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OPDRAG 4:  

 Voltooi die kontekstuele vrae van Huiskat. 

 Merk nou jou antwoorde. 

 

MEMORANDUM: GEDIG 4: HUISKAT 

1. Iets oor ‘n kat wat in ‘n huis bly./ 

 Iets oor die kat wat ‘n troeteldier is en in die huis bly.   (1) 

 

 2. Die kat strek/ rek haarself uit terwyl sy op haar vier bene staan en 

 dan buig sy.         (1) 

  

3. “oopgevlek”         (1) 

 

4. “fluwelig”/ 

 Die kat se pels word (indirek) met fluweel vergelyk.   (1) 

 

5. B ‘n metafoor         (1) 

 

6. Vorm: Haar oë word as smal (spleetvorming) skerwe beskryf./ 

      Die kat se oë is op klein skrefies oop.  

Kleur: Die kat se oë is die kleur van agaat – ‘n groen edelsteen. 

Gevoel: Haar oë is koud/ sonder enige gevoel.    (2) 

 

7. ‟want sy is sonder siel” (r. 5) 

Hierdie kat is só afsydig/ “onvriendelik” dat die eienaars nie na 

genoeg aan haar voel om vir haar ŉ naam te gee nie. (not close 

enough to)./ 

Die kat hou haar eenkant - sy is dus net ‘n kat en dit was nie nodig 

om vir haar ‘n naam te gee nie.      (1) 

8. “gelaat”          (1) 

 

9. “kronkel”          (1) 

 

10. Dit is ironies want daar was niks verkeerd met die kat nie. Die 

 natuur het haar perfek gemaak. Sy is nou eintlik verkeerd gemaak 

 met die sterlisasie, want sy kan nie meer doen wat sy veronderstel 

 is om te doen nie: Sy kan nie meer voortplant/ kleintjies kry nie. (1) 
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11. om die ekstra inligting te beklemtoon     (1) 

 

12. “sal, steeds eenselwig, alle teerheid stuit.”    (1) 

 

13. Die spreker wou die kat vryf/ streel./ 

 Sy wou aan die kat raak.       (1) 

 

14. Die kat maak haar oë toe en maak seker dat die spreker nie aan 

 haar raak nie. / 

 Die kat maak haar oë toe en sy kronkel verby die spreker se hand.

            (1) 

15. Ek kan leer dat katte nie daarvan hou dat mense aan hulle raak as 

 hulle nie aangeraak wil word nie./ 

 As ek wil hê my troeteldiere moet van my hou, moet ek liefde en 

 aandag aan die troeteldier gee terwyl hy/sy nog klein is./ 

 ‘n Mens kom agter dat troeteldiere emosies het. 

 XX NIE katte is aggressief  NIE XX     (1) 

 

16. Ten spyte van die feit dat katte al eeue gelede mak gemaak is, het 

 hulle nog die kenmerke van wildekatte soos velkleur en hulle is

 behoedsaam (versigtig)./ 

 Alle katte het uit die oorspronklike katsoort/ oerkatsoort ontwikkel 

 en het van dié kenmerke behou.       (1) 

 
 


