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OPDRAG 9A: GEDIG 6: BOEKMERK: ADDISIONELE VRAE MET ANTWOORDE 

 

1. Wie dink jy is die spreker in hierdie gedig? Gee ‘n REDE vir jou antwoord. (2)  
’n Onderwyseres. Sy beskryf die kinders in haar klas.     

 
2.1. Wat is die DENOTATIEWE betekenis van die titel van hierdie gedig? (1) 

’n plekwyser in ’n boek. 
 
2.2. Wat is die KONNOTATIEWE betekenis van die titel?    (2) 

Dit is ’n simboliese boekmerk wat die onderwyser wil die kinders gee: Sy wil 
elke skooldag spesiaal maak. As hulle terugdink aan hulle skooljare, moet 
hulle onthou hoe lekker dit was.       (1) 

 
3. Wat word die TEGNIEK genoem wat die digter gebruik om die woord “kinders” 

te beklemtoon?         (1) 
Alleenplasing 

 
4. Waarom staan “kinders” ALLEEN in versreël 1?    
 (1) 

Dit beklemtoon dat die gedig oor kinders gaan.     
 
5. Wat IMPLISEER die woorde “ wat teen elke oggend stoei” (reël 3)?  (1) 
 Dit lyk of die kinders nie lus het vir die nuwe skooldag nie.    
 
6. VERDUIDELIK versreël 5 tot 7 in jou EIE WOORDE.    (2) 

Die spreker vergelyk die kinders met mossies wat oor water vlieg en in DIE 
water weerkaats (“waterspieël”) word. 
Sy sien elke kind as ŉ pryslied (‟gesang”) wat oor die skool se blink klipvloer 
beweeg net soos mossies wat oor water vlieg.  

 
7. Haal TWEE aparte woorde uit strofe 2 aan wat aandui dat die spreker goeie,  

maar ook slegte herinneringe van haar skooljare het.    (1) 
 “bittersoet jasmyn” 
 
8.  Wat is die FUNSKIE van die dubbelpunt in reël 13?    (1) 

Na die dubbelpunt volg ŉ lys van die dinge waaroor kinders kla. 
 
9. Som strofe 3 op in net EEN VRAAG:      (1) 
 Hoekom moet kinders elke dag soveel dinge leer? 
 
10. Noem TWEE dinge waaroor die leerders vrae vra. Skryf dit in jou eie woorde.

            (2) 
Kinders wil altyd weet waarom dinge altyd ver is en waarom alles altyd hier is. 
Hulle wil weet waarom hulle somme/ Wiskunde moet doen. 
Hulle wil weet waarom hulle die gedigte van ‘’n digter moet doen wat nie meer 
lewe nie. 
Hulle wil waarom hulle Aardrykskunde moet doen 
(OF SOORTGELYK)  
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11. Kies die KORREKTE antwoord tussen hakies. Skryf slegs die vraagnommer  
en die antwoord neer.         
Die kinders “mor en protesteer” oor al die inligting wat hulle moet leer, want 
hulle dit is (belangrike/ onbelangrike) dinge.     (1) 
 

12. “toe maak sy die dag weer oor –“ (reël 22) 
12.1. Word hierdie woorde denotatief of konnotatief gebruik?   (1) 
 denotatief 
12.2. Wat beteken reël 22?        (1) 
 Die onderwyseres se houding het verander wat beteken dat sy anders dink. 
12.3. Kies die KORREKTE antwoord tussen hakies. Skryf slegs die vraagnommer 

en die antwoord neer. 
 Die besluit wat sy in hierdie strofe neem, is dat sy die kinders met (empatie/ 

simpatie) sal behandel.          (1) 
 
13. Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi. Skryf slegs die 

letter (A-D) langs die vraagnommer neer, byvoorbeeld 6 E.  
  “mossiekind” in reël 24 verwys na kinders – 
 A. wat baie lief is vir die natuur. 

B. wat vry is en nie altyd inpas by wat van hulle verwag word nie. 
C. met ronde rooi bolwangetjies 
D. wat baie positief oor skool voel.      (1) 
 

14. Kies die term in KOLOM B wat by die aanhaling  in KOLOM A pas. Skryf slegs 
die letter (A – E) langs die vraagnommer (..) neer, byvoorbeeld ... 

 

KOLOM A KOLOM B 

14.1. “met wange soos mossies” - D 
14.2. “hande altyd woerende vlerke” - E 
14.3. “die reuk van bittersoet jasmyn 
          uit haar skooljare proe” - A 
14.4. “namens mossiekind” - B 

A. sinestesie 
B. metafoor 
C. assonansie 
D. vergelyking 
E. klanknabootsing  

           (4x1) 
 
15. Haal EEN woord uit strofe 5 aan wat aandui dat die spreker haar as een van 

die kinders “sien”;  dat sy EEN met die kinders voel.    (1) 
 “ons”      
 
16. Waarom is die kinders nou in versreël 26 “soldaatjies” en nie meer “mossies” 

nie?           (2) 
Sy wil die kinders paraat/ gereed maak vir die “gevegte”/ die moeilike dinge 
wat vir hulle in hulle toekoms wag.      

 
17. Watter TWEE OPEENVOLGENDE woorde in die laaste strofe verwys na die 

toekoms?           (1)  
“ellelange reis”  

 
18. Kies die KORREKTE antwoord tussen hakies. Skryf slegs die vraagnommer  

en die antwoord neer.         
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18.1. In die reël 28 word “boekmerk” as ‘n (selfstandige naamwoord/ werkwoord) 
gebruik.          (1) 

 werkwoord 
18.2. VERDUIDELIK  in jou eie woorde wat met reël 28 bedoel word.   (1) 

Jy “bêre” gebeure in jou geheue, m.a.w. jy boekmerk dit, sodat jy dit later 
weer kan onthou. 

 
19. Die gedig is ‘n voorbeeld van VRYE VERS. 
19.1. Noem EEN EIENSKAP van vrye vers wat in hierdie gedig voorkom.  (1) 
 Die verslengtes is onreëlmatig. 

Die strofes volg nie ŉ vaste patroon nie. 
Daar is nie ŉ vaste rymskema nie, hoewel rymwoorde dikwels wel voorkom. 

Die normale leestekengebruik kom nie voor nie. 

19.2. Op watter manier sluit die vrye vers by die INHOUD VAN DIE GEDIG aan?
           (2) 
Om te wys dat kinders net so vry soos die mossies wil wees./ 
Die kinders word met mossies vergelyk om hulle spontaniteit en natuurlikheid 
uit te beeld. Mossie is nog nie deur die menslike samelewing onderdruk nie;  
hulle kan dus nog vry “vlieg”. 

 
20. Wat, dink jy, is DIE BOODSKAP van hierdie gedig?     (2) 

Die belangrike invloed wat ’n onderwyser op sy klas kan hê. 
 

[35]  
 


