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Luister en praat 

Julle gaan ‘n toneel in die klas opvoer. Lees eers die toneel saam met jou 

onderwyser. Maak beurte om te lees. Daarna kan leerders die toneel opvoer. 

Onthou die volgende: 

• Maak oogkontak met jou maats. (Dit wys dat jou aandag op hul gevestig is.) 

• Gebruik liggaamstaal effektief. 

• Dra die regte boodskap oor. 

• Wissel jou stemtoon 

• Praat hard en duidelik. 

• Moenie te vinnig praat nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wat is ‘n toneelstuk? 

• ‘n Toneelstuk is soos ‘n dialoog 

tussen twee mense. 

• Dit word so geskryf dat dit op ‘n 

verhoog opgevoer kan word. 

• Die skuinsgedrukte teks is ekstra 

inligting sodat die mense wat in 

die toneel speel, kan weet hoe 

om op te tree en hoe die verhoog 

moet lyk. 
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Toneelstuk 

Jan en Thandi is op die verhoog en bespreek bekende karakters wat in Suid-Afrikaanse 

stories speel. 

Jan: En daardie een… Was hy nie dokter                                                                       

in daai storie oor die hospitaal nie? 

Thandi: Maar hy’t oud geword – kyk al sy                                                                   

plooie – dit wys jou, hulle het mos                                                               

allerhande trieks wanneer hulle                                                                             

stories maak. Hulle maak mense op                                                                           

sodat hulle jonger lyk. 

(Gooi blikkie weg.) Hierdie koeldrank                                                                 

is nie meer vir my lekker nie. 

Jan: En daardie een, sy was nie … Ja! Sy was due nare vrou in daardie storie net 

ná negeuur op ‘n Woensdagaand – die een wat die kinders se heldin ontvoer 

het. Onthou jy? 

Thandi: Weet nie – die stories is so eenders… Maar sy lyk vir my bekend. Sy lyk ook 

nie meer so goed nie, nê? Dis g’n wonder hulle gebruik haar nie meer nie. 

(Gooi die pakkie weg.) Hierdie tjips het deesdae vir my geen smaak nie, ek 

weet nie vir wat ek dit gekoop het nie – daai nuwe is baie lekkerder. 

Jan: Daardie een … Ek is seker hy is in daardie nuwe storie waar die rykes so 

skelm is. 

Thandi: Watter storie? Ek weet nie … kan wees. 

Jan: Ek sê jou! Dis is hy! 

Thandi: Ons moet bietjie nader gaan. Bring jou kamera. 

Jan: (Hy bring sy kamera te voorskyn en hulle beweeg nader aan ‘n spesifieke 

persoon in die voorste ry van die gehoor. Jan en Thandi wil nie hê dat die man 

moet sien dat hulle hom wil afneem nie.) 
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Thandi: Kyk of jy ‘n foto kan kry waar hy in sy neus krap. Sulke foto’s is altyd goed – 

wys hulle is ook maar mense. 

Jan: (Kyk stip na die persoon en draai terug na Thandi.)                                             

Hy’t gesien ons wil hom afneem. 

Thandi: Kom ons gaan dan maar nader. Ek wil anyway ‘n foto saam met hom hê!  

(Gryp die persoon in die gehoor aan diie arm.)                                                

Jy’s mos … van …! Asseblief, kan ek ‘n foto saam met jou kry? Ek is Thandi 

en dit is Jan. Nou kan ons vir almal vertel dat ons jou ontmoet het.                                                                                                            

(Sy voel verleë en lag vir haar eie grappie. Sy trek die man regop. Hy wil nie 

gaan nie en Thandi gryp die persoon langsaan.)                                              

Ek wil eintlik ‘n foto saam met jou neem! Jan, neem asseblief ‘n foto van ons.  

(Posseer saam met persoon en Jan neem ‘n foto.)                                   

Dankie, dit sal al wees.                                                                                 

(Praat met Jan sodat die bekende man in die gehoor kan hoor.)                  

Weet jy Jan, … is maar boring!  Ek dink hulle is net interessant as hulle in ‘n 

storie speel. 

 

Vraelys: Ja Nee 

1. Kyk jy graag stories op TV? 

Indien wel, watter storie/s kyk jy? _________________________  

____________________________________________________ 

  

2. Het jy al ‘n bekende persoon in lewende lywe gesien?  

Indien wel, wie was dit? _________________________________  

Hoe het dit gebeur? ____________________________________  

____________________________________________________ 

  

3. Sal jy graag ‘n foto saam met ‘n bekende wil neem?  

Met watter persoon en hoekom?  _________________________   
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____________________________________________________ 

Lees & kyk 

Lees die toneelstuk en beantwoord die vrae. 

Nomsa, die skinderbek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimte: Woonkamer 

Karakters: Nomsa                                                                                           

Oom Kerneels 

Oom Kerneels: My genade! Hoe op aarde kry jy dit teg om duisende rande 

aansê lugtyd te koop? Veral in hierdie moeilike tye waarin ons 

leef: die goed word gedurig duurder. 

Nomsa: (Trek haar skouers op.) Ek het baie geld by my man geërf. Ek sal 

daarmee doen wat ek wil! 

Oom Kerneels: Nomsa, geld maak ’n mens nie iets nie. Jy het net tot graad 7 

gevorder, maar jy gedra jou soos een van die haai sosaaities met 

jou selfoon, BMW, goue juwele en goue tand. Jy is nie dom nie, 

want jy kan oor enige iets – van politiek tot sport – praat, maar jy 

verkies om oor ander mense te skinder. 
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Nomsa: Ag, die mense is net jaloers. 

 

Oom Kerneels: Jou tong is so skerp soos ’n lemmetjie. Jy onthou seker die keer 

toe die mense van die kerk jou aangespreek het, omdat jy van 

die dominee se vrou geskinder het. 

Nomsa: Ag, hulle... (haar selfoon lui en sy antwoord) Hallooo. Regtig... 

Oom Kerneels:  (Kwaai) Nomsa, los jou foon en luister na my. 

Nomsa:  (Onwillig) Bel jou later terug. 

Oom Kerneels: Jy leer ook nie jou les nie. Jou geskinder oor die burgemeester 

het jou in die hof laat beland. Jy moes R200 boeta betaal of 

anders het jy in die tronk gesit. Kan jy dit nog onthou? 

Nomsa: Die burgemeester doen niks vir die gemeenskap nie. Hy is ’n 

sklem jakkals. 

Oom Kerneels: Stop die geskinder! Ons bure is kwaad, want jy skinder van hulle 

ook. 

Nomsa: Dié hele ou werklose klomp rook dagga en steel oral. 

(In die agtergrond kan die woedende stemme van ’n skare gehoor word.) 

Oom Kerneels: Ek het jou gewaarsku... 

Skare: Kom uit, skinderbek! 

Oom Kerneels: maar jy wil nie luister nie. Gou hardloop by die agterdeur uit!  

Skare: (Dreunsing) Nomsa! Nomsa! Skinderbek! Kom uit! Kom uit! 

 

1. Wat beteken dit om te skinder? 

2. Waar het Nomsa al die geld gekry? 

3. Tot by watter graad het Nomsa op skool gevorder? 
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4. Hoekom sê oom Kerneels dat Nomsa haar soos een van “haai sosaaieties” 

gedra? 

5. Hoe weet oom Kerneels dat Nomsa nie dom is nie? 

 

6. Noem twee geleenthede waar Nomsa in die moeilikheid oor haar geskinder 

beland het? 

7. Beskryf Nomsa se karakter. 

8. Waarom waarsku oom Kerneels vir Nomsa oor haar geskinder? 

9. Waarvan beskuldig Nomsa die werklose mense? 

10. Dink jy dat ’n regverdige beskuldiging is? 

11. Is dit ’n goeie eienskap om te skinder? Gee ’n rede vir jou antwoord. 

 

As die aarde te warm word, kan dit baie nadelige gevolge vir die mens hê. 

Bestudeer die onderstaande diagram en beantwoord die vrae. 
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1. Waarom word ’n voorstelling van die aarde of ’n aardbol in die middel van die 

diagram gebruik. 

2. Hoeveel nadele word in die diagram uitgebeeld? 

3. Wat beteken dit om iets te voorspel? 

4. Waarom gaan die ysberge smelt? 

5. Wat is die gevolge van ysberge wat gaan smelt? Noem twee. 

6. Waarna verwys die woord “ekonomie”? 

7. Waarom, dink jy, sal insekte vinniger uitbroei? 

8. Wat sal gebeur as die gat in die osoonlaag van die aarde groter word? 

9. Wat kan mense doen om die beskadiging van die aarde te voorkom? 

 

 

Lees die gedig en beantwoord die vrae: 

Sonsoen  

Sonsoen, die blink kabouter,                 

haak sy leertjie douvoordag                   

aan Môrester en klouter                          

haastig na die aarde af. 

Die wêreld is sy paradys:                        

Hy luister na die koortjies                       

van Akkaboela en Patrys                           

en duisende ander voëltjies.                    

Hy wieg vir ure skoppelmaai                   

aan Spin se silwergare,                         
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en blink en dans met Windjie-Waai           

tussen die bloekomblare. 

Deur vleie en langs vore                       

moet hy voor skemer loop,                      

en agter in sy spore                                    

breek wit paddastoeltjies oop. 

Marié van Reenen  

 

Beantwoord die vrae: 

1. Uit hoeveel strofes bestaan die gedig? 

2. Uit hoeveel versreëls bestaan elke strofe? 

3. Wat is die naam van die digter? 

4. Wat is ’n paradys? (’n plek waar kabouters bly / ’n pragtige plek / ’n plek waar 

paddastoele groei)                                                                             

5. Watter dier, dink jy, is Akkaboela en Patrys? 

6. Wie dink jy is Spin?  

7. Wat is bloekomblare? 

8. Watter tyd van die dag is skemer? (vroeg in die oggend / in die middel van die 

dag / as die son begin sak). 

 

Lees die leesstuk oor die gevare van rook en maak ‘n opsomming daarvan. 

Lees die volgende inligtingstuk en som dit in vyf hoofgedagtes op: 
 

• Nommer jou sinne. 

• Skryf net die hoofgedagtes neer. 

• Skryf in volsinne. 

• Gebruik die regte punktuasie, spelling en taalkonvensies. 
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• Skryf die aantal woorde aan die einde van jou opsomming. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouers se rook veroorsaak kinders se afwesighede by skool 
Kinders wat in huise woon waar daar gerook word, is meer afwesig as kinders wat in 

huise grootword waar daar nie gerook word nie. 

 

Hoe meer mense in ‘n huishouding rook, hoe groter die gevaar dat kinders kan siek 

word. Indien ouers wel rook, moet hulle liewer buite die huis gaan rook. 

 

Ouers moet onthou dat kinders werk verloor as hulle afwesig is by die skool. Hoe 

meer dae hul afwesig is, hoe swakker gaan hul punte wees. Ouers moet dus kyk na 

hoeveel skooldae hul kinders in ‘n jaar gemis het. 

 

Rokery in die huis kan veroorsaak dat kinders meer gereeld oorontsteking kry. As 

jou kinders meer as drie keer afwesig was met oorsteking kan dit ‘n teken wees dat 

die hulle te veel aan rook blootgestel word. 

 

Kinders kry ook gereeld verkoue as die ouers in die huis rook. Die rook breek hul 

imuunstelsel af en dan word hulle makliker siek. 
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Kinders wat gereeld asma of asemhalingsprobleme het, se ouers moet dadelik 

ophou om in die huis te rook. Die kind kan longprobleme ontwikkel wat hy dalk nooit 

sal ontgroei nie. 

 

 
 

 

Lees die onderstaande storie informeel saam met jou onderwyser 

Pretpark 
Dit is baie donker in die karavaan. Johan weet nie hoe lank hy al daar vasgebind lê nie. 

Hy ruk weer aan die tou om sy polse, maar die skelms het hul werk deeglik gedoen. Hy 

kan nie eens behoorlik vir Anton en Karin sien nie. 

 

Watter planne die skelms ook al in die mou 

voer, gaan allesbehalwe ‘n partytjie wees, 

daarvan is hy oortuig, dink Johan kriewelrig. 

Hy probeer ‘n geluid maak om Anton en 

Karin se aandag te trek, maar die muwwe 

olielap wat die man in sy mond gedruk het, 

skuif net nader aan sy keelgat en hy voel 

naar. 

 

 

Dan lê hy maar stil en luister na Anton en Karin se asemhaling. Hulle het sommer tou 

opgegooi om met mekaar te probeer praat. Net af en toe skuif een van hulle ‘n bietjie rond 

om die ergste pyn uit hulle spiere te probeer kry. 

 

Dit het skielik baie stil geword. ‘n Rukkie gelede nog kon hulle die veraf gepraat van 

mense hoor, maar nou is dit net die geskreeu van die krieke in die gras. 

 

Johan word doodbenoud toe hy voetstappe buite die karavaan hoor. Karin maak ‘n 

gesmoorde geluid en Anton kreun. Dit klink asof hy iets wil sê. Dan kap hy hard met sy 

voete teen die karavaan se vloer in die hoop dat die dit die persoon se aandag sal trek. 

Johan volg sy voorbeeld, maar hulle weet hulle is in die moeilikheid toe hulle hoor hoe 

iemand die karavaan se deur oopsluit. Drie mans kom binne en woel, sonder om ‘n woord 
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te sê, die toue om hul voete los en help hul regop. Die mans haal die lappe uit hul monde 

uit. “As julle ‘n geluid maak, is julle dood, verstaan? Weet enige iemand dat julle hierheen 

gekom het?” vra een van die mans. 
 

 

 

 

 

Die mans is ongeduldig en kwaai. Die een man 

druk sy gesig dreigend in Karin sin. “Praat!” bulder 

hy. 

 

“N-eee!” antwoord Karin bang. “Niemand weet nie.” 

Die man gee ‘n skelm laggie. “Toe uit is julle!” 

 

Aangepas uit: Via Afrika Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 7 

 

Skryf en aanbied 

Skryf ‘n resensie van 70 – 80 woorde oor die drama “Nomsa die skinderbek”. Gebruik die 
volgende raamwrk om jou te help. 

Die naam van die drama                                                                                               
Naam van die persoon wat die resensie skryf 

Paragraaf 1: … Name van karakters en skrywer se mening oor die storie. 

Paragraaf 2: … Vertel kortliks waaroor die storie gaan. 

Paragraaf 3: … Slot en aanbeveling 
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Taalstukture & -konvensies: Voegwoorde 
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Gebruik die woord in hakies om die sinne aan mekaar te verbind 

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

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

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

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

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

6. Die seun leer sy werk. Hy skryf dit. (terwyl) 

7. Hy is siek. Hy gaan nie skool toe nie. (dus) 

8. Ek leer hard. Ek kry goeie punte. (sodat) 

9. Ek moet takies in die huis doen. Ek kry nie sakgeld nie. (anders) 

10. Hy moet sy werk doen. Hy gaan gestraf word. (of) 

 

 

Taalstukture & -konvensies: Sinonieme & antonieme 

Sinonieme Selfde 
Sinonieme is woorde wat dieselfde betekenis het. 

Leer die volgende sinonieme. 
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1. Die meisie / dogter het ‘n rok aan. 

2. Ek skryf ‘n storie / verhaal. 

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

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

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

 

 

Leer die volgende antonieme en maak sinne daarmee sodat die betekenis van die 
woorde duidelik is. 

dominee predikant suinig inhalig 

wins profyt sterrekunde astronomie 

giftig toksies breed smal 

eienaardig snaaks ongeskik onbeskof 

 

Antonieme                 Anders 

Antonieme is woorde wat die teenoorgestelde betekenis het. 

Leer die volgende antonieme. 

1. Die  begin van die storie is kort. 

Die einde van die storie is lank. 

2. ‘n Haas hou van rou groente. 

‘n Haas hou nie van gaar groente nie. 

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

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

4. Ek gaan slaap vroeg in die aand. 

Ek gaan slaap laat in die aand. 

5. Party hase is mak en is goeie troeteldiere. 

Party hase is wild en is slegte troeteldiere. 
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Leer die volgende antonieme en maak sinne daarmee sodat die betekenis van die 
woorde duidelik is. 

netjies slordig mooi lelik 

soet suur stadig vinnig 

swak sterk snags bedags 

moeg uitgerus ver naby 

 


