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STUDIEVELD C – WEERSAKE, STERRE EN PLANETE 
 

LES 1 
 

Fokus:    
Nota:     

Luister, praatstrategieë en lees.  Gee aandag aan spesifieke besonderhede. 
Luister met begrip na ’n teks, praat daaroor en volg op met lees. 

 
 
 
 
 
 
1.1 Kyk by die venster uit en beskryf wat jy sien.  Gaan staan buite en beskryf wat jy voel.  Kyk in die 

spieël en beskryf hoe die weer jou laat voel. 
      

   
 

 
a) Omkring die simbool / simbole wat vandag by die weerstoestand in jou omgewing pas: 
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b) Gebruik los papier en maak vir jou ’n weerkalender wat tot aan die einde van die studieveld sal strek 
(8 lesse / 8 weke).  Dui elke dag se weer met ’n skets en ’n kort beskrywing aan.  Voeg die naam van 
die dag sowel as die datum by (jy gaan dit in Les 8 nodig kry). 

  
Voorstelle: 
Gebruik ’n A3 grootte papier om blokke te trek (soos ’n  
tafelkalender) wat jy dan teen die muur kan opsit. 

 OF  
Sny A4 grootte velle papier in die helfte, kram hulle vas  
en druk gaatjies met ’n gaatjiesdrukker in die lang kant  
(wat nou die bokant van jou kalender is).  Ryg ’n toutjie  
deur die gaatjies sodat jy dit teen die muur kan hang. 

 
Alle illustrasies:  Google 

 
 
c) Luister aandagtig na ’n voorlesing wat volg oor .  Trek ’n diagram in die vorm 

van ’n breinkaart (“mindmap”) op die volgende bladsy en gebruik dit om notas in te maak oor die 
kern en ondersteunende gedagtes van die voorlesing se inhoud, byvoorbeeld: 
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1.    

Weer is die toestand van die atmosfeer, tot die mate wat dit warm of koud, nat of droog, kalm of 
stormagtig, oopgetrek of bewolk is.  Die meeste weerverskynsels kom voor binne die troposfeer net onder 
die stratosfeer.  

      
Weer verwys in die algemeen na dag-tot-dag temperature en neerslae, terwyl klimaat die term is vir die 
gemiddelde atmosferiese toestand oor langer tydsperiodes.  

          
Wanneer dit in die algemeen gebruik word, verwys "weer" gewoonlik na die weer op aarde.  Die dryfkrag 
agter weer is meerendeels digtheidsverskille (temperatuur en vog) tussen verskillende plekke. Hierdie 
verskille kan voorkom as gevolg van die hoek wat sonstrale die aarde se atmosfeer inval by 'n bepaalde plek, 
wat wissel by die lengtegrade vanaf die trope. 

    
Die sterk temperatuurverskille tussen die pole en tropiese lug veroorsaak die vorming van straalstrome. 
Weerstelsels in die middelbreedtegraadliggings, soos ekstratropiese siklone, word veroorsaak deur 
onstabiliteite van die straalstroomvloei.   
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                                                                                                                           Na dié voorlesing in Afrikaans,  
           probeer om die skets links in  
           Afrikaans te vertaal.   
            
                                                                                                               Maak die skets hieronder en  
            benoem dit dan in Afrikaans. 

 
   
            
 
 
 
 
Omdat die aardas gekantel is (relatief tot sy orbitaalvlak), val sonlig die aarde se atmosfeer binne op 
verskillende hoeke by verskillende tye van die jaar.  Op die aardoppervlak wissel temperature gewoonlik met 
±40 °C per jaar.  Die verandering van die aarde se wentelbaan oor millennia het 'n invloed op die 
hoeveelheid en verspreiding van sonenergie wat deur die aarde ontvang word, en ook op die langtermyn 
klimaat en globale klimaatsverandering. 
Temperatuurverskille van die aardoppervlak veroorsaak drukverskille.  Hoërliggende plekke is koeler as 
laerliggende plekke as gevolg van verskille in verwarming.  

(Met erkenning aan https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Weer_(meteorologie)&oldid=1507784) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 

2. Lees die vrae hardop en beantwoord hulle mondeling terwyl die persoon wat die inligting vir jou 
gelees het, luister.  Bespreek die antwoorde. 

 
 i. Het jy al vantevore kennis opgedoen oor die weer?  
  Wat het jy tóé oor die weer te wete gekom? 
  Wat weet / verstaan jy nóú wat jy nie vantevore geweet / verstaan het nie? 
 
 ii. Na watter 8 aspekte in die leesstuk verwys “die toestand van die atmosfeer”? 
 
 iii. Wat is die betekenis van die woorde “toposfeer” en “stratosfeer”?  Gebruik jou woordeboek.  
  Wat is die Latyn vir “laag” en “sfeer” (dit is deel van die verduideliking in jou woordeboek)? 
 
 iv. Verduidelik in jou eie woorde die verskil tussen “weer” en “klimaat”. 
 

v. As “weer” gewoonlik na die weer op aarde verwys, waarom word daar, na jou mening, nooit 
na die weer op Mars of ander planete verwys nie? 

 
 vi. Beskryf die verskil tussen weer en weerstelsels. 
 
 vii. Verduidelik die betekenis van: 
    * …die dryfkrag agter weer…   
    * …aarde se wentelbaan oor millenia… 
    * …langtermyn klimaat… 
    * …globale klimaatsverandering… 
    * meteoor (gee ook die Griekse woord daarvoor) 
    * meteorologie en meteorologies 
  
 viii. Wat is die verskil tussen ’n meteorograaf en ’n meteoroloog? 
 
 ix. Waarna verwys die woord “drukverskille” in die laaste paragraaf?  
   

x. Weervoorspellings word gewoonlik net na die nuusuitsending op televisie gebeeldsend.  Kyk 
na die volgende opname en sê hoeveel L’e en H’s jy op die weerkaart kan sien:  

https://www.youtube.com/watch?v=IwpBigNoQFQ 
Waarna verwys die letters?  Kyk of jy kan vertel waarom die L’e en H’s op daardie spesifieke 
plekke voorkom en ook hoekom hulle rondskuif. 

 
  Kyk na nog ’n opname en sê hoe die twee voorspellings verskil: 

https://www.youtube.com/watch?v=97V7uBlE1Eg 
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3. Doen die volgende aktiwiteite in notavorm op die volgende bladsy sodat jy later daarna kan verwys. 
 

i. Die woord SFEER is ’n selfstandige naamwoord met ‘n letterlike sowel as ’n figuurlike be- 
tekenis.  Stel ’n tabel op met genoeg kolomme.  Gebruik jou woordeboek om die betekenisse 
op te soek en onder die regte opskrifte te notuleer.  Los daarna ’n paar ekstra lyne in elke 
kolom oop. 

 
ii. Die woord “sfeer” is in die enkelvoud.  Stel nog ’n tabel op met genoeg kolomme om die 

enkelvoud, die meervoud en die verkleining van die woord in elke kolom te kan skryf.  Los 
weereens daarna ’n paar lyne in elke kolom oop.  

 
 
 
 
iii. Gebruik jou woordeboek om vas te stel of troposfeer en  

stratosfeer in die meervoud geskryf kan word.   
Teken jou bevinding aan.  
Maak gebruik van die illustrasie om ’n afleiding te maak  
oor die rede vir jou bevinding: 

 
 
 
 
 
 
 
 

iv. Die terme troposfeer en stratosfeer het met meteorologie te make.  Gebruik jou woorde-
boek om vas te stel waarmee die term meteoor te make het.  Skryf die inligting in jou notas 
neer. 

 
v. Die woord METEOOR is ’n selfstandige naamwoord met ‘n letterlike sowel as ’n figuurlike 

betekenis.  Gebruik jou woordeboek om die betekenisse op te soek en notuleer dit dan onder 
die regte opskrifte (jy het reeds ’n tabel opgestel, gebruik die oop lyne wat jy gelaat het). 

 
vi. Die woord “meteoor” is in die enkelvoud.  Skryf die enkelvoud, die meervoud en die 

verkleining daarvan in jou bestaande tabel. 
 
 



 
7 
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4. Dui aan of die volgende woorde korrek getabuleer EN korrek gespel is.  Gebruik jou woordeboek 
om seker te maak voordat jy ’n regmerkie   of ’n kruisie    agter die woord plaas.  Waar jy ’n 
kruisie gebruik moet jy ook ’n regstelling maak, byvoorbeeld:  “geen” as daar nie ’n meervoud is nie;  
korrigeer die spelfout ens.  

ENKELVOUD MEERVOUD VERKLEINING 

atmosveer 

weer 

verskeinsel 

temperatuur 

neerslag 

klimaat 

aard 

dryfkrag 

troop 

pool 

siekloon 

aardas 

opervlak 

oppervlakte 

langtermein 

atmosvere 

were 

verskynsels 

temperatiere 

neersla 

klimate 

aarde 

dryfkragte 

trope 

pole 

siklone 

aardasse 

oppervlake 

opperflaktes 

langtermeine 

atmosveertjie 

weertjie 

verskynseltjie 

temperatuurtjie 

neerslaggie 

klimaatjie 

aardetjie 

dryfkraggie 

tropie 

pooltjie 

sikloontjie 

aardassie 

oppervlakkie 

oppervlaktekie 

langtermynkie 

 
5.  Skryf al die idiomatiese uitdrukkings met die woord “aarde” wat jy kan opspoor, en voeg die 

betekenis van elkeen by.  Illustreer sommige van die uitdrukkings as jy wil. 
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1.2 
 
a) Lees die volgende eers saggies, maar aandagtig.  Daarna lees jy dit hardop vir iemand anders. 

1. Stel jou voor:  ‘n gesin is vir die eerste keer in hul lewe met vakansie in die Wildtuin.  Hulle het die 
hele jaar lank daarna uitgesien.  Die genotvolle tydjie by Skukuza-kamp is verstreke en hulle is op die punt 
om na Satara te vertrek waar hulle vir ’n paar dae sal tuisgaan om die wild in daardie omgewing te besigtig. 
Hulle is opgewonde en in die wolke dat die vakansie tot dusver so suksesvol verloop het en sien daarna 
uit om die volgende ruskamp te beleef.  Satara lê noordoos van Skukuza. 

 
Illustrasies:  Google 

2. Dit reën katte en honde en 
hulle is bly daaroor vir die veld en 
die diere se onthalwe.  Dán kom die 
aankondiging dat besoekers aan die 
Krugerwildtuin, wat van Skukuza in 
die suide na die noordelike dele wil 
gaan, in die volgende paar maande 
“ondertoe” via Onder-Sabie sal 
moet ry.  Dit is omdat vloedwater 
groot skade aan die H1-2-hoofpad 
tussen Skukuza en Tshokwane 
aangerig het. 

 
3. Die pad is omtrent 5km noord van die brug oor 
die Sabierivier beskadig nadat ’n wal van ’n dam 
gebreek het en volgens die kommunikasiehoof van 
Sanparke kan dit moontlik maande duur om die skade 
aan die pad te herstel.  Die enigste pad tussen die 
noorde en die suide is via die laagwaterbrug oos van 
die Onder-Sabie-ruskamp.  Dié brug op die H4-1-pad 
was óók weens swaar reën onder water, maar die 
watervlak het later gedaal en is weer vir verkeer 
oopgestel.  
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4. Dit is vakansietyd, wat prettyd beteken, maar nou moet daar gewigtige besluite geneem word oor 
die res van die reis wat moontlik deur vloedwater kortgeknip gaan word en skielik is hulle nie meer so bly 
en dankbaar oor die reën nie.  Hulle gesigsuitdrukkings lyk nou meer só en sussie kla die weer is alweer 
in haar hare… 

 
5. Die beplande rit vir die dag, wat net 93 km sou wees, kry nou 43 km by.  Voertuie mag slegs teen 
40km per uur deur die Wildtuin beweeg, maar voordat hulle kan vertrek, moet daar eers by die 
inligtingskantoor in die ruskamp vasgestel word in watter toestand die laagwaterbrug is.  Dit raak al hoe 
later, die vertrektyd word al hoe verder aangeskuif en almal weet dat haastigheid op die Wildtuin se paaie 
nie geduld word nie, al word die ruskamp, waarheen  gemik word, se hek om 18:00 gesluit… 
6. Nou begin almal kriewelrig en bekommerd raak… sê nou net hulle maak dit nie betyds nie?  Sê 
nou maar die paaie verspoel so erg dat hulle nie uit die Wildtuin kan kom nie?  Sê nou maar hulle besluit 
om tog die kans te waag en hulle sit iewers vas?  Sê nou maar…  Wég is al die vrolikheid!  Die langverwagte 
vakansie verander in ’n nagmerrie… 
7. Intussen val die reën al hoe harder.  Watter effek het dit op die diere wat sopnat reën daar waar 
party van hulle in die veld blootgestel aan die elemente staan?  Is hulle vies omdat dit reën?  Staan hulle 
koponderstebo omdat hulle dag bederf is, of staan hulle maar net so omdat dit hul manier is om die gure 
weer te trotseer? 

        
8. Wat vir mense ‘n pretbederwer is, is vir diere ‘n uitkoms.  Hulle weet dis nie lank nie dan lyk dit so: 

 
 
 
 
 
 
 

(Beeld 7 Maart 2017 
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b) Beantwoord die vrae mondeling en bespreek jou antwoorde met die persoon wat na jou voorlesing 
geluister het. 

 
1. Wie almal speel ’n rol in die vakansieverhaal?  Dink mooi voor jy antwoord. 
 
2. Hoe dink jy sal die gesprek verloop tussen twee van die persone, volgens paragraaf 1 se inhoud?  Jy 

en die persoon saam met jou neem beurte om te praat.  
 * Gebruik gepaste taal (ma’s, pa’s en kinders se taalgebruik verskil). 
 * Gebruik gepaste styl (manier van praat) en register (stemtoon). 
 * Spreker 1 stel ’n standpunt (bv. dat die lang wag vir die vakansie die moeite werd was).  

Spreker 2 rig ’n teenargument (bv. voel dis te lank om te wag). 
 * Bereik konsensus (stem uiteindelik saam) aan die einde van die gesprek. 
 
3. Watter faktore in paragrawe 2 tot 4 kan na jou mening aanleiding daartoe gee dat die trant (styl en 

register) van die gesprek sal verander? 
 
4. Hoe lank (volgens jou berekening) sou dit die gesin geneem het om onder normale toestande 

 vanaf Skukuza na Satara te reis?  Hoe lank sal dit hulle neem om Satara via Onder-Sabie te bereik? 
Verduidelik hoe jy die berekening doen. 

 
5.  

* Beskryf hoe die gesigsuitdrukkings in paragraaf 1 in skrille kontras staan met dié in para-
graaf 4. 

 * Verduidelik die kontras / teenstelling in paragraaf 8 (woordeboek). 
 
 
 
c) Doen die volgende vrae skriftelik: 
 
1. Skryf die sinne in die DIREKTE REDE.  Kies self wie die sprekers is. 
 i. Ai, die tydjie by Skukuza was nou regtig aangenaam.  ________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 ii. Ja, maar nou is dit tyd om te pak sodat ons kan vertrek. ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 iii. Waarnatoe gaan ons dan nou?  _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 iv. Ons volgende stop is die ruskamp by Satara.   ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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2. Skryf die sinne in die INDIREKTE REDE. 
i. “U moet asseblief eers die inligtingskantoor besoek alvorens u vertrek,” sê die Wildtuin-

beampte. _______________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 

 ii. “My hare wil nie platlê in hierdie weer nie,” kla sussie.  ________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Skryf die sin in 4 verskillende VRAAGVORME.  Begin elke vraag met die woorde tussen hakies. 
 * Hulle is vies omdat dit reën (is, wie, hoekom/waarom, wat). 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Skryf die korrekte SINSTRUKTUUR deur met die gegewe woord/woorde te begin. 
 i. (moontlik) (kortgeknip) (sal, word) (Die reis) (vloedwater) (deur).  

Vloedwater… __________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 ii. (die paaie verspoel het) (kan omdat kom nie) (die Wildtuin) (nie uit) (Sê nou) (so erg). 
  Sê nou hulle… _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 
1.3 Soek die betekenis van die woord “weerwolf” in jou woordeboek op. 
 * Verduidelik die betekenis wat met ’n ou bygeloof te make het. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 * Verduidelik die figuurlike betekenis en maak jou eie sin om dit te illustreer. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 * Verduidelik die soölogiese betekenis (= letterlike betekenis). 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
a) Wat is DUBBELSINNIG aan die volgende illustrasie (gebruik jou woordeboek vir hulp met die woord)? 

 Illustrasie:  Google 
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b) Bespreek die verskillende WEERVERSKYNSELS in die volgende skets (maak of jy dit op die televisie 
na die nuus aanbied): 

  Illustrasie:  Google 

1. Bespreek wat die verskil tussen ’n weervoorspeller en ’n weerverslaggewer is.  
 
2. Sal jy belangstel daarin om een van die twee beroepe te volg?  Bespreek die opsie.  Moenie skrik-

kerig wees om jou opinie uit te spreek nie! 
 
3. Stel ’n kort MONDELINGE VERSLAG saam oor die WEERVERSKYNSELS wat jy op jou eie weer-

kalender tot op datum aangeteken het.  
 
 
c) Beantwoord die vrae mondeling: 
 
1. Wat is SINONIEME vir:  weerwolf  bygeloof  weerkundige 
 
2. Gee ’n ANTONIEM vir “dubbelsinnig”. 
 
3. Onderstreep die HOMONIEME in die volgende sinne: 
 Ek sien jou weer.   Die weer steek op.            Die lig weer muskiete af. 
 
4. Wat is ‘n “EUFEMISME”?  Slaan die woord na in jou woordeboek en skryf ’n definisie plus ’n 
 voorbeeld daarvan neer.  Merk jou aantekening met “***ONTHOU***”. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
5. “Die weerwolf is aan die woord”.  Word dit letterlik of figuurlik bedoel?  Hoekom sê jy so? 
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1.4 
Vroeg in 2017 het NASA ’n satellietfoto vrygestel van ’n sikloon wat in die rigting van Mosambiek beweeg 
het.  Dié sikloon se naam was Dineo.  Later in die jaar is verwoesting in Texas en Florida in die VSA gesaai 
deur orkaan Harvey en daarna orkaan Irma.  Skaars enkele weke daarna is die Karibiese-gebied  deur orkaan 
Maria getref.  Danksy ’n aangepaste satellietbeeld, is die oog van dié storm duidelik waarneembaar. 

    Illustrasie: Google  
 
a) NAVORSING::  
1. Orkaan Irma se oog was ook duidelik sigbaar.  Draai die orkaan kloksgewys of antikloksgewys?  Doen 

naslaanwerk oor orkaan Irma en die rigting waarin orkane draai. 

 
  
2. Stel vas wat die verskil is (en of daar ’n verskil is) tussen ’n sikloon, ’n orkaan, ‘n tifoon en ‘n tornado.  

Verdeel jou bevindings in DEFINISIE en KENMERKE in tabelvorm op die volgende bladsy.  Omkring 
of “highlight” die woorde wat tipies van die vier weerstelsels is. 

       
 

Voorstel: 
https://af.wikipedia.org/wiki/Tropiese_sikloon 

www.mieliestronk.com/orkaan.html 
https://af.wikipedia.org/wiki/Tornado 
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3. Elke groot storm kry ’n naam wat by ’n geslag pas.  Op grond waarvan dink jy word hierdie name (en 

ook geslag) gekies?  Dink jy die keuse loop moontlik hand aan hand met karaktereienskappe soos 
dié van mense?  Hoe pas dit dan by ’n naam?  Bespiegel! 

 
Kom ons kyk na die naam “Katrina”.  Sê die naam hardop.  Hoe klink dit vir jou?  Sag?  Lieftallig?  Outyds 
(“prim and proper”)?  Spandabelrig?  Alledaags?  Vol fieterjasies?  Ernstig? 
 
Volgens die webtuiste https://af.wikipedia.org/wiki/Orkaan_Katrina: 
 
Katrina is die duurste werwelstorm ooit wat die VSA getref het.  Die skade van meer as 1 100 miljard rand 
wat Katrina berokken het, oortref selfs dié van Orkaan Andrew, wat die suide van Florida in 1992 verwoes 
het, en dié van die aardbewing in die Indiese Oseaan, wat tot die tsoenami-ramp van 2004 gelei het.  
        

       
       Oorstromings in New Orleans                   Die baan van Katrina 
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b) Vertaal die volgende uittreksel vanuit die Zoutpansberger, 9 Februarie 2017 (plaaslike koerant van ‘n 
dorp in die Limpopo provinsie:  Louis Trichardt): 

 
With tropical cyclone Dineo bearing down on the region, fears are 
escalating that the Soutpansberg’s inhabitants might find themselves in 
a similar situation as during the floods caused by Cyclone Eline in 2000. 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
c) Lees die onderstaande inligting vanuit dieselfde koerantartikel.  Let op na die volgende: 
 
    FORMAAT   │ TAALGEBRUIK       │   KENMERKE VAN DIE TEKS     │         ORDENING 
 

                       Teen Woensdagoggend is Dineo steeds geklassifiseer as ’n sterk tropiese storm wat oor die 
Mosambiekse Kanaal geposisioneer is.  Die Suid-Afrikaanse Weerdiens (SAWD) het in ’n persverklaring 
gesê:  “Gedurende die laaste paar uur, het Dineo se spoor meer wes beweeg met die mees onlangse 
beweging in ’n wes-suidwestelike rigting teen 7 knope (omtrent 14 km/u).  Dineo voldoen aan die 
welbekende wispelturige en onvoorspelbare karakter van sulke tropiese stelsels”. 
  Tropiese stelsels soos Dineo, wat oor oop water ontstaan, is uiters afhanklik van die oop 
oseaan as ’n bron van latente hitte-energie om hul groei en toename in intensiteit in stand te hou.  Die 
oomblik wanneer sulke stelsels oor land begin beweeg, ondergaan hulle sonder uitsondering ’n vinnige, 
strukturele verandering en begin verswak. 
  “Nieteenstaande hierdie verswakking, word dit verwag dat die grootste deel in die suide 
van Mosambiek hewige reënval kan verwag, hoofsaaklik in die omgewing van 100 tot 200 mm per dag (of 
selfs meer).  Daar moet ingedagte gehou word dat die laer gedeelte van die Limpopo Rivier, wat direk 
deur die Mosambiekse gebied vloei, die risiko van vloede vir die gemeenskappe inhou wat bes moontlik 
tot verskuiwings kan lei as gevolg van vloedwater,” het die weerdiens gewaarsku. 
  Die diens voorspel dat die oppervlakspiraal teen vroeg Vrydagoggend sal begin 
oorbeweeg in die rigting van Musina en Beit Brug en daar word verwag dat die oorblyfsels daarvan teen 
Saterdag oor Botswana sal wegdryf.  Neerslae word verwag om voort te duur oor die Limpopo Provinsie.  
“Riviere in die gebied sal voortgaan om sterk te vloei gedurende die einde van die naweek tot in die 
volgende week omdat binnelandse afvloei tyd neem om riviersisteme  te bereik,” het die diens gewaarsku. 
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1. Kom ons kyk eerstens na die FORMAAT:  
i. Dink jy die formaat is formeel of informeel?  Hoekom sê jy so (stel vas wat die woorde beteken)? 
ii. Watter verskil dink jy sou dit aan die formaat gemaak het indien die artikel só begin het:   

Eendag, lank, lank gelede, was daar ’n nare storm met een oog… 
 
2. Die TAALGEBRUIK pas normaalweg by die formaat.  
i. Dink jy die taalgebruik is juis formeel en akademies van aard om by die formaat te pas? 
 Hoekom sê jy so (stel vas wat die onderstreepte woord beteken)? 
ii. Watter verskil, na jou mening, sou dié taalgebruik gemaak het:   

Awesome dudes soos Dineo, wat like om oor oop water te start, is movies mal oor die see as ’n 
supply van miskien heat kicks om te move en meer vibes op te bou. 

 
3. Die KENMERKE VAN ’N TEKS word normaalweg deur die taalgebruik en die formaat bepaal. 
i. Dink jy hierdie teks is kenmerkend van ’n storie of kenmerkend van ’n verslag?  Hoekom? 
ii. Hoe behoort sin 2 in die laaste paragraaf na jou mening te lyk indien dit deel van ’n storie was? 
 
4. Knip ’n koerantartikel uit wat oor weersake handel en vergelyk die ORDENING VAN DIE INLIGTING 

met dié van die vorige leesstuk.  Gee jou opinie oor hoe die rangskikking van gegewens, paragrawe 
en uiteensettings van mekaar verskil of met mekaar ooreenstem.  

 
 
 
 
 
 
 

(plak hier in) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Gebruik ’n rooi pen (of viltpen) en skryf bo-oor die teks in die vorige leesstuk om die volgende drie 

versynsels te laat uitstaan: 
AANHALINGSTEKENS    HAKIES    SKUINSSTREEP 
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1.5    
Lees die inligting wat volg hardop.  Let op na FORMAAT, TAALGEBRUIK, KENMERKE VAN DIE TEKS 
EN ORDENING (rangskikking).  

DIERE:  SONSTEEK EN HITTE-UITPUTTING 
 

DIE WARM SOMERWEER HOU RISIKO’S VIR HONDE IN 
 
Honde kan nie soos mense sweet wat hul liggame sal laat afkoel nie.  In die plek daarvan haal hulle vinnig 
asem (met tonge wat uithang), maar dit is minder doeltreffend as om te sweet wanneer temperature 
uitermatig styg.  Hulle kan wel deur hul pote sweet, maar weer eens, met beperkte doeltreffendheid.  Dan is 
daar nog hul pels wat veroorsaak dat hulle heelwat warmer kan kry.  Wat dít alles beteken, is dat honde baie 
meer vatbaar is vir hitte-uitputting as mense. 
      
Na watter tekens moet opgelet word om agter te kom of ons honde aan sonsteek ly? 
 Uiters vinnige asemhaling (panting) met helderrooi tong wat uithang. 
 Rooi of bleek tandvleis. 
 Dik, taai speeksel. 
 Die dier kom swak, lusteloos en selfs duiselig voor. 
 Vomering, wat selfs bloed kan bevat. 
 Diaree. 
 Skok en koma. 
   
 
Sodra enige van hierdie tekens waargeneem kan word, moet die dier onmiddellik na ’n koeler area verskuif 
word, afgekoel word met koel (nie koue) water en na ’n veearts geneem word.  Dit is ook raadsaam om die 
lug om die hond af te koel met ’n waaier, maar sorg moet geneem word om die afkoeling nie te vinnig te 
laat plaasvind nie.  Dit kan ook gevaarlik wees. 
Jou hond sal van matige hitte-uitputting of sonsteek meestal sonder probleme herstel, maar ernstige 
sonsteek, aan die ander kant, kan skade aan organe veroorsaak wat langtermyn sorg nodig sal hê.  
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Watter voorkomende maatreëls kan getref word om hitte-uitputting en sonsteek by ons honde te verhoed? 
 
      Temperatuur in ‘n geparkeerde motor kan maklik tot 60°C styg en daarom is dit ondenkbaar dat         

ons ons diere in die motor laat wag terwyl ons inkopies doen.  Al is dit net vir vinnig in en uit die  
winkel en al is die motor in die skadu geparkeer.  

       Honde wat slegs buitenshuis bly, moet ALTYD toegang hê tot skaduwee en vars water.  
      Indien draf of fietsry een van jou gunstelingaktiwiteite is, sal jy jou hond nie ‘n guns doen om  

hom/haar saam te laat draf op ‘n snikhete en selfs nie eers op ‘n matige warm dag nie. 
      Om strand toe te gaan op ‘n lekker warm dag is iets wat heelwat mense geniet.  Alhoewel dit  

voorkom of honde dit ook geniet, moet ons onthou dat daar eerstens gewoonlik nie skadu is nie en  
tweedens dat daar gewoonlik ‘n hoë mate van hitte-weerkaatsing is.  Ons honde is nie slim genoeg  
om hierdie faktore uit te wys nie en daarom moet ons vir hulle dink.  Moet hulle nie keer om ook in  
die water in te spring nie, al moet jy jou handdoek agterna deel. 

      ’n Haarsny in die somer vir honde met dik pelse kan oorverhitting voorkom, maar sorg moet  
geneem word om nie te veel hare af te sny nie.  Dit kan weer lei tot sonbrand.  
 

 (Inligting verkry uit die tydskrif Plaastoe! Oorspronklike artikel: dr. Joan Kleynhans-Jordaan) 

  
  
a)    Vertel watter woord(e) in die teks verwys na: 
* siek word van hoë temperature  * uitskei van giftige liggaamstowwe 
* die weer     * simptome 
* onvas op die voete    * ’n verlengde periode 
* planne om iets te keer    * dinge om te doen waarvan jy die meeste hou 
* baie hare     * te veel son op die vel 
* nie binne in die huis nie   * ’n stilstaande voertuig 
* goedere waarvoor betaal word  * ’n sonlose plek 
 
 
 
b) Trek ’n tabel met KOERANTARTIKEL en TYDSKRIFARTIKEL as opskrifte.  Skryf die woorde FORMAAT, 

TAALGEBRUIK, KENMERKE VAN DIE TEKS EN ORDENING aan die linkerkant van die tabel.  Gebruik 
die volgende bladsy hiervoor.  Gebruik die inligting by Les 1.4 c) as riglyn en maak dan notas van die 
vier punte onder elke opskrif. 
Die doel van die oefening is om die twee tipes artikels: 

* te VERGELYK (om vas te stel hoe hulle van mekaar verskil); 
* te KONSTRASTEER (dit teenoor mekaar te stel); 
* te EVALUEER (te beoordeel of dit aan vereistes voldoen). 
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