
Graad 10 Afrikaans Retief Week 16 (13 – 17 Julie) 

Kan jy glo dat dit alreeds die helfte van die jaar is?  Dit voel so vreemd.  Maar, ons het nog 

baie om voor dankbaar te wees.  Ek hoop dat jy nog kan positief voel oor hierdie jaar en 

dat jy baie oor jouself geleer het.  Ek wonder soms as ons eendag ver in die toekoms sal 

terugdink oor hierdie tyd, wat dit is wat ons sal onthou.  Maar nou eers werk vir hierdie 

week.  Doen elke dag dit wat jy elke dag moet doen.  Selfdissipline is ‘n baie belangrike 

element vir ‘n suksesvolle lewe en hierdie tyd kan ons baie oefening daarvoor kry. 

13 Julie As jy Versoening se antwoorde vir my kan instuur via e-pos, sal dit my baie  

help as ek kan begin merk.  Doen dit vandag, as jy kan, asseblief. 

Op 19 Junie moes jy p.130 in Afrikaans sonder Grense lees.  Vandag moet jy 

op p. 131 die vrae 1-14 in jou Klaswerkboek doen. 

14 Julie Vandag sal ek die memo van die werk van gister aanstuur via die whatsapp-

groep en ook via e-pos.  Merk jou werk en doen die verbeteringe in jou boek. 

15 Julie Lees die vrae 1–10 op p. 129 oor Katlego Maboe (hy is die akteur van die 

Outsurance advertensies op TV).  Ek gaan via Whatsapp vir jou die teks lees.  

Dit is ‘n luisteroefening.  Luister dan na die teks tot jy die vrae op p. 129 in jou 

Klaswerkboek kan antwoord.  Ek sal probeer om die whatsapp met die teks 

om 11:00 te stuur. 

16 Julie Op p. 125 moet jy die idiome leer.  Jy gaan dit alles in jou Klaswerkboek skryf.  

Ek gee hier die 10 idiome en hulle betekenis. 

1. Geen nuus is goeie nuus. 

 As jy niks van iemand hoor nie, gaan dit goed met hulle. 

2. Iemand is ‘n nuusdraer. 

 Iemand dra stories aan. 

3. Die skrif is aan die muur. 

 Daar is niks wat nog gedoen kan word nie – dit is te laat. 

4. Jou pen in gal doop. 

 Jy voel bitter oor iets wat gebeur het. 

5. Suutjies praat is duiwelsraad. 

 As jy saggies praat, dan skinder jy. 

6. Ou nuus. 

 Jy vertel iets wat almal al klaar weet. 

7. Op skrif stel. 

 Inligting neerskryf. 

8. Die pen is magtiger as die swaard. 

 Om te skryf is meer effektief as (than) geweld (violence). 

9. Iets van die dakke (rooftops) af verkondig (announce). 

 Iets vir almal vertel. 

10. Nie doekies (small pieces of cloth) omdraai (turn over) nie. 

 Praat reguit (straight). 



17 Julie Ek sal vandag die memo van die luisterbegrip van 15 Julie op whatsapp en e-

pos stuur.  Vandag sal jy spelling leer.  Die woorde kom van die lyste op p. 

127.  Skryf hierdie woorde in jou Klaswerkboek neer.  Hier is die woorde vir 

vandag: 

 

deur by/door/through 

muur wall 

duur expensive 

eeu century 

dier animal 

projek project 

intussen in the meantime 

geliefkoosde favourite 

tegnologie technology 

musiek music 

kommunikasie communication 

konteks context 

interessant interesting 

definitief definately 

program programme 

 

 


