15 Gee die INTENSIEWE VORM van die onderstreepte woord.
Jerry moet vinnig weghardloop vir Tom.

(1)

5.16	Kies die antwoord wat die sin KORREK sal voltooi. Skryf slegs die vraagnommer (5.16) en die
antwoord (A-D) neer, byvoorbeeld 5.16 E.
Alle muise is vinnig.
Hierdie sin is ’n voorbeeld van ...
A

gevoelstaal.

B

letterlike betekenis.

C

stereotipering.

D

veralgemening.

(1)
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5.17 Skryf die sin oor in die VERLEDE TYD.
Jerry hardloop weg vir Tom.
5.18 Skryf die sin oor in die BEDRYWENDE VORM
Jerry word deur Tom, die huiskat, gejaag.

(1)
.

(1)

5.19	Gebruik die vetgedrukte woord se HOMONIEM en maak ’n duidelike sin daarmee.
Ons kan uit elke Tom and Jerry-sprokiesprent ’n les leer.(1)
5.20	Maak ’n SAMESTELLING van die woorde tussen hakies.
Tom and Jerry is steeds een van die gewildste (kind + programme).

(1)

[6]



TOTAAL AFDELING C: 40
GROOTTOTAAL: 80

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL
MEMORANDUM
NOVEMBER 2016
GRAAD 10

TOTAAL: 80
TYD: 2 UUR

AFDELING A:
LEESBEGRIP

VRAAG 1
TEKS A: ARTIKEL

24

Nr.

Antwoord

1.1

Barrett

Punt

Hy weet nie waarom die mense van hom wil weet nie./
Aanhaling./Hy sit nie graag vir ’n onderhoud/foto nie.

2

1

1.2

Hy is geliefd./Hy sê met sy prente wat almal eintlik wil
sê./Omdat hy so goed is in wat hy doen.

2

1

1.3.1

Figuurlik.

3

1

1.3.2

Dit voel of iets kort in die koerant.

3

1

1.4

Dit is die naam van ’n koerant/publikasie.

1

1

1.5

Hy het ook vir tydskrifte, boeke en boekomslae
geïllustreer.

2

1

1.6

Hy gebruik dit elke dag./Spandeer baie tyd met die
voorwerpe.

3

1
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Of soortgelyke
verduideliking.

“Companion”
verduidelik.
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1.7

“mense wat ek uitdink”

1

1

1.8

Pres. Jacob Zuma

2

1

1.9

Hulle weeklikse stoutighede

2

1

1.10

Zuma en Malema

1

1

1.11

Hulle is gedurig in die nuus./Hulle maak gedurig
moeilikheid./Hulle is dikwels “stout”./Hulle is bekende
figure.

3

1

1.12

detail

2

1

1.13

Hy is perfeksionisties./Hy hou daarvan dat die
tekeninge prefek/korrek is./Hy is krities oor sy werk.

2

1

1.14

Hy dink nie sy vorige spotprente is so goed nie.

3

1

1.15

Dit is hoe die publiek hom in sy spotprente ken.

3

1

1.16.1

Mening.

4

1

1.16.2

Daar is geen navorsing/bewyse daarvoor nie./Ander
mense sal anders dink/nie saamstem nie./Dit is
Mouton se mening.

4

1

1.17

B/kan nie aan iets dink om te teken nie.

3

1

1.18

Hy stem dalk nie saam met die idee van jag nie./Hy jag
nie self nie./Hy stel nie belang in jag nie./Hy hou nie van
jag nie.

4

1

1.19

Hy bring elke dag iets nuuts vir die lesers.

1

1

1.20

Die Burger 100-spotprentuitstalling (in die
Kunstekaap-sentrum).

2

1

1.21

Die koerant kan nie meer sonder sy spotprente nie./
Dit maak die koerant die moeite werd.

3

1

1.22

Ja – Hy kan teken wat hy wil; dis sy eie opinie./Hy
vermaak mense op so ’n manier.
(?) Nee – Hy ken nie die mense persoonlik nie; hy weet
nie wat in hulle lewens aangaan nie.

5

1

Of soortgelyk.

Oorweeg ander
verduidelikings.

Of soortgelyk.

[24]
TEKS B: SPOTPRENT
Nr.

Antwoord

1.23
1.24

Nasienriglyne

Barrett

Punt

musiekblyspele

3

1

60,48%

3

1
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1.25

Familietyd./Mense is te lui om êrens heen te gaan.

Enige aanvaarbare
rede.

5

1

1.26

Eet in ’n restaurant/drankie drink/inkopies doen/
ander dinge doen.

Enige TWEE.

3

2

1.27

Leerders se opinie.

Motivering verdien
die punt.

5

1
[6]



TOTAAL AFDELING A: 30

AFDELING B:
OPSOMMING

VRAAG 2: HOE BESTUDEER JY ’n SPOTPRENT OF STROKIESPRENT?
Nasienriglyne
•

•

Verspreiding van taalpunte wanneer die leerder nie verbatim aangehaal het nie:
–

1-3 punte korrek: 1 punt

–

4-5 punte korrek: 2 punte

–

6-7 punte korrek: 3 punte

Verspreiding van taalpunte wanneer die leerder verbatim aangehaal het:
–

6-7 aanhalings: geen punt

–

1-5 aanhalings: 1 punt

•	
Indien die woordbeperking oorskry is, lees tot by die vorige volsin, en ignoreer die res van die
opsomming.
1.

Kyk of die karakters uniek is of ’n stereotipe verteenwoordig.

2.

Bestudeer die karakters se gesigsuitdrukkings en lyftaal.

3.

Let op die agtergrond of omgewing waar dit afspeel.

4.

Kyk na die karakters se taalgebruik.

5.

Let op die lettertipes en lettergroottes wat die kunstenaars gebruik.

6.

Kyk of gedagteborrels ekstra inligting gee.

7.

Bepaal wat die spotprent/strokiesprent se doel is.
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TOTAAL AFDELING B: 10
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AFDELING C:

TAALSTRUKTURE EN KONVENSIES
VRAAG 3
TEKS D: ADVERTENSIE
Nr.

Antwoord

Nasienriglyne

Barrett

Punt

3.1

Dow AgroSciences

Adverteerder.

2

1

3.2

’n Slang (kom uit die bottel).

Visueel.

3

1

3.3

inligting

Sinoniem.

1

1

3.4

mielieboere

Persoonsnaam.

2

1

3.5

dodelikste

Vergrotende trap.

1

1

3.6

C/alliterasie

Multikeuse.

3

1

3.7

jou

Voornaamwoord.

1

1

3.8

Hulle hardloop weg./Dit lyk of hulle skree./Hulle oë
is groot./Sweetdruppels./Hy hardloop so vinnig
weg dat die klippe spat.

Visueel.

3

1

3.9

maksimum

Antoniem.

1

1

3.10

kantoortjie

Verkleining.

1

1
[10]

VRAAG 4
TEKS E: STROKIE
Nr.

Antwoord

Nasienriglyne

Barrett

Punt

4.1

A/stelsin

Sinsoorte.

3

1

4.2

Jy behoort hierdie vakansie veilig te speel.

Infinitief.

2

1

4.3

Ek is nog nie goed bedek nie.

Ontkenning.

2

1

4.4

Bettie Bitterblêr het nie beskerming nodig nie
omdat sy reeds goed bedek is.

Voegwoord.

2

1

4.5

sand

Idioom.

3

1

4.6

Die skape wat goeie vriendinne is, sit en gesels
op die strand./
Die skape wat op die strand sit en gesels, is goeie
vriendinne.

Betreklike
voornaamwoord.

2

1
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4.7

Wollemien vra: “Bettie, het jy beskerming
nodig?”/
Wollemien vra vir Bettie: “Het jy beskerming
nodig?”

Direkte rede,
skryftekens &
woordorde. 
Voornaamwoorde.

2

2

4.8

Bettie sê vir Wollemien dat sy reeds goed bedek
is./
Bettie sê vir Wollemien sy is reeds goed bedek.

Indirekte rede.
Woordorde. 
Voornaamwoorde.

2

2

[10]

VRAAG 5
TEKS F: ARTIKEL
Nr.

Antwoord

Nasienriglyne

Barrett

Punt

5.1

lewe

Spelfout.

1

1

5.2

Mel Blanc was in die 1960’s ’n baie goeie
stemkunstenaar in Amerika.

Woordorde.

2

1

5.3

stemrolle

Meervoud.

1

1

5.4

televisie

Afkorting

1

1

5.5

Is dit die eerste tekenprent wat in spitstyd
vertoon is?

Vraagsin.

2

1

5.6

van

Voorsetsel.

1

1

5.7

Die stem van Bugs Bunny is deur Mel Blanc
gedoen.

Lydende vorm.

2

1

5.8

klassieke

Byvoeglike
naamwoord.

1

1

5.9

dokters

Homofoon.

1

1

5.10

gebreekte

Deelwoord.

2

1

5.11

Hulle sukkel om hom aan die praat te kry.

Teenwoordige tyd.

2

1

5.12

benodig

Woordvorming.

2

1

5.13

Vierhonderd/vier honderd

Getal.

1

1

5.14

Hy sal die stemme van sowat 3000 produksies
verskaf.

Toekomende tyd.

2

1
[14]

28

KLASGIDS HOËRSKOOL | APRIL 2017

Eerste Addisionele Taal
VRAAG 5
TEKS G: PRENT
Nr.

Antwoord

Nasienriglyne

Barrett

Punt

5.15

blitsvinnig

Intensiewe vorm.

1

1

5.16

D/veralgemening

Multikeuse.

3

1

5.17

Jerry het vir Tom weggehardloop.

Verlede tyd.

2

1

5.18

Tom, die huiskat, jaag vir Jerry.

Bedrywende vorm.

2

1

5.19

Enige homoniem van leer in ’n duidelike sin.

Homoniem
(om te leer).

1

1

5.20

kinderprogramme

Samestelling

1

1
[6]




TOTAAL AFDELING C: 40
GROOTTOTAAL: 80
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INSKERPINGSOEFENING VIR
GRADE 10-12 HT

Deur: Ezilda Fouché, Hoërskool Parys

VRAAG 1:
ADVERTENSIE
Lees die advertensie uit Kuier en Kook van Junie 2016 hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

SUIWER GOUD!
1.
2.
3.
4.

Ons het nog altyd geweet ons suiwelprodukte is tops, maar dit is nou
amptelik: twee van ons Private Label-produkte het met die louere
weggestap in die 2016 SA Suiwelkampioenskap.
Ons PnP fetakaas met swartpeperkorrels en PnP vetvrye
vanieljejogurt is albei as wenner in hul onderskeie (1.8) kategorie
aangewys, terwyl nog vyf Private Label-produkte naaswenners was.
Kyk in die winkel uit vir die stempel van goedkeuring wat binnekort op
die 1.9 verpak-king te sien sal wees.
Ons 1.10 (ambisie) kaasmakers wil nie te veel spog nie, maar ons
suiwel is suiwer goud!
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1.1	Skryf die woord uit die advertensie neer wat die eerste diftong bevat. Onderstreep die diftong. (1)
1.2

Benoem die onderstreepte klank: goud(1)

1.3

Verduidelik die gebruik van die komma in paragraaf 1 reël 1.

(1)

1.4	Hoe verskil die woordsoortlike funksie van die woord ons in die volgende sin van mekaar:
Ons het nog altyd geweet ons suiwelprodukte is tops.

(2)

1.5

(1)

Benoem die onderstreepte sinsdeel in paragraaf 1.

1.6	Watter idiomatiese uitdrukking word in die teks gebruik om aan te toon dat die kaasprodukte
die kampioenskap gewen het?
1.7

(1)

Skryf die volgende sin in die bedrywende vorm:
Ons fetakaas en vetvrye vanieljejogurt is albei as wenners aangewys.

(1)

1.8

Gee die meervoud van die woord tussen hakies in paragraaf 2.

(1)

1.9

Gee die stam van die onderstreepte woord in paragraaf 3.

(1)

1.10 Gee die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoord tussen hakies in paragraaf 2.
1.11

(1)

Wat is die funksie van die postmorfeem in die woord kaasmakers?(1)

1.12	Die donkergedrukte woord in paragraaf 4 word gebruik as ’n voegwoord. Gebruik nou die
woord as ’n bywoord van modaliteit in ’n sin.

(1)

1.13

Is die visuele voorstelling in die advertensie funksioneel? Motiveer jou antwoord.

(1)

1.14	Lewer kritiese kommentaar op die gepastheid daarvan al dan nie om suiwel te vergelyk
met goud. 

(1)
[15]


EN

VRAAG 2:
VISUELE TEKS
Lees en kyk na die visuele
teks hieronder en
beantwoord die vrae

[Beeld, 11 September 2014]

DIE SA SKAAPHONDSPAN
HET, SONDER ENIGE
SUKSES, 2.5.1 VANNIE
WÊRELDBYEENKOMS IN
SKOTLAND TERUGGEKEER.

Ons het nie ’n 2.5.2 kans gestaan nie!
Daar is die skape drie keer grootter
as hier ... hulle’t slagtande soos
ses 2.5.3 duim spykers...géén
dissipline... en só aggresief!
Ons was totaal vreesbevange!

Kon nie hond
haaraf maak nie!
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2.1	Waarvoor staan die afkorting SA binne konteks van die sin waarin dit in die visuele teks voorkom? (1)
2.2

Waarom word hond met ’n [d] geskryf, maar kant met ’n [t]?

2.3

Verklaar die gebruik van die kappie op die woord wêreld.(1)

2.4

Hoe word die inwoners van Skotland genoem?

(1)

2.5	Benoem die klankverskynsel wat by die uitspraak van die onderstreepte woorde plaasvind.
Nommer jou antwoorde 2.5.1 – 2.5.3.

(3)

2.6	In die hond se praatborrel is daar 2 opsetlike spelfoute gemaak. Skryf die woorde korrek oor.

(2)

2.7

Skryf die eerste sin van die praatborrel in die toekomende tyd oor.

(1)

2.8

Skryf die woord daar oor en voeg aksenttekens op om dit te beklemtoon.

(1)

2.9

Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies:
Die skape het (dissipline) probleme.

(1)

2.10

Brei die laaste sin in die praatborrel uit met ’n bywoordelike bysin.

(1)

2.11

Waarom is die idioom “kon nie ’n hond haaraf maak nie” gepas?

(1)

2.12	Hoe ondersteun die tipografie van die woorde in die hond se praatborrel die inhoud
daarvan? 

(1)

[15]



VRAAG 3:
TEKS
Lees die volgende gewysigde uittreksel uit www.mieliestronk.com en beantwoord dan die vrae wat
daarop volg.

Swem in jou reënboog terug na die son ...
1.	Natalie Du Toit het net een en ’n halwe been. Haar linkeronderbeen is in Februarie 2001
geämputeur nadat sy met haar bromponie in ’n ongeluk betrokke was.
2.	Natalie onthou hoe geskok sy was. Sy het oor en oor gesê: “Ek het my been verloor”!
3.	Die dokters het verbete probeer om haar been te red, maar hulle moes dae later haar
onderbeen afsit.
4.	Verreweg die meeste swemmers sou vra watter toekoms daar kan wees vir enige liggaamlik
gestremde atleet in ’n hoogs mededigende, 3.9 genadelose wêreld.
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5.	Nie vir die 3.10 (ideaal) Natalie nie. Daarvoor
was haar 3.11 (deur + sit + vermoë) en haar
drome eenvoudig te groot. Sy sou die
reënboog bokant die storm raaksien – en
doelgerig daarteen uitswem terug na die
son.
6.	By die Statebondspele in Engeland in
2002 het sy haar as agtienjarige met
wêreldrekordtye in vryslagnommers vir
veelgestremdes onderskei. Sy maak toe
sportgeskiedenis deur vir die finaal van
die 800m-vryslag vir niegestremdes te
kwalifiseer.
7.	Dit was die eerste keer dat ’n gestremde atleet die finaal van ’n nommer vir niegestremdes in
’n internasionale swemkompetisie kon haal. Sy is met die eerste David Dixon-toekenning as
Uitmuntende Atleet van die Spele vereer.
3.1

Gee die meervoud van die onderstreepte woord in paragraaf 1.

3.2	’n Hoofletterfout is opsetlik in paragraaf 1 begaan. Korrigeer dit deur die frase korrek oor
te skryf en die verandering te onderstreep.

(1)
(1)

3.3 	EEN opsetlike spelfout is in paragraaf 1 gemaak. Korrigeer die spelfout deur die woorde korrek
neer te skryf.
(1)
3.4

Skryf die bywoordelike bysin van tyd neer wat in paragraaf 1 voorkom.

(1)

3.5 	In paragraaf 2 is ’n leestekenfout begaan. Skryf die frase oor, verbeter die leestekenfout en
trek ’n blokkie om die verandering wat u aangebring het.

(1)

3.6

Skryf die direkte woorde van Natalie in paragraaf 2 sin 2 oor in die indirekte rede.

(1)

3.7

Skryf die infinitief wat in paragraaf 3 voorkom neer.

(1)

3.8

Sal die woord dokters in paragraaf 3 vervang kan word met doktore? Motiveer jou antwoord.

(1)

3.9

Wat is die funksie van die postmorfeem in die onderstreepte woord in paragraaf 4?

(1)

3.10 	Vorm deur middel van ’n postmorfeem die korrekte vorm van die woord tussen hakies in
paragraaf 5.

(1)

Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies:
Daarvoor was haar (deur + sit + vermoë) eenvoudig te groot.

(1)

3.12 Skryf die onderstreepte deel in paragraaf 5 oor in die lydende vorm.

(1)

3.13 Verander die onderstreepte sinsdeel in paragraaf 6 na ’n bywoordelike bysin van rede.

(1)

3.14 Verduidelik die funksie van die koppeltekens in die onderstaande sin:
Sy het vir die finaal van die 800m-vryslag vir niegestremdes gekwalifiseer.

(1)

3.11

3.15	Gebruik die onderstreepte woord in paragraaf 7 as ’n oorganklike selfstandige werkwoord
in ’n sin.
(1)
[15]

TOTAAL [45]
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MEMORANDUM:
INSKERPINGSOEFEINGE
TAALSTRUKTURE EN KONVENSIES
Nasien van hierdie afdeling:
Spelling
•	Eenwoord-antwoorde word nie gepenaliseer nie, al is die spelling nie korrek nie, tensy die spelling
die betekenis van die woord beïnvloed en/of spelling die aspek is wat geassesseer word.
•	In volsin-antwoorde word die verkeerde spelling net gepenaliseer indien die fout in die
taalstruktuur getoets word.
•
Waar ’n afkorting getoets word, behoort die punte op die regte plek te wees.
•
Sinskonstruksies moet taalkundig korrek wees en in volsinne aangebied word
•
soos in die instruksie aangedui.
VRAAG 1: ADVERTENSIE
Nr.

Antwoord

Denkvlak

Punt

1.1

suiwerü

1

(1)

1.2

frikatiefü

1

(1)

1.3

Kommas word gebruik voor voegwoorde (maar, want)ü

3

(1)

1.4

Die eerste ons is ’n persoonlike voornaamwoord en die tweede ons is ’n
besitlike voornaamwoordü

3

(2)

1.5

Neweskikkende sin: teenstellendü

5

(1)

1.6

Met die louere weggestapü

2

(1)

1.7

Hulle het ons fetakaas en vetvrye vanieljejogurt as wenners aangewys.ü

6

(1)

1.8

Kategorieëü

1

(1)

1.9

pakü

3

(1)

1.10

ambisieuseü

3

(1)

1.11

Dit maak van die woord ’n persoonsnaam/meervoud.ü

3

(1)

1.12

Die kaas is maar lekker!

3

(1)

1.13

Ja dit is funksioneel, want die foto van die kaas lig die leser dadelik in oor die
aard van die advertensie/lyk aantreklik.ü

4

(1)
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1.14

Dit is ’n goeie vergelyking, aangesien dit kan verwys na die kleur van goud
en kaas wat dieselfde is/hierdie kaas se waarde is net so goed soos goud se
waarde
(Enige soortgelyke motivering.)

5

(1)
[15]

VRAAG 2:
VISUELE TEKS
Nr.

Antwoord

Denkvlak

Punt

2.1

Suid-Afrikaanseü

1

(1)

2.2

Beginsel van gelykvormigheid. Die woord in sy meervoud/afleidings moet
op dieselfde manier gespel word: honde/hondehok en kante/kantgordyn.ü

3

(1)

2.3

Kappie staan bo ’n lang oop lettergreep.ü

2

(1)

2.4

Skotteü

1

(1)

2.5.1

Assimilasieü

3

(1)

2.5.2

Nasaleringü

3

(1)

2.5.3

ontrondingü

3

(1)

2.6

groter
aggressiefü

2

(2)

2.7

Ons sal nie ’n kans staan nie.ü

3

(1)

2.8

dáárü

1

(1)

2.9

dissiplinêreü

2

(1)

2.10

Ons was totaal vreesbevange omdat/aangesien hulle so groot was/nadat
ons hulle gesien het/sodat ons niks kon doen nie.ü
(Let daarop dat die bysin ingelei moet word deur ’n gepaste voegwoord en
dat dit ’n werkwoord in het. Bywoordelike bysinne dui bv. die tyd, plek, rede,
doel ens. aan.)

6

(1)

2.11

Die gebruik van die woord hond in die idioom beklemtoon/verwys na die
honde wat misluk het/woordspeling.ü

5

(1)

2.12

Die tipografie is donker gedruk en dit pas by die hiperbole/oordrywing wat
die hond gebruik.ü

4

(1)
[15]
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VRAAG 3:
ARTIKEL
Nr.

Antwoord

Denkvlak

Punt

3.1

Du Toitsü

1

(1)

3.2

du Toitü

2

(1)

3.3

geamputeerü

3

(1)

3.4

Nadat sy met haar bromponie in ’n ongeluk betrokke was.

6

(1)

3.5

... verloor!” ü

3

(1)

3.6

Sy het oor en oor gesê dat sy haar been verloor het.
(die hele sin moet reg wees om ’n punt te verdien)

6

(1)

3.7

(om te) redü

3

(1)

3.8

Nee, dit sal nie met doktore vervang kan word nie, want dokters is
mediese dokters terwyl doktore ook doktorsgrade in ander spesialiteitsrigtings soos Lettere, Rekeningkunde, Wiskunde ens. kon verwerf.

3

(1)

3.9

sonderü

3

(1)

3.10

idealistieseü

2

(1)

3.11

deursettingsvermoëü

4

(1)

3.12

Die reënboog bokant die storm sou (deur haar) raakgesien word.ü

6

(1)

3.13

Omdat sy vir die finaal van die 800m-vryslag vir niegestremdes
gekwalifiseer het.

6

(1)

3.14

Samestelling met ’n afkorting/letter.ü

2

(1)

3.15

Ek was die hond in die water. (LW: die werkwoord was moet deur ’n
direkte voorwerp gevolg word.)

4

(1)
[15]

Totaal:
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tot jou diens
Deur: Sophia Kapp
Ek kry ’n klein klein beiteltjie,
ek tik hom en hy klink;
toe slyp ek en ek slyp hom
totdat hy klink en blink.
Ek sit ’n klippie op ’n rots:
– mens moet jou vergewis:
’n beitel moet kan klip breek
as hy ’n beitel is ...
		

– NP van Wyk Louw

Só het die roemryke digter geskryf oor die mens se vermoë om taal doeltreffend in te span. En hy
was reg – die mens wat taal met vrug kan inspan, kan koninkryke oprig en laat val (gaan kyk maar in die
geskiedenis, die oratore was die mense wat die massas met hulle saamgesleep het).
Ongelukkig is dié vermoë nie vir ons almal van nature beskore nie, en vir baie taalonderwysers wie se
werk dit is om van leerders beter taalgebruikers te maak, voel dit meer asof ’n mens ’n ou verfblik met ’n
koevoet probeer oopbeur as na beitel slyp.
Die groter probleem is dat swak taalbeheersing leerders nie net op skool en in hulle taalvakke pootjie
nie. Sonder behoorlike begrip van en insig in taal, veral jou moedertaal, kry jy vinnig die etiket van “stadig”
om jou nek, en omdat feitlik alle kennis in een of ander vorm van taal opgesluit is, is ’n leerder wat
taalprobleme ondervind ook dikwels ’n leerder wat moeilik leer. As kinders met lees- en leervaardighede
agter raak, raak skoolwerk ’n stryd en is dit ’n uitdaging om hulle weer entoesiasties en betrokke te kry.
Die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) is bewus van die koevoetkopseer. Daarom het ons ’n digitale
taaldiens op die been gebring om moeë onderwysers en moedelose leerders by te staan. Ons dienste is
gratis, dit is virtueel, dit is professioneel en dit is vir enigeen met toegang tot ’n foon beskikbaar.
Die doel van hierdie artikel is om taalonderwysers (en die ander mag natuurlik meedoen) bewus te maak
van hierdie hulpmiddels, en om kinders bewus te maak van die voordeel wat dit vir hulle inhou om self
hulle taaltoffies te kou. Dis immers deel van grootword om jou eie probleme op te los.
VivA se belangrikste produkte vir gewone gebruikers (dis nou ek en jy, nie geharde taalnavorsers nie), is
Woordeboekportaal en die Adviesportaal.
Die Woordeboekportaal bevat ’n versameling woordeboeke, terminologielyste, woordelyste,
databasisse en ander versamelings waartoe geregistreerde gebruikers toegang kry. Op die oomblik
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is daar 36 bronne in die portaal en ons is daagliks besig om nog lyste en woordeboeke vir die
Woordeboekportaal by te werk. Die gratis bronne in dié lys sluit in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Woordelys van die AWS
Die Kuberwoordeboek
Die Tweetalige Voorsetselwoordeboek
Annerlike Afrikaans
Sterrekundewoordeboek
Chemiewoordeboek
Fisikawoordeboek
Terminologielyste met vakterme opgestel deur die Departement Kuns en Kultuur
VivA se eie databasis met vertalings, gesegdes en veel voorkomende vrae

Jy kan ook in die Woordeboekportaal toegang kry tot woorde wat in die HAT, WAT,
Blokkiesraaiselwoordeboek en die Etimologiewoordeboek verskyn ( jy kan sien hoe dit gespel word),
maar as jy die hele inskrywing wil sien, moet jy op dié bronne inteken. Ja, ons weet dit sou lekker gewees
het as dié inligting ook gratis beskikbaar was, maar ons moet die integriteit van die bronne (en die
leksikograwe wat daar werk se salarisse) beskerm. Daarom die behoud van intekengeld.
Daar is twee maniere waarop jy vinnig kan inteken: Jy kan as individuele gebruiker VivA+-lidmaatskap
koop (R700 per jaar), dan het jy toegang tot al die inligting in al die woordeboeke, of die skool kan ’n
skoollisensie by VivA aankoop. (R9000 per jaar besorg aan die hele personeel plus al die leerders
toegang tot al ons woordeboeke plus Skryfgoed, die Afrikaanse speltoetser). As jy net op een van dié
betaalwoordeboeke wil inteken, kan jy dit ook doen en steeds die inligting in VivA se venster kry. Gaan
dan na die individuele webblad van die woordeboek en teken apart daarop in.
Jy kan op twee maniere op Woordeboekportaal inkom:
Ons het ’n slimfoontoepassing ontwerp (in gewone
Afrikaans sê ons “jy kan ons app aflaai”) wat vir jou die
soekvenster net daar op jou foon oopmaak. Let net op
as jy dit aflaai: Daar is ’n vanlyn weergawe (soek na VivA
Woordeboekportaal) wat al die data op jou foon aflaai.
Die voordeel is dat jy nie internettoegang nodig het om die
inligting te kry nie. Die nadeel is dat dit baie groot is. Die aanlyn
weergawe (VivA-app (Aanlyn)) is klein en word daagliks
bygewerk, maar dit vereis internettoegang.
Op ’n rekenaar gaan jy gewoon na ons webwerf
www.viva-afrikaans.org, en jy kan sommer op die landingsblad
begin naslaan en vra. Onthou dat jy moet registreer.
Registrasie is gratis; dit help ons maar net om die knoeiers van
die blad af te hou.
As jy en jou leerders nie julle vrae in Woordeboekportaal
beantwoord kry nie, vra die Tannie. Sophia Kapp is VivA
se taaladviseur. Sy is ’n vertaler, teksredakteur, voormalige
dosent in Vertaalkunde aan die NWU, skrywer, en lid van
die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns. Skakel met haar op een van die volgende
maniere:
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•

Per e-pos: sophia@viva-afrikaans.org

•

Telefonies: 062 126 0295

•

Per WhatsApp: 062 126 0295

Gee gerus hierdie inligting aan leerders en ouers deur, hulle mag direk met haar skakel. Haar hulp is ook
gratis.
VivA is die produk van samewerking tussen die Suid-Afrikaanse Akademie, die Noordwes-Universiteit,
die ATKV en die Dagbreek Trust. Ons oogmerk is om Afrikaans vir al sy sprekers so toeganklik moontlik
te maak en om die arms van die beitelslypers te versterk. Ons weet hoe belangrik die werk is wat jy doen.
Laat ons gerus help – VivA sluit vir jou woordwêrelde oop.

Wen met VivA!
Daar is hierdie jaar groot pryse in VivA se Skolekompetisie op die spel:
•

R5000 elke maand vir ’n leerder se weninskrywing

•

’n Studiebeurs van R150 000 vir tersiêre opleiding in enige studierigting by enige inrigting in
die land vir die algehele wenner

•

R10 000 vir die wenskool

•

R5000 vir die skool met die meeste inskrywings

•

R2500 vir die wenner se onderwyser

•

VivA+-lidmaatskap vir wenners

As jy nog nie van Varsgebek gehoor het nie, gaan kyk sommer nou by varsgebek.org wat jy moet
doen om vir dié pryse in aanmerking te kom. Dis so maklik soos klik-2-3.
Die Sêgoed-kategorie is oop vir enigeen wat ’n woord of uitdrukking instuur wat nog nie in
woordeboeke opgeteken is nie (kyk eers in Woordeboekportaal of die woord reeds daar is).
Die Skolekompetisie is oop vir enige leerder wat ’n visuele voorstelling van enige woord,
uitdrukking, idioom of vergelyking instuur. Dit kan ’n prent, plakkaat, video, film, gif of enige ander
maaksel wees wat taal visueel uitbeeld.
Laat loop ’n bietjie daardie verbeelding, slyp jou beitel, en skryf sommer vandag nog in!
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’n Spellys vir beter
skryfwerk
Deur: dr. H. Pieterse, Hoërskool Overkruin
A
Aartsvyand

Grootste vyand. Die voorvoegsel aarts- beteken “in die hoogste graad”. [Aardsvyand is foutief, want
die woord het niks met die “aarde” te doen nie. Die woord vyand het ook nie ’n “h” in nie, al klink dit so
wanneer ’n mens dit uitspreek.]

Aggressief

Aanvallend/bakleierig/strydlustig. [Gespel met 2 g’s én 2 s’e.]

Akademie

Studie. [Dit word nie as “akedemie” gespel nie.]

Akkommodasie

Huisvesting/losies. [Gespel met 2 k’s en 2 m’e.]

Al hoe meer

Meer en meer. [Dit word as drie aparte woorde geskryf, anders as die voegwoord “alhoewel”.]

Al klaar

Reeds gedoen/afgehandel. [Dit word as twee woorde geskryf.]

Albei

Altwee/albei.

Alledaags

Baie gewoon. [Daar is nie ’n “r” in die woord nie.]

Ampersand

Die &-teken. [’n Mens kan nie die &-teken in ’n goeie Afrikaanse sin gebruik om die “en”-voegwoord
mee te probeer vervang nie].

Angstig

Met angs vervul (bang)/vreesagtig. [Dit is verkeerd om te sê Jannie is angstig dat die vakansie moet
aanbreek sodat hulle kan see toe gaan. Die woord moet dan “gretig” wees. Jannie is wel angstig omdat
sy rapport môre uitgedeel gaan word.]

Aprilvakansie

Die vakansie na die eerste kwartaal. [Dit word altyd as een woord geskryf. Ook Desembervakansie,
ens.]

Arriveer

Aankom.

Australië

Dit is ’n kontinent in die Suidelike Halfrond. Die kontinent lê tussen die Indiese Oseaan (wes) en
die Stille Oseaan (oos). Die kontinent bestaan uit die land Australië en die eilande Tasmanië en NieuGuinee. [Dit is foutief en klink baie plat (onbeskaaf) as dit Australia gespel of uitgespreek word. Dit laat
mens ook meer aan die Engelse uitspraak en skryfwyse dink.] ’n Inwoner van hierdie vasteland is ’n
Australiër, nie NIE ’n Australianer nie.]

B
Bang

Met vrees/angs vervul wees.

Benodig

Om iets nodig te hê. [Ek benodig nog geld om my motor klaar af te betaal. Dit is verkeerd om te sê: “Ek
nodig nog geld om my motor af te betaal. Die be- voorvoegsel móét gebruik word.]

Bietjie

’n Klein hoeveelheid.

Boetie-hulle

Verwys na Boetie en die mense wat saam met hom is. [Ons verwys ook na Adriaan-hulle of Pa-hulle;
onthou dan dat dit nie “pale” gespel word nie!].

Braaf

Deugsaam/betroubaar/goedgesind. Braaf beteken NIE dapper nie!! Dit is nie dieselfde as “brave”
(Engels) nie.

Buitestander

Iemand wat niks met ’n saak te make het nie, is ’n buitestander. [Dit word nie met 2 a’s gespel nie.]

By voorbaat

Vooruit. [By voorbaat is twee afsonderlike woorde. Onderaan ’n sakebrief sê ons: by voorbaat dankie
(drie woorde).]

D
Daardie

(aanwysende voornaamwoord). [Daardie saak is nou afgehandel.]
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Dapper

Sonder vrees. [Dit is NIE dieselfde as braaf nie.]

Darem

Nietemin/ewenwel/tog. [Pa het my darem laat gaan. Onthou Géén sin in Afrikaans kan met “darem”
begin nie.]

Definisie

Noukeurige omskrywing van iets.

Definitief

Beslis/sonder twyfel/ongetwyfeld. [kyk mooi na die spelling: definitief.]

Desembervakansie

Die lang vakansie aan die einde van elke jaar. Vgl. Aprilvakansie. [Die maand en die woord “vakansie”
word altyd vas in Afrikaans geskryf.]

Donderdagoggend

Gedurende of tydens die oggend van Donderdag. [Die vergadering word elke Donderdagoggend
gehou. Weer eens word die dag se naam en die tweede woord in die samestelling vas (as een woord)
geskryf.]

Drup

Die handeling van iets wat in die vorm van druppels beweeg. [Die bloed drup uit die wond./Die sweet
drup van sy voorkop af./Dit drup elke aand (reën sag). Dit mag nie “drip” gespel word nie.]

E
Eienaardig

Vreemd/snaaks.

Emosioneel

Met emosie gevul. [Sias lewer ’n emosionele toespraak.]

Enigeen

Elkeen/iedereen.

Enigiemand

Enige iemand/wie ook al.

Entrepreneur

’n Ondernemer wat iets bestuur of ’n nuwe rigting inslaan.

Eventueel

Moontlik. [Dit kan nie dien as vertaling vir die Engelse “eventually” nie. Dit beteken nie uiteindelik nie,
maar MOONTLIK. Eventuele klagtes kan by die skoolhoof ingedien word.]

Ewe skielik

Onverwags/vinnig. [Twee afsonderlike woorde.]

F
Familie

Groep bloedverwante/groep mense met dieselfde van. [Nie famielie nie.]

Fantaseer

Jou verbeelding die vrye loop gee (ww. Sandra fantaseer graag as sy verveeld raak.]

G
Gaan

Willekeurig van een plek na ’n ander te beweeg. [Gaan het twee a’s en word nie “gan” soos in SMS’e of
Whatsappboodskappe geskryf nie.]

Gebore

Om die lig te sien; gebore te word. [As jy “gebore” in die verlede tyd in ’n sin gebruik, gebruik jy IS en nie
WAS daarmee saam nie: Ek is op die 10de Maart 1980 gebore. Gebore kry ook nie ’n kappie (gebôre)
nie.]

Geëet

Die verlede tyd van eet.

Geloofwaardig

Iets wat geglo kan word/iets wat werd is om te glo.

Gevoelens

Die emosionele sy van iemand se karakter/gemoed. [Ons moet ander se gevoelens respekteer. NIE
gevoelings nie.]

Gewelddadig

’n Daad wat met geweld gepaard gaan. [Daar is 2 d’s omdat die woord geweld op ’n d eindig en daad
weer met ’n d begin.]

Goeiemore

Manier van groet. [Net so goeienaand en goeiemiddag; altyd een woord.]

Goeiemôre

Oggend. [“Môre” kan met óf sonder die kappie geskryf word.]

Gretig

Graag/begerig/met lus en ywer. [Die kinders luister altyd gretig na mevrou Bezuidenhout se
humoristiese vertellings.]

H
Haai

’n Groot, gevaarlike roofsugtige seevis/uitroep van bv. verbasing of blydskap. [Haai, ek is bly om jou
weer te sien! Die haai het ’n jong meisie aangeval; daarom is die water so bloederig. Dit is verkeerd om
te skryf: “Hi, ek wil net vir jou sê dat ek jou mis.” In laasgenoemde geval moet jy “haai” gebruik, anders is
dit “hie” en daar is nie so ’n woord in Afrikaans nie.]

Haak

’n Omgebuigde staaf met ’n skerp punt om iets aan vas te maak. [Skryf die volgende woorde tussen
hakies (nie hakkies nie, omdat die grondwoord “haak” en nie hak is nie.]
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Hak

Die agterste, onderste gedeelte van die voet. [My hak is seer van al die loop. Sy hakskeen is geswel.
Amanda dra graag hoëhakskoene.]

Hallo

’n Woord waarmee ’n gesprek begin word of waarmee een mens ’n ander groet. [Hello is Engels, daar
moet ’n a in wees.]

Hele

Iets wat onverdeeld is. [Gee hom ’n hele lemoen sodat hy tevrede sal wees.]

Herinnering

Die daad/proses van herinner. [Dit is nie herhinder of herhinner nie.]

Huis toe

Beweging in die rigting van die huis. [Altyd twee afsonderlike woorde; so ook skool toe, winkel toe ens.]

I
Interessant

Iets wat die belangstelling gaande maak, is interessant. [Gespel met een r en twee s’e.]

J
Jakkals

’n Hondagtige roofdier met lang bene, dik stert en spits snuit. [Dit is verkeerd om dit “jakkels” te spel, al
klink die “a” nie duidelik/prominent nie.]

Japan

Japan is ’n eiland in Oos-Asië. Dit is geleë tussen die Stille Oseaan en die See van Japan, oos van
die Koreaanse skiereiland, Sjina, en Rusland en strek van die See van Ochotsk in die noorde tot by
die Oos-Sjinese See in die suide.

Japannees

’n Inwoner van Japan [Dubbel n.]

K
Klaar

Iets wat afgehandel/verby is, of iets wat gedaan is. [Die kos is klaar en die inwoners begin van honger
sterf. Dit kan ook helder beteken. [Die fonteinwater is klaar (dus helder).]

Klere

Afgewerkte materiaal wat dien as liggaamsbedekking. [Beskaafde mense dra altyd klere.]

Kleure

Meervoud van kleur wat in Engels “colours” is. [Die kleur van haar oë is soos die blou van die hemel.]
Dit dui ook op eretoekennings, bv. Annemarie het erekleure vir haar akademiese prestasie verwerf.
Bertus het Springbokkleure in swem verwerf.

Kolonnade

’n Bekende winkelsentrum in die noorde van Pretoria. [Gepel met een l en twee n’e.]

Kuier

Besoek aflê/vriendskaplike besoek aflê.

L
Lafaard

Persoon sonder moed/bangbroek/papbroek. [Daar is nie ’n “h” in die woord nie, al klink dit met
uitspraak so. Iemand wat lui is, is ’n luiaard en nie luihaard nie; verder: dronkaard ens.]

Lengte

Die afmeting van iets van een ent tot aan die ander ent. [Die lengte van haar rokke is skrikwekkend kort
en veroorsaak altyd ’n verleentheid vir ander mense.]

Lente

Die jaargety (seisoen) wat die somer voorafgaan.

Leuen

Onwaarheid/liegstorie. [Let op na die spelling: (l)eue(n).]

Leun

Min of meer skuins teen iets anders steun. [Annemarie leun teen die boomstam.]

M
Maandagaand

Die aand van Maandag. [Altyd een woord; Woensdagaand, Sondagaand, ens.]

Ma-hulle

Ma en almal wat saam/by met haar is. [Male is beslis nie korrek gespel nie. Hierdie tipe koppelwoord
kry altyd ’n koppelteken deur hulle gevolg. Vgl. ook Boetie-hulle.]

Massief

Baie groot. [twee s’e.]

Mislik

Om naar of siek te voel.

Misluk

Iets wat platgeval/skeefgeloop het (sleg afgeloop het), het misluk.

Moedeloos

Sonder hoop/sonder vertroue. [Daar is nie ’n r in die woord nie, want dit het niks met die stam
“moeder” te make nie. Nadat ons die wedstryd verloor het, was ons baie moedeloos.]

N
Namibië

Namibië (amptelik die Republiek van Namibië) is ’n land in Suider-Afrika waarvan die westelike grens
die Atlantiese Oseaan is. Die land grens ook aan Angola en Zambië in die noorde, Botswana in die
ooste en Suid-Afrika in die ooste en suide. [Dit is nie Namibia nie, aangesien dit Engels is. Vgl. ook
Australië.]
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Nasionaal

Eie aan ’n nasie/tipies van ’n volk/nasie. [Die Engels is national en in Afrikaans word ’n “s” en nie “tio. . “
gebruik nie.]

Nog steeds

Nog altyd/voortdurend [twee woorde.]

Nogal

Taamlik/in ’n sekere mate. [Daar bestaan nie in Afrikaans ’n woord soos “nogals”nie.]

Nuuskierig

Brandend om te weet/weetgierig. [Afgelei van die woord “nuus” en “gierig”.]

O
Onderklere

Klere wat onder boklere gedra word. [Nie onderkleure njie. Vgl. Klere.]

Ongeluk

Ramp/teenspoed. [Werner was in ’n motorongeluk betrokke. Nie omgeluk nie.]

Onmiddellik

Dadelik/terstond. [twee d’s én twee l’e!].

Ons s’n

Behorende aan ons (besitlike voornaamwoord. Dit word nie SIN nie, maar s’n gespel.]

Op pad

Onderweg na. [altyd twee woorde.]

Opvang

Om iets op te gaar (versamel); [Die boer vang al die reënwater op.] Waarneem met behulp van ’n
instrument of toestel soos ’n radio of TV [Ek vang RSG met my radio op.]

P
Paadjie

Die verkleiningsvorm van pad/weg. [Word met ’n dubbel a gespel. Daar is nie ’n woord soos paaitjie
nie.]

Pad

’n Strook grond wat gelyk en hard gemaak is vir die verkeer tussen verskillende plekke.

Pa-hulle

Pa en diegene wat by/saam met hom is.

Pakkette

Die meervoudsvorm van pakket. ’n Klein pak met ’n aantal voorwerpe, gewoonlik in papier toegewikkel
of toegedraai.

Parallel

’n Lyn of vlak wat ewewydig is aan ’n ander lyn of vlak. [Krugerstraat en Booysenstraat loop parallel aan
mekaar.]
Ooreenkoms. [Daar is ’n duidelike parallel tussen Afrikaans en Nederlands.]

Persent

Die selfstandige naamwoord vir elke honderd/per honderd (%).

Plakkaat

’n Kennisgewing/advertensie wat opgeplak word.

Present

Geskenk.

R
Rassisme

Uitgangspunt dat karakter en bekwaamheid deur ras bepaal word.

Rebelleer

In opstand teen iets/iemand is/kom. [Twee l’e.]

Regtig

Werklik.

Rêrig

Regtig/werklik [onthou die kappie.]

Restaurant

Openbare inrigting waar voorbereide etes en drank bedien word.

Restourant

Openbare inrigting waar voorbereide etes en drank bedien word. [dit kan op een van 2 maniere gespel
word.]

Rivier

Natuurlike stroom water wat in die see vloei.

Ruimte

Plek waarbinne jy kan leef/beweeg.

Rumoer

Geraas/lawaai/opskudding.

Rym

Gelykheid van klanke in die laaste woorde van versreëls. [nie ruim nie.]

S
Salaris

Betaling vir gelewerde dienste.

S’n

Besitlike voornaamwoord-eenheid by bv. ons s’n hulle s’n en julle s’n.]

So pas

Iets wat nou net gebeur het [twee woorde.]

Sosiale media

Die meervoudsvorm van “sosiale medium”. [Forums soos Twitter, Facebook, ens.]

Stadion

Groot sportterrein met onderdak oplopende rye sitplekke daaromheen.
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Stadium

Tydperk/periode/fase.

Stres

Spanningsdruk/spanning. [Daar is net een s aan die einde van die woord in Afrikaans.]

Suggereer

Voorstel.

Suster

Dogter of vrou wat dieselfde ouers as jyself het. [“Sister” is Engels.]

T
Tatoeëer

Figure op die menslike vel intken/inprik.

Terselfdertyd

Op dieselfde tyd/tegelykertyd. [Let op die r in die middel van die woord.]

Tuisland

’n Woord wat ons nie meer gebruik nie. In die apartheidsjare het dit verwys na die swart mense se
“land van herkoms”.

V
Vaderland

Geboorteland/land van herkoms. [Nie moederland nie; dit is Engels.]

Veraltyd

[Daar bestaan nie ’n spelwyse soos hierdie nie. Dit moet twee woorde wees: “vir altyd”.]

Verras

Onverwags te voorskyn kom/oorval/oorrompel/betrap.

Vra

Om iemand iets te versoek. [Natasha vra Dawid hoe laat dit is.]

Vrae

Die meervoudsvorm van vraag. [Die vraestel bestaan uit tien vrae.]

Vulstasie

Plek waar brandstof (petrol) uit ’n pomp verkry word.]

Vyfuur

Tydstip in die oggend vroeg of laatmiddag. [Dit is altyd een woord in Afrikaans: sesuur, twaalfuur, drieuur.]

W
Waardeer

Om iets op prys te stel of na waarde te skat. [Anél waardeer André se hulp met die Wiskunde.
Letterkunde kan ook waardeer word: “Winternag” is ’n Afrikaanse gedig wat deur baie leerders op
skool waardeer word.]

Waardeur

’n Voornaamwoord wat “deur wat” beteken [Die gat waardeur die jakkals gekruip het, is nog nie
toegemaak nie.]

Woensdagoggend

Die oggend van Woensdag. [Altyd een woord in Afrikaans; ook Saterdagoggend, ens.]
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Word self
’n skrywer

Deur: Marieta Nel

Baie Afrikaansonderwysers het die talent om self te skryf en
te publiseer, maar het nie altyd die moed of die tyd nie. Hier
volg die raad van twee onderwysers wat die moed en die durf
gehad het en gepubliseer is.
Hanneke-Mari Basson is ’n Afrikaansonderwyser by die
Hoër Meisieskool Herschel in Kaapstad. Haar verhaal “Die
sokkie” het in Sweef en ander verhale verskyn.
Hanneke sê: “Ek het van kleins af ’n begeerte gehad om te
skryf, maar dit is ’n baie intimiderende gedagte. Wat sal ek
skryf? Wie sal dit wil lees? Die begeerte het nie verdwyn nie.
Uiteindelik was die moeilikste om net te begin. Kry jou boude
op die stoel en begin. Moenie te veel dink nie. Die eerste
paar paragrawe voel soos geboorte gee, maar dan neem
die proses (of die muse?) oor. Wanneer ek vashaak, lees
en herlees ek. Verander, sny uit, skryf oor. ’n Mens is nooit
heeltemal tevrede nie, maar jy kom op ’n punt waar jy kan
afstand doen. Dit is uiters bevredigend om jou werk op die
bladsy te SIEN. Die begeerte verdwyn nooit...
André Bester is tans ’n Afrikaansonderwyser by King David
in Johannesburg nadat hy lank in Istanboel Engels gegee het.
André se verhaal "Sticks and stones" verskyn in Sweef en
ander verhale en "Anderkant die rooi tapyt" en "Mevrou die
onderhoofseun" in Skreeu en ander verhale.
André se: “Skryfwerk is ’n proses wat deursettingsvermoë
verg. Ek is in die onderwys en word daagliks omring deur
honderde individuele stories. My verhale kom uit my ervarings
met leerders in skole waar ek onderwys gegee het. Ek het iets
gesien, iets gehoor en toe neem die verbeelding oor.
Aanvanklik skryf ek woorde, gedagtes of “prentjies” wat in my
kop kom deurdraf, neer. Ek werk baie visueel. Sien, hoor, ruik
en voeĺ, veral die emosionele “voel” is baie belangrik.
Redigering, redegering, redigering... op die ou einde moet
mens bereid wees om daardie “mooi” frase of sin uit te wis
om die storie sterk te hou. “Kill your darlings.”
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My karakters hou ek lewensgetrou en gebruik n kombinasie van karaktereienskappe om hulle universeel
te maak.
Die belangrikste bly die STORIE wat jy wil vertel. Hoekom wil jy dit vertel? Wat wil jy daarmee bereik? Wat
sê jy vir jongmense omtrent die lewe waarin hulle hulle bevind en wat hulle verder gaan bewandel.
Skryf is harde, maar vervullende werk. Maar jy moet bereid wees om lang, alleen ure op jou agterent te
sit. En jy moet herlees en herskryf. Voortdurend.
Ek en ’n vriendin gaan soms weg vir skryfnaweke en dan skryf ons vir n vasgestelde tyd, lees vir mekaar
wat ons geskryf het, bespreek dit e, lag saam oor die strooi wat ons partymaal skryf. En soms huil ons
saam oor die tragiese of mooi van die lewe wat ons oopskryf.
Skryf is wonderbaarlik verrykend en soms erg helend.
Hier is vir jou ’n geleentheid om jou skryftalent te beproef. Neem deel aan LAPA se tienerroman
kompetisie of motiveer talentvolle leerders om deel te neem. In 2016 het ’n veertienjarige tiener van
die Hoërskool Zwartkop, Alné Hugo, gesoute skrywers uitgestof en Pearson Uitgewers se Afrikaanse
romankompetisie gewen met Speurder Nina Lucky. ’n Dertienjarige tiener van die Laerskool Garsfontein,
Saskia Kuschke, het ’n kinderboek, Sonja Serfontein en die groot kaas, by LAPA Uitgewers gepubliseer.
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’n Wenboek vir die
graad 7-9 klaskamer:
’n Goeie dag vir boomklim –
Jaco Jacobs”
Daar was lank laas ’n boek waaroor leerders so opgewonde was as ’n Goeie dag vir boomklim van Jaco
Jacobs. Aan die einde van Februarie het Jaco by skole in Namibië gepraat waarna daar verskeie uitstallings
en boekverkope gehou is. Die hele voorraad van ’n Goeie dag vir boomklim (wat vir ses skole se uitstallings
bedoel was), is al binne die eerste halfuur by die eerste skool uitverkoop. Daar moes inderhaas nog 190
boeke na Namibië gestuur word.
’n Goeie dag vir boomklim is die ideale voorgeskrewe boek vir die Senior Fase: grade 7-9. Die eerste skool
wat die waarde van hierdie boek ingesien het, is die Hoërskool Stellenberg in die noordelike voorstede van
Kaapstad wat die boek vir gr. 8 EAT voorgeskryf het. Volgens die vakspan is dit ’n wenner in die klaskamer.
Daar word tans ’n studiegids oor die boek gemaak, maar Stellenberg het intussen vir ons van ’n paar
werkvelle voorsien.
’n Goeie dag vir boomklim het vir ’n internasionale deurbraak vir Jaco Jacobs gesorg. Die wêreldwye
regte vir die Engelse vertaling is pas verkoop aan die Londense uitgewery Oneworld Publications nadat ’n
gedeeltelike proefvertaling van Jacobs se boek as deel van die internasionale In Other Words-projek aan
uitgewers beskikbaar gestel is. Die bekroonde vertaler Kobus Geldenhuys was vir die Engelse vertaling
verantwoordelik.
Uitgewers van regoor die wêreld is genooi om kinder- en jeugboeke wat in ander tale as Engels verskyn het,
vir die In Other Words-projek voor te lê. ’n Goeie dag vir boomklim is een van slegs vier boeke wat uiteindelik
as eretitels aangewys is. Die keuring en beoordeling is deur ’n paneel Britse kinderboekvertalers en kenners
in die kinderboekbedryf gedoen, en die vier wenboeke is op 4 April tydens ’n spoggeleentheid by die
Bologna-kinderboekskou in Italië bekend gestel.
Miemie du Plessis, bestuurder van die kinder-en-jeugboekafdeling by LAPA Uitgewers, sê: “Ons is
ongelooflik trots dat Oneworld – ’n uitgewery met ’n uitstekende reputasie en bekend vir sy passie – hul
vertroue in LAPA en ons topverkoper-outeur Jaco Jacobs geplaas het. Ongeveer ’n miljoen kopieë van sy
boeke is verkoop sedert hy as 21-jarige by LAPA begin publiseer het en hy is geliefd en gerespekteerd onder
lesers sowel as die boekgemeenskap in sy geheel. Hy is ’n meesterlike storieverteller en verdien dat sy werk
aan ’n groter gehoor bekend gestel word.”
Jacobs sê hy is opgewonde oor die vooruitsig om sy boek aan oorsese lesers bekend te stel. “Dit is lekker
om te sien hoe ’n storie waaraan jy maande lank alleen by jou lessenaar gesit en timmer het, vlerke kry.
Hoewel die boek op universele temas fokus, het dit ’n baie spesifieke Suid-Afrikaanse agtergrond. Dit sal
interessant wees om te sien hoe jong lesers oorsee daarop reageer.”
Oneworld Publications is ’n onafhanklike uitgewery wie se boeke in 2015 sowel as in 2016 die gesogte Man
Booker Prize opgeraap het. Dit is in 2016 as die British Book Awards Independent Publisher of the Year en
die IPG Trade Publisher of the Year aangewys, en vanjaar het dit die IPG Diversity Award ingepalm. Oneworld
fokus sterk op die publikasie van diverse en oorspronklike stories van skrywers van regoor die wêreld.
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Geldenhuys sal ook die vertaling van die res van die boek doen.
’n Goeie dag vir boomklim is ’n humoristiese, deernisvolle verhaal oor Marnus, ’n gefrustreerde
middelkind, wat een Desembervakansie saam met ’n vreemde meisie bo in ’n boom beland in ’n poging
om te keer dat die plaaslike owerheid dit afsaag.
Die boek is in 2016 met die kykNET/Rapport-prys in die filmkategorie bekroon, en die rolprentregte is
onlangs aan M-Net toegeken.
VERTELLER:

Wie: _________________________________________
Tipe verteller: _________________________________________________
Voordele: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Nadele: ______________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________
______________________________________
RUIMTE:
Die belangrikste
ruimte:

Hoekom het Leila in die boom
geklim en waarom juis hierdie
spesifieke boom?
Hoekom het Marnus agter Leila
aangeklim?
Wanneer het hulle uitgeklim en
kon hulle die boom red?
TYD:
___ dae in die boom

Ander ruimtes;
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KARAKTERS
Die drie broers:
Marnus

Donovan

Adrian

Hulle ma

Hulle pa

Leila

Haar ma

Haar pa

Mev. Merriman

Mnr. Carelse

Ander karakters:

TERWYL JY LEES:
Hierdie boek is propvol aanhalings wat mooi of interessant is. Skryf aanhalings wat tot jou spreek aan die
agterkant van jou letterkundewerkboek neer.
Voorbeelde van aanhalings:

Soms voel dit asof ek onsigbaar is.
Ek dink partykeer doen ’n mens in ’n oogwink, sonder om te dink, iets wat jou hele lewe
verander.
As ’n mens pienk hare het en pienk dra, kan niemand jou miskyk nie.

Dis goed om te baklei vir ’n ding, maar jy moet weet wanneer om op te hou ook.
Anders raak die baklei partykeer groter as die ding waarteen jy baklei.

Partykeer het ’n mens nodig om raakgesien te word
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Vrae oor Lien se
lankstaanskoene
Onderstaande is ’n uittreksel uit Best Books se studiewerkgids oor
Lien se lankstaanskoene.
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Onderwêreld in die
klaskamer
Deur: dr. Alet Mihálik, Hoërskool Jan van Riebeeck

Hoekom bestudeer ons letterkunde op skool?
Om leerders toe te rus met die nodige insigte en terminologie sodat hul ingeligte lesers word wat
intelligent kan saamgesels oor die letterkunde.
Elke kunswerk het sy eie werklikheid en wanneer ons ’n roman lees, kom die vrywillige opheffing van
ongeloof (oftewel “The voluntary suspension of disbelief”) ter sprake. Ons gee ons oor aan die wêreld
wat die outeur skep – solank dit oortuigend en geloofwaardig is en ons nie na die alledaagse teruggewerp
word deur byvoorbeeld foute of ongemotiveerde handeling nie. Onderwêreld is oortuigend en die
tienerlesers – seuns en meisies – raak totaal meegevoer deur die intriges.
Skrywers van jeuglektuur trap dikwels in die slaggat van tienertaal – en kán die onsimpatieke lesers lekker
lag vir verouderde slengwoorde! In Onderwêreld praat die karakters oorwegend Standaardafrikaans,
maar met net die regte sêgoed hier en daar om geloofwaardig te wees.
“Geweld in taal” (violence in language) is hier van toepassing, bv. In die volgende: “Die e-mail glip
cyberspace binne soos ’n koeël uit ’n pistol met ’n silencer” (p82).

Watter soort roman is Onderwêreld?
Eerstens is dit ’n jeugroman met tieners as teikenlesers. Tweedens kan dit ’n misdaad- of speurverhaal
genoem word. Dit is egter ’n sprekende voorbeeld van ’n Rites of Passage Story, oftewel ’n oorgangsdeurgangs- of grootwordstorie.

Onderwêreld as Rites of passage-storie
Oorgangsrites is rituele wat die oorgang van een groep of lewenstadium na ’n nuwe merk kenmerk of vier.
Dié term is ontleen aan die Franse etnograaf, Arnold van Gennep, se publikasie, Les rites de passage.
Oorgangsrites het drie fases: die losmaak of lossny van die bekende (bv. deur jou hare af te sny), dan die
drumpel- of tussenfase (in tienerlektuur dikwels ’n soeke na identiteit soos in ’n verdwaal-insident, die
spartel deur ’n oerwoud of diep water, of ’n stadium van bedwelming, chaos, bewusteloosheid, ens. Die
derde fase is die rituele inlywing by die nuwe groep of stadium, waar die individu nou ’n nuwe identiteit of
status verwerf, bv. die ontvangs van ’n ring, kroon, kleurbaadjie, ens.
Hoewel die Trappers se inisiasie tipiese oorgangsrites en –simboliek bevat, is dit Greg se inisiasie in
die onderskeie onderwêrelde (kuberkraak, seks, geld en verraad) wat van hierdie roman ’n tipiese
oorgangsverhaal maak. Hy betree die arena as naïewe, verkose hoofseun en eerstespanrugbyspeler
en verlaat dit as ontnugterde, jong man op die drumpel van die ongenaakbare grootmenswêreld. In die
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proses verkoop hy, soos Faust, sy siel aan Eckardt, die gesant van die Onderwêreld, en die prys is sy pa,
sy gesin, sy status en sy onskuld.
Hy word ook deur die listige Nicole en haar twee soet-klinkende vriendinne, Candy en Clarissa, ingewy
in die onderwêreld van Gomorra se nagklubs met die bedwelmende ligte en Ecstacy en proe hy soos
Adam aan die verbode vrugte van Kennis van Goed en van Kwaad. Die nagklubtoneel herinner aan
Etenne Leroux se orgie-tonele, waar karnavaleske chaos ’n nuwe orde inlui. (Let op hoe water, in hierdie
geval reën, dikwels ’n nuwe fase aandui.)

Onderwêreld as klassieke tragedie
Hoewel Onderwêreld ’n eietydse roman is, voldoen dit aan die maatstawwe vir ’n klassieke tragedie.
Soos die klassieke tragiese held is Greg verhewe bo sy eweknieë en, soos die klassieke tragiese held,
bewerkstellig hy sy eie ondergang ondanks waarskuwings of vermanings. Soos in die klassieke tragedies,
waar die waarskuwing dikwels verhul of raaiselagtig is, is hierdie waarskuwing in die vorm van ’n raaisel
waarmee Eckardt Greg elke oggend wakkermaak: “Terwyl Zeus, die heerser van Olimpus, slapend gevou
lê in Hipnos se vlerke, strand sy seun, Herakles, se skip vandag weer op Kos.”
Herakles, oftewel Herkules, die grootste en sterkste Griekse held, was die seun van Zeus en ’n mensvrou,
Alkmene. Benewens sy besondere liggaamskrag, was hy ook bekend vir sy avontuurlus en die speletjies
wat hy as ontspanning gespeel het. Hy is veral bekend vir die twaalf opdragte wat hy moes uitvoer en
waarvan die laaste was om die gevaarlike Kerberos, die hond van Hades, uit die Onderwêreld te gaan
haal (daar het hy ook vir Odysseus toe dié ’n orakel in die Onderwêreld was, wou besoek). Op pad terug
maak Hipnos, die god van slaap, vir Zeus aan die slaap terwyl sy jaloerse vrou, Hera, ’n storm stuur om
Herakles te vernietig, maar Herakles slaag daarin om veilig op Kos, ’n Griekse eiland naby die kus van
Turkye, te land.
In die slottoneel (p. 221) lees ons dan: “Die maatskappy (Turret Media) het …”/“…gesink soos ’n klip.” Greg
het die raaisel nie verstaan nie en daarom, onbedoeld, die ondergang van sy pa, die maatskappy en
homself bewerkstellig.

Spanning/intrige
Fanie Viljoen sê elders hy skryf om kinders nuuskierig te maak. Soos Eckardt kat-en-muis speel deur
Greg net klein porsies inligting te voer, speel die outeur ook kat-en-muis met die leser. Hy plant verhulde
leidrade en selfs vals leidrade (“decoys”) om ons te mislei. Ons dink byvoorbeeld Kwanele is verdag
omdat hy arrogant en skynbaar jaloers op Greg is, ons dink TJ is ’n lojale vriend en skaakmaat, Plank
is glo te slim vir ’n rugbyspeler, maar eintlik is hy die boodskapper wat ons ongemerk waarsku dat die
voëlgriepvirus ’n belangrike leidraad is, Tom en Eckardt is albei nuut en hul “skynontmoeting” lei ons om
die bos – en ons glo tot aan die einde dat Eckardt ’n slagoffer van die “hulle” is!
Die onderwyser kan egter ook hierdie speletjie met die leerders speel deur vrae te vra om hul
nuuskierigheid te prikkel en te laat nadink oor gebeure, bv:
•

Hoekom moet Lawson Kollege so afgesonderd wees? (Gewilde speurverhale soos dié van Agatha
Christie speel gewoonlik in afgeslote ruimtes af sodat verdagtes en onskuldiges saamgehok word.
Nuwelinge, soos Eckardt en Tom, is dikwels verdag.)

•

Hoekom is daar ’n gemeenskaplike badkamer in so ’n deftige koshuis en hoekom moet daar
’n hysbak wees? (Die badkamer is die pek waar onwaarskynlike vriende soos Greg en Kwanele
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mekaar raakloop en die hysbak is nodig vir die nagtelike besoeker om vinnig weg te kom. Die feit
dat die lig losgedraai is, skep die vermoede dat die terreinopsigter moontlik betrokke is.)
•

Hoekom moet Greg terugdraai en eers sy wasgoed in die geut gooi wanneer Eckardt hom na sy
kamer nooi? (Dit gee Eckardt tyd om sy laptop in te stel of om te ruil. In Johannesburg gaan haal
Greg eers “snacks” voordat Eckardt hom leer van sosiale manipulasie – dit gee Eckardt tyd om die
RAT op Greg se laptop te laai.)

•

Hoekom is dit nodig dat Greg ’n adrenalienslaaf moet wees? (Sodat hy Eckardt se gevaarlike en
onwettige uitdagings aanvaar.)

•

Hoekom is dit nodig dat Eckardt tog in die tonnels klim om Greg na Trappers te help soek? (Sodat
hy die tonnelnetwerk kan leer ken om later daardeur te ontsnap.)

•

Hoekom gaan draf Eckardt so vroeg elke oggend? (Waarskynlik om buite hoorafstand kontak te
maak met Dok Pienaar en Greg se pa.)

•

Hoekom is daar ’n boek oor depressie op Eckardt se boekrak en hoekom word die leser se aandag
daarop gevestig? (Hy het waarskynlik gelees oor John se toestand sodat hy Greg kan manipuleer,
of om die indruk te skep dat hy ook selfmoord gepleeg het toe hy verdwyn het.)

•

Hoekom herhaal Eckardt die raaiselagtige aanhaling oor die sluimerende Herakles? (Dit is ’n
verhulde waarskuwing, maar dien ook as herkenning van die onherkenbare Eckardt met sy blonde
hare en bokbaardjie in die slottoneel.)

•

Wie los die briefie: “Moenie dat hy so met jou mors nie”? (Greg dink in die slottoneel dit was Tom.)

•

Hoekom draai Eckardt sy gesig weg vir die foto op Jeffreysbaai? (Sodat Greg geen foto het om die
polisie met hul soektog te help nie.

•

Wie is die seun op die voorblad? (Te oordeel aan die broeiende kyk, waarskynlik Eckardt.)

Filmiese elemente
Let op na die filmiese elemente waar ’n denkbeeldige kamera as fokalisator op leidrade “fokus”, bv. die
gordyn na Eckardt se oop laptop, die notabord met (waarskynlik vals) foto’s in Eckardt se kamer, die
motorreis ná en van die Drakensberge as metafoor vir die oorgang van onskuld na ontnugtering, ens. Die
storielyne ontmoet waar Eckardt John se stem weerkaats (p. 209) en onmiddellik daarna sy gesig oor
Greg s’n weerkaats (p. 210).

Hoe om die boek op te som:
Laat leerders ’n klein oefeningboekie aanskaf waarin hulle ’n eie indeks maak en opsommings en
aantekeninge volgens moontlike langvrae sorteer terwyl hul lees. (Gebruik dit sommer ook as
boekmerk.) Die bladsye kan soos volg ingedeel word:
Die ruimte
Teken die uitleg van die skoolterrein op die eerste bladsy. Let op hoe die binneplein omring word deur
die skoolgeboue en dié weer deur die Drakensberge. Dit vorm ’n binnekring of arena waarbinne gebeure
afspeel en eggo. Die Trappers moet hul pad van buite hierdie ruimte vind na die binnekring, waar hulle
dan as lede van die gemeenskap ingelyf word. Let ook op hoe die leerders van die warm, stinkende
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ondergrondse tonnels boontoe bevorder word totdat hulle uiteindelik die eksklusiewe, lugverkoelde
matriekverdieping op die boonste vloer bereik.
Eckardt skryf homself by Lawson Kollege in (hy het waarskynlik reeds matriek geslaag, anders sou sy
vorige skool na hom gesoek het) en dring dan die binneruimte binne soos ’n virus ’n rekenaar binnedring
of die voëlgriepvirus die menslike liggaam. Greg, as hoofseun, is aanvanklik die hoofseun en held van
hierdie binneruimte, maar word dan deur Eckardt daaruit gelok totdat hy as “loser” uitgekryt en as
buitestaander uitgestoot word.
Tydlyn
Op die eerste dubbelbladsy trek ons ’n tydlyn. Die intrige begin met Eckardt se verdwyning op ’n
Donderdag, op of net ná 6 Mei. (Voëlgriep het Suid-Afrika in 2006 bereik, maar 6 Mei, die enigste
spesifieke datum wat genoem word, was daardie jaar op ’n Saterdag.) Vul dan die tydlyn in terwyl die
verhaalgebeure ontvou. (Die tydlyn kan ook op die klaskamerbord bygehou word met die verlede en
hede in verskillende kleure.)

Ongeveer 1997 toe
voëlgriep reeds
miljoene voëls en
bykans vyftig mense
gedood het.

Proloog

Waarskynlik 2006
toe voëlgriep SA
bereik het.

Verlede (Log ﬁle-hoofstukke)

Januarie
Dag voor skool begin

Rina bring Greg koshuis toe. Hy ontmoet Eckardt. Konflik met Eckardt en
Kwanele.

Eerste skooldag

Eckardt nooi G na “onderwêreld van hacking”. Drink verbode Castle-bier.

Paar dae later

Eckardt is 11 jaar oud. Hy skrik wakker en ontdek sy pa met ’n pistool by sy
lessenaar. Sy uitroep stuit die selfmoordpoging.
Wanneer hy uitstap, weet hy hy sal eendag ’n ander naam kies “om die
vrees te besweer”.

Trappers in tonnel. Greg red Eckardt. Eckardt help soek.
Greg slaag challenges 1-5, maar druip Wiskunde-toets.

Volgende weke
Februarie/Maart

Dring skool se server binne met Tom se hulp. Greg weerstaan versoeking
om Wisk. punt te verander – kies om White Hat te wees.

Aprilvakansie

Eckardt saam met Greg na Jhb. Besoek nagklub en leer van sosiale
manipulasie.
Daarna na Jeffreysbaai. Greg betrap Eckardt naby Nicole se kamer. Pa tree
tussenbeide. Eckardt kyk weg op strandfoto.
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Mei

Greg en Eckardt ry te perd bergop. Leer mekaar ken en elk wens hy was die
ander. Skree hul name en hoor eggo.

Dinsdag

Besoek die uitstalling van John se prestasies.

6 Mei

Eckardt skryf op sy blog dat “hulle” weet wat hy doen.

Mei

Hede

Donderdag (7 Mei?)

Eckardt verdwyn. Boggom rapporteer dit aan mnr. Andersen.

Vrydag

Matrieks soek na Eckardt, vrees selfmoord.

Saterdag

Rugbywedstryd. Greg weier om te speel, maar niemand volg hom nie.
Greg stuur e-pos aan media. Eckardt se rekord skoongevee.
Greg sluit kamer oop, sien White Hat-foto wat hom lei na www.Ekk-0.
underworld.co.za.

Sondag

Koerant bevat niks oor Eckardt, maar sê voëlgriep is in SA.
Greg se pa bel, sê hy moet Dok om verskoning vra.
Greg hoor iemand by deur, verdwyn met hysbak.
Sien Eckardt se blog van 6 Mei wat sê “hulle” weet wat hy doen.

Maandag

Greg na Dok se kantoor, sien sy wagwoord.
Polisie ondervra hom.
Greg plant RAT op Dok se rekenaar.
Ontdek Project Nursery Rhyme, besef Dok is die Butcher.

Dinsdag

Greg vertel TJ van sy vermoedens.
Polisie ondervra Greg weer. Greg ontdek TJ het hom verraai.
Greg erken hy het gehack.

Woensdag

Greg kontak Plus Ultra Med en ontdek sy pa en Dok se plan.
Botha vang Greg uit.
Greg ontdek RAT op sy laptop.

Donderdag

Greg lê verklaring af. Polisie arresteer Dok.
Greg en Rina gaan na Clarens.

Vrydag

Eckardt verskyn, vertel alles, baklei.
Tom laai Eckardt op.
Greg se pa kom en vertel alles.
Epiloog
Greg en Rina ry huis toe met sy pa agterna.
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Motiewe, metafore en simbole
•

’n Motief is ’n element wat herhaaldelik in ’n literêre werk voorkom, bv. die herhaalde verwysings
na eggo, onderwêreld, kastele, virusse, ens. en sodoende as bindingsmiddel dien. ’n Motief wat
’n besondere betekenis verkry of funksie verrig, word ’n leitmotiv genoem. Motiewe verkry ook
dikwels simboliese betekenis.

•

’n Simbool het ’n aangeleerde betekenis. Drie sirkels langs mekaar beteken vir ons niks, maar
plaas dit ondermekaar, en dit word onmiddellik ’n verkeerslig. As ’n kind tuiskom met ’n ster op sy
voorkop, is sy ma baie trots, maar as dieselfde ster teen sy nek sit, is sy onmiddellik agterdogtig oor
wat dit beteken – in die eerste geval is die betekenis aangeleer, maar in die tweede nie. ’n Ster op ’n
Kersboom het ’n ander aangeleerde betekenis as ’n geel ster op ’n baadjiemou.
In ’n kunswerk kan die kunstenaar sy eie simbole skep. In ’n Roman snap die leser die simbole wat
die outeur skep met behulp van die konteks, intertekste, argetipes, verhaalgebeure, ensovoorts.
Voorbeelde van simbole in Onderwêreld is die 0 in Ekk-0 en die verbande wat gelê word met die
“nulle en ene” van rekenaartaal, Eckardt se naam wat in die donker verdwyn, sy skoolrekords wat
skoongevee word, ens. Deur heenwysing na die Faust-legende word verwysings na duiwel, hel
en omkopery simbole van die Bybelse Kwaad en die bier wat Eckardt vir Greg aanbied, word die
simboliese verbode vrug wat tot die Sondeval lei. Die stinkende tonnels is soos die labirinte in die
mitologie en ons onthou dat die oumense glo die duiwel ruik na swawel!

•

Baie kundiges het vele boeke en artikels geskryf oor die vraag: “Wat is metafoor?” Tussen die
menigvuldige definisies loop een goue draad: ’n metafoor is nie ’n “ding” nie, maar ’n “proses”. Dit
werk met assosiasie wat met jou eie ervaringsveld resoneer. ’n Eenvoudige voorbeeld: as ek sê:
“Die oggend is ’n suurlemoen”, kan dit vir een persoon beteken die oggend is onaangenaam, vir ’n
ander dit is sonnig, vir nog ’n ander dit is verfrissend, ens., afhangende van hul eie ervaring van ’n
suurlemoen.
’n Nuttige term om metafoor te verduidelik, is “tertium” – ’n verkorting van Tertium
comparationis (van die Latyn wat beteken “die derde party van die vergelyking). Dit verwys na
die “raakpunt” tussen twee dinge wat vergelyk word. In bogenoemde voorbeeld is die raakpunt
tussen oggend en suurlemoen dan onderskeidelik die suur smaak, die geel kleur en die vars
geur van die suurlemoen. In Onderwêreld word die koshuis byvoorbeeld ’n metafoor vir die
sakewêreld waar jy jou pad boontoe moet verdien. Die tertium is dan die vlakke of verdiepings. Die
lammervanger word ’n metafoor vir die gereg wat sy loop neem – die raakpunt is die jagtersinstink,
die nouerdraaiende sirkels, die sekuur-raakvat van die kloue.

Onderwêreld
Die moontlike betekenisse van “Onderwêreld” word breedvoerig in verskeie studiegidse bespreek. Dit
sluit ondermeer in: die onderwêreld van kuberkraak, die ondergrondse tonnelnetwerk, die hel of Hades,
die dood en die onderwêreld van geldgierigheid wat Greg as die belangrikste beskou. Wat nie genoem
word nie, is dat Eckardt sê hulle bly in Alice se Wonderland – en Alice het immers in ’n gat geval en
ondergronds dié wêreld beleef.
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Verraad
’n Belangrike tema in Onderwêreld is verraad en die gepaardgaande verlies:
•

Eckardt verraai sy “vriendskap” met Greg deur sy adrenalienverslawing, sy bewondering vir John
en sy opstandigheid teenoor sy pa te gebruik om hom na die onderwêreld van kuberkraking te lok.
Greg ontdek te laat dat hy net ’n werktuig was om sy eie en sy pa se ondergang te bewerkstellig.

•

TJ verraai Greg deur sy lojaliteit aan sy oupa se skool bó sy vriendskap met Greg te stel en Greg se
vermoedens aan Dok te verklap.

•

John verraai sy bewonderende jonger broer deur selfmoord te pleeg en Greg van sy held en
vertroueling te ontneem.

•

Dok Pienaar en Greg se pa pleeg verraad teenoor hulpbehoewende pasiënte wat desperaat na ’n
kuur soek vir die dodelike virus, wat as “teenmiddel” in hulle gespuit is ter wille van geld.

•

Greg verraai sy eie pa deur ’n polisieverklaring af te lê wat sy aandeel in die virus-projek blootlê.

•

Greg wantrou Nicole omdat hy vermoed sy het hom verraai deur by Eckardt en dalk ook ander
ander ouens te slaap, Haar dreigement om ook selfmoord te pleeg, kan ook as verraad beskou
word, aangesien sy waarskynlik weet watter effek John se selfmoord op Greg gehad het.

•

Die ergste verraad is dié van Rina wat haar seun, wat sy “betaal” om aan die lewe te bly, onwetend
verraai wanneer sy aan die talentjagter Eckardt se persoonlike besonderhede verklap wat dan
gebruik word om hom in ’n lokval te lei.

•

En uiteindelik verraai die outeur die leser deur hom te manipuleer om Eckardt te vertrou.

Eggo
Eggo is ’n belangrike leitmotiv in hierdie roman.
•

Die rekenaars eggo met die “ping” dat opdragte ontvang is.

•

Ekk-0 kan gelees word as “echo”, die Engelse uitspraak van eggo.

•

Eckardt eggo John se “kyk” om Greg te manipuleer.

•

Die seuns by Lawson Kollege word klone of eggo’s van hul pa’s.

•

Greg kan tot heel aan die einde nie vir Nicole sê hy het haar lief nie, maar eggo net háár woorde
met “selfde”.

•

Selfs syfers word ge-eggo: Eckardt is 11 (1 eggo 1) wanneer sy pa wou selfmoord pleeg en die twee
tydlyne ontmoet in hoofstuk 33 (3 eggo 3) met die opskrif “Eggo”.

•

Wanneer die elfjarige Eckardt sy naam verruil vir ’n naam “wat sê hoe dit voel om magteloos te wag
vir antwoorde en net eggo’s uit die onderwêreld in ruil te kry”, herinner dit sterk aan Ingrid Jonker
se gedig “Bitterbessie dagbreek” en die woorde: “Eggo is geen antwoord”.
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Virusse
Die voëlgriepvirus dring die liggaam binne die hacker dring die rekenaar binne en plant virusse. Die
rekenaar word vergelyk met ’n kasteel wat deur ’n trojaanse perd binnegedring word.

Mense
Voëlgriepvirus dring menslike liggaam
binne.
Die Manipulasie – Teenmiddelinspuiting.
Soos met die Trojaanse perd, gee
Eckardt voor dat hy vriendskap skenk,
maar dring hy Greg se onskuld en sy
gesin se welvaart binne en verraai en
verwoes hulle.
Agterdog en wantroue weens Nicole en
Eckardt se moontlike seksuele verraad
vreet soos ’n virus aan Greg se sielerus,
selfbeeld en vertroue.

Rekenaars

Kasteel/skool

Kuberkrakers vind swak
plekke om verby firewalls
te dring.

Vyand soek poort of swak
plek in vesting om binne te
dring.

Die RAT dring die rekenaar
ongemerk binne soos
die Grieke Troje met die
“geskenkte” Trojaanse perd
binnegedring het.

Eckardt dring die elite-skool
binne deur homself in te
skryf en vernietig dan die
skoolhoof.
Eckardt en Greg dring
die skool se server binne
(Tom is dan as ‘t ware die
wagwoord)

Die vertelinstansie
Behalwe die pro- en epiloog, wat deur ’n derdepersoonsverteller vertel word, tree die hoofkarakter,
Greg, op as ek-verteller. Lesers is tradisioneel simpatiek teenoor ’n ek-verteller omdat ons die gebeure
deur sy oë waarneem en sy gedagtestrome meemaak. Ons is dan ook saam met Greg naïef en onskuldig
en word dan uiteindelik, net soos hy, wreed ontnugter.

Karakterontwikkeling
Die vraag ontstaan of ’n mens by Greg, die hoofkarakter, van “karakterontwikkeling” kan praat, aangesien
hy van verkose hoofseun verander in ’n “loser” wat sy beste maats uitsluit en hom in die onwettige
onderwêreld van kuberkraking begeef. Hy begin sy pligte versuim, toetse druip, dislojaal teenoor die
skool en skoolhoof optree, leuens vertel om hom en Eckardt te beskerm, ens.
Eckardt, die newekarakter, is vir die grootste deel van die roman afwesig. Ons leer hom ken uit wat
Greg van hom onthou en wanneer hy uiteindelik in die slottoneel verskyn, openbaar hy homself as ’n
wraaklustige, gevoellose manipuleerder. Soos die duiwel dikwels met ’n bokbaard uitgebeeld word,
vertoon hy ook nou as‘t ware sy ware kleure met sy blonde hare en bokkebaard.
Hoewel ’n mens geneig is om te dink Greg, as verteller, is die hoofkarakter en protagonis en dat Eckardt
uiteindelik ontmasker word as die antagonis, wek Eckardt tog simpatie by die leser wanneer hy onthul
dat hy sy pa en sekuriteit verloor het (’n regter wat aan korrupsie skuldig bevind word, sal sy loopbaan en
status kwyt wees) weens die toedoen van Greg se pa. Daarby lees ons dat Greg verskeie kere besef dat
hy soos sy pa dink en dan tog ’n kloon van sy pa is. Die vermoede dat die seun op die voorblad Eckardt
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is, asook dat Greg se van, Owen, gelees kan word as Ekk-0 wen, skep dan die indruk dat Eckardt dalk die
hoofkarakter kan wees.
In die treffende slottoneel, waar Eckardt se beeld in die galeryvenster bo-oor Greg s’n gesuperponeer
word, smelt hulle visueel saam tot een persoon – soos toe hulle teen die berg mekaar se name ge-eggo
het en elk gewens het hy was die ander. Só beskou, mag die leser besluit dat die twee seuns mekaar eggo
en dalk die lig- en donkerkant van een karakter verteenwoordig.

Buitestanderskap
Die term is ontleen aan Colin Wilson se studie, The Outsider (1956). ’n Tipiese buitestander is ’n
randfiguur of anti-held wat toenemend vereensaam weens sy onvermoë of onwilligheid om in te pas.
Eckardt is letterlik ’n buitestander omdat hy sy identiteit verruil vir ’n vervalste een en hy nie werklik
met die ander karakters kommunikeer of vriende maak nie. Deur sy toedoen word Greg, die verkose
hoofseun, mettertyd ’n buitestaander. Hy weier om rugby te speel en besef dan dat niemand hom volg
nie; ná die oorwinning is hy uitgesluit by die feesviering en uiteindelik snou iemand hom toe dat hy ’n
“loser” is. Hy begin sy vriende afskeep en letterlik uitsluit deur sy kamerdeur toe te maak en later te sluit.

Naamgewing
Naamgewing dra dikwels by tot meer betekenislae en kan ’n prettige speletjie word, bv.:
•

Lawson : law =wet/geregtigheid + son= seuns (ironies, want hier is die seuns klone van wettelose
sakereuse)

•

Nicole : Die volksnaam vir die duiwel is Ou Niek. Uit Brewer se Dictionary of Phrase and Fable leer
ons die volgende: Volgens Grimm is Nick “the evil spirit of the North” en Nickar die naam wat Odin
aangeneem het “when he impersonates the destroying principle”

•

Eckardt : ek + hart of ek = hard. Volgens Brewer was Eckardt ’n figuur in die Duitse legendes wat
mense op “Maundy Thursday” (maundy = voetewasdag of witdag) gewaarsku het om huis toe te
gaan sodat die onthoofde mense en tweebeenperde wat in die nag rondry hulle nie beseer nie.

•

Wilken : wil ken (die misterieuse Eckardt)

•

Ekk-0: Ekk = 0 (ek is niks/ek is nie wie jy dink ek is nie. Ekk-0 = Echo/eggo (die donker wat in jou geeggo of weerspieël word).

•

Greg (Gregory was die laaste pous wat gekanoniseer is. Die Gregory Knights was skadelose
ridders.)

•

Owen: O wen = Eckk-0 het gewen

•

G-4ce: ’n Ironiese skuilnaam aangesien Greg se magsgevoel vals was.

•

Dok Pie-naar

•

Da Vinci – herinner aan die Da Vinci-code

•

Boggom – ’n bobbejaan as ’n Wiskunde-onderwyser? Of ’n brandwagbobbejaan wat die trop
waarsku? Wis en weet beteken dieselfde. Greg sê aan die einde (p. 220): “Ek weet, Pa.”
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•

Niel Manson – die Besigheidstudie-onderwyser (dalk die belangrikste vak by só ’n skool), se
bynaam is eers Nil Man en dan Nelson Mandela.

•

Tom – Brewer verwys na ’n karakter in ’n musiekblyspel, Tom Dody, wie se naam beteken: “die een
wat weet”

•

RAT : Remote Access Trojan – ironies hier ook deel van die “rat race”

Konﬂik
Konflik is ’n belangrike element in ’n spanningsverhaal. Uiterlike konflik lei dikwels tot innerlike konflik en
andersom.
Eckardt ervaar uiterlike konflik met sy veeleisende pa, die arrogante Kwanele, die verraderlike TJ, die
korrupte Dok Pienaar en uiteindelik ook met Eckardt. Hy skep ook uiterlike konflik wanneer hy die
e-pos aan die media stuur, wat dan die motoriese moment is van die gebeure wat uiteindelik tot sy eie
ondergang lei.
Eckardt veroorsaak innerlike konflik by Greg wanneer hy moet kies om die ongeoorloofde bier te drink, te
leer hack, ’n White Hat te wees wanneer hy die geleentheid het om sy wiskunde-druippunt te verander
en uiteindelik wanneer hy die polisieverklaring aflê terwyl hy besef dat dit sy pa en ook homself sal
inkrimineer.

Ironie
Die Engelse gesegde lui: “Beauty lies in the eye of the beholder”. Dieselfde geld ironie. Wat vir een
mens ironies is, is nie noodwendig vir ’n ander ook ironies nie. Ironie kan dramaties, komies, verbaal,
situasioneel en self terugwerkend of retrospektief wees. Die kern van ironie is kennis, verwagting en
teenstelling – wat die een weet en die ander nie, wat jy verwag teenoor wat jy kry, wat jy sê teenoor wat jy
bedoel, wat jy bedoel teenoor wat ek verstaan, ens.
Ironie word, soos ’n raaisel of grap, gesnap. Dit is hierdie “aha-sensasie” wat ironie so genotvol maak
vir dié wat dit snap. Die leerders moet in staat wees om die twee kante raak te sien én te kan verwoord;
daarom moet die onderwyser by voorbeelde van ironie tyd bestee aan die verstaan en verwoording van
beide kante. Onderwêreld wemel van goeie voorbeelde wat dikwels retrospektief ironies is, bv.
•

Die skool se leuse, Lux hominum vita, oftewel “Lig is die lewe vir die mensdom”. In werklikheid is die
skool ’n teelaarde vir gekloonde sakemanne in ’n donker onderwêreld van geld en korrupsie.

•

Greg moet die “idiote-toets” slaag om te leer hack maar hy sukkel ure lank om die eerste hekkie
baas te raak.

•

’n Onskuldige kinderrympie van The butcher, the baker, the candlestickmaker word die
pseudonieme van ’n sinistere trio wat niks ontsien om geld te maak nie.

•

Greg se selfoon-ringtone is Connected.
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Moontlike aktiwiteite
•

Maak ’n lys van leidrade wat tot die klimaks en ontknoping lei.

•

Maak ’n “gesoek”-plakkaat met ’n foto en gegewens oor die vermiste Eckardt.

•

Hou ’n skyn-hofsaak met die Butcher, Baker en Candlestickmaker in die beskuldigdebank.

•

Hou ’n debat oor die voor- en nadele van kuberkraak.

•

Skryf ’n lokteks vir ’n moontlike rolprent gebaseer op Onderwêreld.

•

Hou ’n groepbespreking oor watter rolprentsterre (of klasmaats) die onderskeie rolle sou kon
vertolk en hoekom.

•

Gaan Greg aangekla word? Hou ’n meningspeiling oor dié moontlikheid.

KLASGIDS HOËRSKOOL | APRIL 2017 63

Klasgids verskyn vier keer per jaar (Januarie, April, Julie en Oktober).
Om in te teken op die gedrukte weergawe van Klasgids , stuur ’n
e-pos na klasgids@lapa.co.za of kontak Monica Tshiane by (012) 401 0700.

© Alle regte voorbehou. Geen gedeelte van hierdie boek mag op enige manier gereproduseer word sonder die skriftelike
toestemming van die kopiereghouers nie.

ISBN 978-0-7993-8213-6 (gedrukte boek)
ISBN 978-0-7993-8214-3 (ePDF)

ePDF geskep deur Purple Pocket Solutions
www.purplepocketsolutions.com

Saamgestel volgens
KABV-voorskrifte

Best Books se

studiewerkgidse
vir voorgeskrewe
letterkunde vir
Graad 10-12 is nou
beskikbaar!

•

Verskuns vir Huistaal

•

Pad na jou hart

•

Vers en Vlam

•

My Japan

IEB

(Graad 10-11 Huistaal & Eerste
Addisionele Taal)
(Graad 10 Eerste Addisionele Taal)
BEVAT
FOTO’S

(Graad 11 Huistaal)

•

Droomdelwers

•

Die laaste karretjiegraf

•

Vuvuzela

•
Hierdie gidse is onmisbaar om leerders se
inhoudskennis van die voorgeskrewe letterkunde
te verryk. Die studiewerkgidse is beskikbaar vir die
genres poësie, prosa (romans) en drama. Hierdie gidse
is nie net ’n studiegids nie, maar ’n werkboek waarin
leerders antwoorde kan skryf en sodoende waardevolle
notas vir toets- en eksamendoeleindes gereed sal hê.

(Graad 10 Huistaal)

•

(Graad 11 Huistaal)
(Graad 11 Eerste Addisionele Taal)
(Graad 11 Tweede Addisionele Taal)

Onderwêreld

(Graad 12 Huistaal)

Lien se lankstaanskoene

(Graad 12 Eerste Addisionele Taal)

•

Fiela se kind – die drama

•

Verskuns vir Eerste
Addisionele Taal

BEVAT
FOTO’S

(Graad 12 Eerste Addisionele Taal)
MET
VERTALINGS
VAN GEDIGTE

(Graad 12 Eerste Addisionele Taal)

Die studiewerkgidse bevat
-

in-diepte opsommende besprekings van die
voorgeskrewe letterkunde.

-

post-lees kontekstuele vrae van elke gedig, hoofstuk of toneel.

-

verrykingsaktiwiteite.

-

oefenvraestelle vir toets- en eksamenvoorbereiding.

-

ontleding van die hoofaspekte.

-

glossariums en woordverklarings.

Kontakbesonderhede:
Navrae: www.bestbooks.co.za / 021 406 3033
Bemarkers: henk.viljoen@nb.co.za / elana.bredell@nb.co.za

BEST BOOKS se
Studiewerkgidse is ook
vir Engelse
voorgeskrewe
letterkunde
beskikbaar.

•
•
•
•

Borg ’n Woord

ons sit die skat terug in
“ Kom
woordeskat. Borg ’n Woord!

Republiek.
Myne is Republiek.
”

Karen Zoid, President van die Republiek van Zoid Afrika

Borg ’n woord teen R100 per woord
of
Koop ’n woord teen R5 000, dan behoort
daardie woord net aan jou.
jou.

Rekeninghouer:
Bank:
Tjekrek.no.:
Takkode:
Verwysing:

WAT Trust
Standard Bank
07 22 64 578
05 06 10
B’nW en jou naam

Bankbesonderhede

Jy ontvang ’n sertifikaat met jou naam en woord
Een deelnemer kan R25 000 wen in ’n prystrekking geborg deur Sanlam
Hoe meer woorde jy borg, hoe groter is jou wenkans
Jy kry gratis toegang tot die Aanlyn WAT vir ses maande as jy ’n woord borg of vir vyf
jaar as jy ’n woord koop

Stuur betalingsbewys saam met jou woord of
woorde, e-posadres en telefoonnommer na
wat@sun.ac.za, of aan WAT Trust, Posbus 245,
Stellenbosch, 7599 of na 086 558 2739 (faks).
Jy kan ook ’n elektroniese betaling maak deur na
www.wat.co.za te gaan en op Borg ’n Woord te
klik.

Skakel 021 8873113 as jy R20 000 eksklusief wil
SKENK vir ‘n woord.

