
                 Isolasie-tydperk: 17 tot 21 Augustus 2020 
 
Aktiwiteite 
 
GRAAD 8 
 
 

VAK AKTIWITEIT/LEESWERK BLADSYE 

Afrikaans Lees en kyk aktiwiteit 11.3.  
Lees en maak ‘n opsomming van die 
inligting op bladsy 180 en 181. Maak 
jou opsomming vanaf oor die kenmerke 
van ‘n eenbedryf.  Lees dan Die 
ingewikkelde boodskap van bladsy 182 
- 185.  Lees die leesstuk ‘n paar keer 
deur totdat jy die gebeure in jou eie 
woorde kan oorvertel.  Skryf jou eie 
opsomming van die eenbedryf (die kort 
toneelstuk) neer.  Ongeveer 100 - 120 
woorde. 

Via Afrika 
Handboek. 
Bladsy 180 - 185 

Engels HL All work will be posted on the 
Whatsapp group. 

 

Engels FAL All work will be posted on the 
Whatsapp group. 

 

Wiskunde Werk word op whattsapp groep 
versprei.  Kontak 076 810 6550 / 083 
281 6677 vir aansluiting.  

 

Lewensoriëntering Julle moes al teen hierdie tyd 
tydskrifartikels, koerantknipsels of 
enige ander inligting oor die Covid-19 
virus en hoe mens die verspreiding 
daarvan kan voorkom versamel het.  
 
Neem nou daardie inligting en skryf ‘n 
250 woord opstel waarin jy die 
onderstaande punte aanspreek. 
 
● Waar is die Covid-19 virus vir die 

eerste maal geiïdentifiseer? 
● Hoe word die virus oorgedra? 

Lys al die moontlike maniere en 
die hoof manier hoe dit oorgedra 
word. 

● Wat kan jy doen in terme van 

 



persoonlike higiëne om te 
voorkom dat die virus versprei? 

● Wat is sosiale afstand en hoe 
help dit om te voorkom dat die 
virus versprei? 

● Meld die jongste (meld die 
datum waarop jy die inligting 
gekry het) infeksie-syfer in 
Suid-Afrika met die aantal 
sterftes. 

 

Kreatiewe Kunste MUSIEK:  

Grendelrym-opdrag:  Die leerders 
wat nie die grendelrym-opdrag 
gestuur het nie, moet reg wees om 
dit die eerste dag wat jy terug is by 
die skool, op te voer. 

Nootname:  Ons hersien 
nootname.  Kyk na die 
PDF-dokument aangeheg en doen 
die aktiwiteite.  

Leer gedigte. 

 

Natuurwetenskap Werk word op whattsapp groep 
versprei.  Kontak 076 810 6550 vir 
aansluiting. 

 

EBW Van nou af gaan daar slegs Rekening- 
kunde-opdragte in die dokument 
verskyn.  Daar is dus nie meer verdere 
EBW-aktiwiteite nie. 

 
 
 
 

EBW (Rekeningkunde) Laai die PDF file: 
Gr 8 Rekeningkunde Aktiwiteit 8: 
Aanteken van transaksies in 
joernale MEMO af. 
 
Werk elke transaksie weer deur en 
maak seker dat jy dit korrek 
aangeteken het.  Maak veral seker dat 
jy die bedrae in die korrekte kolom 
ontleed het.  
 
Bêre al die notas en memo’s in jou 
Rekeningkunde leêr en bring dit saam 
sodra jy weer skool toe kom. 

 
PDF op hsgrens 
webtuiste: 
Akt 8: Aanteken 
van transaksies 
in joernale 
MEMO 



Sosiale Wetenskappe Geskiedenis: 
 
PDF met bl. 125-127 se antwoorde op 
webtuiste. Merk asb. self. Bring 
volgende week klas toe. 

 
 

Tegnologie Hoofstuk 7:  Ratstelsels:  Kyk aan die 
einde van Hoofstuk op bl. 134 en doen 
die hersiening.  
Ken die basiese feite:  1 - 3. 
Kontroleer jou begrip:  1.a - c 
Daag jouself uit:  1.a - e.  
Werk sal in die week ook deur what's 
up gestuur word.  

 

 
 


