
STUDIEVELD A - BEWARINGSTORIES

LES 1

Fokus:

Nota:

Lees, bepeins en redeneer.

In hierdie les word geleer hoe om te fokus op die manier waarop realistiese taal gebruik

word sodat betekenis geskep word, probleme en belangstellings aangespreek word en

standpunte bespreek word.

1.1
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Ek is want jy is... 

As mense nie na die natuur kan omsien nie, sal die natuur nie na mense kan omsien nie.  

Die natuur het nie mense nodig nie;  mense het die natuur nodig.

Die ietermagog is ’n uiters bedreigde soogdier wat gejag word vir sy skubbe, vleis en bloed.  In die laaste

dekade is meer as 1 miljoen ietermagogge onwettig gejag.  Daar is agt spesies;  vier in Afrika en vier in

Asië.  Die Tikki Hywood-trust vir bedreigde diere in Zimbabwe versorg ietermagogge wat van stropers

gered is.  Dit is ’n uiters arbeidsintensiewe en tydrowende werk en sodra ’n ietermagog ’n sekere gewig

(ongeveer 6 kg) bereik, word dit weer in die natuur vrygelaat.  Die name van die diere se oppassers word

om veiligheidsredes verswyg.

(Met erkenning aan fotograaf Adrian Steirn en RAPPORT, 27 November 2016)

a) Vertel wat is jou opinie (of mening of siening) oor die woord ‘bewaar’.  Wat dink jy behels dit (nie 

net wat die woord beteken volgens die woordeboek nie).

b) Ek is want jy is...  
Vertel watter gedagtes by jou opkom wanneer jy die woorde (net hierdie gedeelte) dink of sê.  

Wie is die “ek” en wie is die “jy” vir jou persoonlik?

c) Vertel of en hoe jou siening (of gevoel) verander indien die stelling omgekeerd geskryf word:  

Jy is want ek is...
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d) Watter aspekte (of dinge, of dele) in jóú lewe is vir jóú belangrik om te bewaar?

1. Praat hieroor met iemand in jou gesin of hou ’n gesinsbespreking om ’n tafel.

2. Kyk weer na die geblokte notas by 1.1 aan die begin van die les.  

Gebruik kreatiewe skrif (soos verskeie kleure en skryfgoed, verskillende groottes en letter-

style of selfs uitknipsels van woorde) en stel jou eie gedagtes voor oor wat jy dink bewaar 

behoort te word:
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1.2 Gebruik jou SKRYFBOEK om die antwoorde van hierdie vraag (a – c) in neer te skryf.  

Onthou om jou antwoorde altyd duidelik en korrek te nommer  (bv.  “Studieveld A – Les 1.2”) sodat

jy in die toekoms sal weet waar die vraag is wat jy beantwoord het! 

a) Vertaal die volgende berig losweg in Afrikaans.  Lees eers die berig in Engels aan iemand voor, en 

lees daarna jou vertaling voor.  Vra die persoon wat geluister het of die stories ooreenstem.

(Met erkenning aan die Zoutpansberger, 22 Julie 2016)

b) Die foto in Les 1.1 het ’n  onderskrif en by die hierdie foto in Les 1.2 is ’n  berig geskryf.  Wat,  

volgens jou mening, is die ooreenkomste tussen die twee geskrewe gedeeltes?  Skryf jou mening 

kortliks neer.

c) Wat is jou  indruk van ’n ietermagog wanneer jy na die twee foto’s kyk, byvoorbeeld maak die  

gesiggie jou hart sag en lyk die diertjie skaam, of gril jy wanneer jy na die skubbe kyk en voel jy 

skrikkerig?  Skryf jou indruk neer.
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1.3 Hou die woorde “wie het vir wie nodig” in gedagte wanneer jy die volgende leesstuk bestudeer.

Onderstreep of kleur (“highlight”) die gedeeltes wat vir jou uitstaan.

DIE GEES VAN WINTER

deur Herman Jonker

DEEL I

Die somervakansie is agter die rug.  Paasnaweek en die paar loslê-daggies wat daarmee gepaard gegaan

het, is ook verby.  Somer son en saffier is aan die kwyn – inderdaad;  die dae raak kort en die jaar wat

voorlê lyk meedoënloos lank.

Wetenskaplikes beweer daar is  iets in sonlig wat opbeurend is  vir  die gees;   een of ander chemiese

proses in die liggaam.  Ek glo dit want van  winterneerslagtigheid in die  triestige Kaapse weer kan ek

getuig.  As die eendeweer dag na dag teen die vensters swiep uit ’n grou lug en alles bly koud, klam en

modderig, lê mistroostigheid sommer byderhand.  Selfs die honde lê bewe-bedremmeld in hul hokke en

staar uit die skemer na hul kosbakke wat vol water reën.  Dis kompleet of lewensgees in ’n winterslaap

verval, die welkome reën ten spyt.

Voeg by hierdie winter blues nou nog die algemene sielsmoegheid wat by baie manne heers as gevolg

van misdaad wat hoogty vier, ’n verbrokkelende sosiale orde, asook frustrasie waar die aksies (of gebrek

daaraan) van ’n owerheid hierdie faktore vererger, en die lewensgees raak verder tam.

Dan is daar die gelddruk van ’n materialistiese wêreld en ook die eise om al die rolle wat ’n mens vervul,

vol te staan.   Sou daar nog ’n  hakerige verhouding en ’n  onvervullende werk sonder veel  positiewe

vooruitsigte ook in die resep wees, raak dit teelaarde vir ’n properse depro.

Baiekeer, as ek so in die wintersonnetjie teen ’n kliprantjie sit en staar oor die  wye, vreedsame natuur,

wonder ek hoe mense wat hulle in ander omstandighede bevind, die oomblik ervaar.  Almal wat op so ’n

dag in ’n kantoor of in die verkeer vasgeknel sit of andersins moet jaag om by te bly by ’n veeleisende

lewe.  Van my kliptroon af kan ek dit my amper nie voorstel nie;  fone wat lui, gejaagdheid, probleme,

bekommernis – al die stres van ’n dag wat as   “normaal”   beskou word.

        (Met erkenning aan die tydskrif WILD & JAG, Junie 2006) [sic]
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a) NAVORSING:

1. Ondersoek die stelling:  “Wetenskaplikes beweer daar is iets in sonlig wat opbeurend is

vir die gees;  een of ander chemiese proses in die liggaam.” (par.2).  

Doen naslaanwerk daaroor.

2. Doen verslag oor die chemiese proses wat genoem word (onthou om notas in jou SKRYF-

BOEK te maak wanneer jy naslaanwerk doen!).

3. Vertel wat dink jy beteken “wat opbeurend is vir die gees”.  Wat sou jy sê is hierdie “gees”?

b) 1. Die skrywer noem dat die somervakansie “agter die rug is”.  Klink die stelling vir jou positief

of negatief?  Vertel watter gevoel jy kry wanneer jy die woorde lees, byvoorbeeld dink jy hy

is spyt daaroor of is hy verlig en bly daaroor.

2. Gee ’n voorbeeld in jou eie lewe van hoe die uitdrukking negatief of positief gebruik kan

word.

c) Kan jy onthou waar jy al met die woorde “somer, son en saffier” te make gekry het?  Hier is 'n

leidraad:  C.J.  Louis Leipoldt.  

Waarna dink jy verwys die skrywer in die leesstuk met hierdie woorde?  Vertel.

d) Gebruik voorbeelde in jou eie lewe (wat jou gesin insluit) om al die gedeeltes wat geblok is asook

10 van die gedeeltes wat onderstreep is, duidelik te maak.  Skryf die woorde in twee kolomme    

neer voordat jy begin verduidelik.
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e) Wat dink jy “sê” die honde vir mekaar terwyl dit sulke mistroostige weer is?  Skryf ’n kort dialoog

waarin elke hond so drie of vier keer “praat”.  Onthou om vir hulle name te gee en besluit self

hoeveel honde jy in die dialoog wil gebruik.

(Naam)

(Naam)

f) In die laaste paragraaf staan “Van my kliptroon af...”.  Watter tipe persoon sit gewoonlik op ’n

troon?  Hoe dink jy sien die skrywer homself op grond van hierdie woorde?  Hou in gedagte die

ruimte waarin hy hom bevind op daardie oomblik.  Vertel.

g) Vertel waarom dink jy word die woord “normaal”  in aanhalingstekens geskryf.
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1.4 a) Lees nou weer Deel I van die vertelling hardop deur en luister na jou eie stem asof jyself die

verteller is.

b) Kyk weer na die woorde:  Ek is want jy is... .  Bespreek wie dink jy het vir wie nodig in Deel I

van die vertelling wat jy gelees het en motiveer jou opinie (gee redes hoekom jy sê wat jy

sê).

c) Die verteller stel twee soorte omgewings in skerp  kontras teenoor mekaar.  Verdeel die

blok hieronder  in  twee kolomme en probeer  om hierdie  kontras  in  tabelvorm of  deur

middel van ’n illustrasie uit te beeld:
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1.5 Lees die volgende gedeelte van die artikel en herhaal wat jy in 1.3 gedoen het (onderstreep / kleur),

behalwe dat jy hierdie keer die woorde 'kos vir my siel'  in gedagte hou terwyl jy lees.

DEEL II

Om my lê  die  natuur;   groots,  stil  en  rustig.   Hier  fladder miskien  ’n  voëltjie,  daar roer ’n  ribbok,

harmonieus met my gevoel van wellewendheid en in pas met die rustigheid.  Tyd tel nie in hierdie kalmte

nie, geld verloor sy waarde te midde van sulke eenvoud en probleme sien skielik nietig daar uit.  Dis net

die hier en die nou en die groot vrede.

As dit is hoe die skepping van eeue dit bepaal het,  hoe dit was voor die mens dit verander het, is dít

seker hoe “normaal” daar behoort uit te sien.  En – geoordeel aan hoe gemaklik die baadjie pas – dit voel

inderdaad of dit is hoe die lewe  bestem is.  Ek is tuis, tuis  by dieper wortels waar my gees  instinktief

aanklank vind en blom.

Dis sulke tye dat ek my seëninge tel.  Seëninge wat miskien nie op ’n staat van bates gemeet kan word

nie,  maar  seëninge  van  voorreg,  geluk en  tevredenheid.   Watter  rykdom lê  daar  nie  in  selfs  die

onbenullige as dit bydra tot jou gees van welwees nie.

Elke  tree  wat  jy  gee oor  die  veld  en  rante  voer  jou  deur  bekoring,  selfs  al  is  jy  moeg en die  treë

moeisaam.   Dis  vrye  treë,  treë  wat  jou  gees  dra;   nie  die  blinde  ongeduldige  treë van  haas  na  ’n

parkeermeter of ’n afspraak met ’n afgestompte gemoed nie.

(Met erkenning aan die tydskrif WILD & JAG, Junie 2006)[sic]

a) Maak jou oë toe en stel jou ’n plek voor in jou gedagtes waar jy die woorde 'groots, stil en rustig' 

sal kan gebruik (dit maak nie saak of dit 'n plek is waar jy al self was en of dit 'n plek is wat jy

nog net in ’n prentjie gesien het nie).  Sê die woorde ’n paar keer oor en oor en jy sal verbaas wees

oor wat voor jou geestesoog gebeur!

1. Wat dink jy is die verskil tussen ‘groot’ en ‘groots’.  Vertel.

2. Dink jy die woord ‘stil' beteken dat daar niks aangaan nie?  Vertel en brei uit op jou ant-

woord.

3. In teenstelling met watter ander plek is ’n plek dan ‘rustig’ dink jy?  Wat dink jy is dit wat

maak dat een plek as ‘rustig’ beskryf kan word en ’n ander plek nie?  Vertel.
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b) Bespreek die punt met jou gesin:  “hoe dit was voor die mens dit verander het”.  Wat is die “dit”

waarna die verteller verwys?

c) 1. In watter omstandighede dink jy sal ’n mens sê:  “Ek is tuis”?  Noem ’n paar voorbeelde.

2. Waarna dink jy verwys die verteller met die woorde: “..., waar my gees instinktief aanklank

vind en blom”.  Vertel.

3. Verduidelik skriftelik die woorde:  “op ’n staat van bates” in een kort paragraaf in die blok

hieronder.  Vra jou ouers om ’n voorbeeld van jul gesin se staat van bates vir jou te wys. 

    ____________________________________________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________________________________

d) Gebruik die blok hieronder en beskryf skriftelik  in een kort paragraaf (en in jou eie woorde) wat

dink jy is die kontras in die laaste paragraaf van die leesstuk (Deel II).  Soek eers die woord ‘kontras’

in jou woordeboek op indien jy nie seker is van die betekenis nie.

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________
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1.6 Lees deel 3 van die artikel met  ekstra aandag deur en herhaal wat jy in 1.3 en 1.5 gedoen het

(onderstreep / kleur) behalwe dat jy hierdie keer jou eie pitkosfrase gaan weergee (deel 1 se frase

was mos “wie het vir wie nodig” en deel 2 se frase was “kos vir my siel”).

DEEL III

Selfs ’n bietjie ongerief kan lekker wees as die gees gesond is.  As ek op kantoor sit en koud kry, is dit ’n

kla-koue.  Maar as ek vroegoggend in die veld loop en bibber is dit met ’n gevoel van lewenslus.  Dit kan

maar reën of sneeu ook – die wêreld lewe en ek voel deel daarvan.  Die hitte van ’n stokkiesvuurtjie bring

’n behaaglikheid soos geen lugreëlingstelsel kan nie en as jy jou koue hande in die nog warm ingewande

van jou prooi steek, is daar ‘n  diepte en betekenis in daardie oomblik wat jou ver verhef  bo daardie

wêreld waar mense- en dierelewens gevoelloos verkwis word en die lyke sonder aansien op koue teer bly

lê.

Ek ag myself bevoorreg as ek hierdie dinge kan waardeer en so tevrede teen ’n rant kan sit.  Kan TV of

welke plesier of gerief ook al ’n man dan deur die winter dra?  Ek weet nie.  Miskien gaan dit met sulke

mense heel goed en dis maar net ek wat nie daarvolgens bedraad is nie. 

Die dae raak kort, ja.  Die rooivalkies is lankal vort met hul reisvisums en die son kom nou soggens oor ’n

ander rant op, met voelbaar minder byt in sy skyn.  Die winter is hier.  Êrens wag ’n rantjie en ’n klip en

baie om my aan te verwonder.  Daar sal jy my kry, heel tevrede.  Dis nou maar eenmaal hoe my gees

bedraad is en vir dit alles is ek dankbaar.

(Met erkenning aan die tydskrif WILD & JAG, Junie 2006)[sic]

a) Watter frase van jou eie steek nou in jou gedagtes vas?  Lees weer indien jy nog nie kan besluit nie.

Skryf jou frase nou hier neer:  

_________________________________________________________________________________________________________

b) Het jy ook al iewers in jou lewe kon sê: “’n bietjie ongerief kan lekker wees”? 

Vertel deur gebruik te maak van die vraagwoorde:

WIE

WAT

WAAR

WANNEER

HOE

HOEKOM
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c) Dink jy nie die  voegwoord ‘as’ in die eerste drie sinne kan eerder met die  voegwoord ‘wanneer’

vervang word nie?

1. Wat sal jy sê is die  verskil tussen die twee voegwoorde se betekenis indien hulle afwis-

selend in elkeen van die sinne gebruik word?

2. Hoe dink jy verander die gebruik van die voegwoord ‘wanneer’ die betekenis van sin twee?

Wat is jou gevoel daaroor – daar is nie ’n regte of verkeerde antwoord nie.

d) 1. Beskryf die verskil in koudkry (paragraaf 1) in jou eie woorde – watter prentjie dink jy wil

die verteller skets?

2. Beskryf die verskil in warmkry (paragraaf 1) in jou eie woorde – watter prentjie dink jy wil

die verteller skets?

e) Watter woorde in paragraaf 1 dink jy sê vir jou wat die verteller se stokperdjie / beroep is?

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

1. Beskryf die verskil tussen die ‘prooi’' en die ‘lyke wat op die koue teer bly lê’ waarvan die

verteller praat.

2. Hoekom dink jy ag die verteller homself as  bevoorreg – wat is ‘hierdie dinge’ wat hy kan

waardeer en wat hom tevrede teen ’n rant kan laat sit?  Bespreek dit met iemand in jou

gesin (wenk:  dink aan dinge waaroor mense elke dag praat wanneer hulle sê sommige

mense is bevoorreg).

3. Voel jy asof jy met die verteller hieroor kan saamstem of nie?  Gee jou mening met redes

om te motiveer wat jy dink.

f) Wat dink jy bedoel die verteller met: 

1. “Die rooivalkies is  al lankal vort met hul reisvisums...”  – wie gebruik gewoonlik sulke

dokumente?

2. “...., met voelbaar minder byt in sy skyn.”  – het die son dan tande?

3. “... hoe my gees bedraad is.”  – watter voorwerpe het normaalweg drade?

4. “Êrens wag ’n rantjie en ’n klip ...” .
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1.7 Stereotipering beteken om ’n vaste siening oor ’n spesifieke soort mens te hê.  Die verteller in die

artikel is ’n jagter.

a) Vertel wat dink jy oor jag (bv.  oor jag as ’n aktiwiteit, stokperdjie of beroep ens.) en vertel

wat dink jy van jagters (bv.  watter soort mens ’n jagter volgens jou is). 

b) Watter soort mens dink jy is die persoon wat die artikel geskryf het?  Wat laat jou so dink?

Vertel.

c) 1. In watter ruimte speel die vertelling af? 

2. Hoe dink jy  voel  die  verteller  oor  hierdie  ruimte?   Motiveer  jou opinie  oor  die

tweede gedeelte van die vraag.

               

Bosveld-landskappe geskilder deur Jacob Hendrik Pierneef (1886 – 1957):
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LES 2

Fokus:

Nota:

Taal in aksie.

Taalvaardighede  verbeter  basiese  en  interpersoonlike  kommunikasie  vir  sosiale

sowel as akademiese situasies.

BEWAAR DIE AARDE, 
DIE NATUUR EN KENNIS.

KENNIS IS MAG!

2.1 Bestudeer die  volgende  woorde  en  plaas  hulle  daarna  in  die  toepaslike  kolomme  onderaan.

Sommige sal in meer as een kolom pas:

Paasnaweek loslê-daggies beweer    vooruitsigte      proses

Kaapse swiep staar    sielsmoegheid      ribbok

wintersonnetjie kliprantjie sonlig    mistroostigheid      bekoring

behaaglikheid fladder verhef    kliptrone      kosbakke

*selfst.nw   meervoud verkleining eienaam werkwoord *abstr. s.nw

Skryf vir jouself 'n kort nota oor:

* selfstandige naamwoord: ____________________________________________________________________________

* abstrakte selfstandige naamwoord:  _________________________________________________________________

* eienaam: _____________________________________________________________________________________________

* werkwoord:  __________________________________________________________________________________________
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2.2 Skryf die volgende paragraaf in die verlede tyd.  Voeg jou eie tydwoorde soos gister, verlede week,

gisteroggend vroeg ens.  by:

Êrens wag ’n rantjie en ’n klip en baie om my aan
te verwonder.  Daar sal jy my kry, heel tevrede.
Dis nou maar eenmaal hoe my gees bedraad is en vir
dit alles is ek dankbaar.                           

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

2.3 a) Voorsien die  volgende  paragraaf  van  lees-  en  skryftekens.   Korrigeer terselfdertyd die

spelfoute.  Moenie terugblaai na die leesstuk om te loer nie!  

elke tree wat jy gee oor die felt en rande voer jou
deer  bekooring  selvs  al  is  jy  mug  en  die  tree
moesaam dis freie tree tree wat jou gees dra nie
die  blinde  ongeduldige  tree  van  haas  na  n
parkermetter  of  n  avsprak  met  n  avgestomde
gemoet nie

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

b) Vergelyk jou skrywe met die laaste paragraaf van Deel II in Les 1 en korrigeer self jou werk

met ’n rooi pen.

29



2.4 Skryf ’n bespiegelende opstel in jou SKRYFBOEK oor “Om te oordeel is skadelik”.

Hier is ’n paar  riglyne vir die skryf van 'n bespiegelende opstel.  Onthou om eers beplanning te

doen met notas soos wat jou gedagtes hul loop neem nadat jy die twee punte hieronder bestudeer

het.  Jy het vrye teuels wat die inhoud en die lengte aanbetref, maar onthou:  ’n opstel is nie net ’n

enkele paragraaf nie.

a) RIGLYNE VIR DIE SKRYF VAN   BESPIEGELENDE OPSTELLE:

–  sulke opstelle verteenwoordig die skrywer se siening, idees, gedagtes en gevoelens oor

    ’n besondere onderwerp wat gewoonlik iets is waaroor hulle sterk voel; 

–  dit neig om persoonlik te wees; 

–  dit benodig ’n versigtige struktuur (beplanning en uiteensetting);

–  hierdie tipe opstelle het nie noodwendig ’n duidelike afsluiting of samevatting nie;

–  dit hoef nie ’n gebalanseerde bespreking aan te bied nie (kan wel ook gebeur);

–  die opstelle kan ernstig of humoristies wees.

b) STAPPE VIR DIE SKRYF VAN   BESPIEGELENDE OPSTELLE  :

–  oorweeg die idee of tema;

–  gee emosionele reaksies en gevoelens weer;

–  oordink  subjektiwiteit (*soek  op  in  jou  woordeboek)  waar  gevoelens  en  emosies  ’n

    groot rol speel;

– probeer  herinneringe of gevoelens in die leser te skep (raak ’n sensitiewe punt aan);

–  druk  idees,  gedagtes  of  gevoelens  uit  wat  eerlikheid  en  persoonlike  betrokkenheid

    weerspieël of aandui.
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