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OPSOMMING   

 

LEES DIE WENKE HOE OM ‘N OPSOMMING TE DOEN DEEGLIK DEUR VOORDAT JY 

BEGIN: 

 

 Kyk eers watter opdrag word gegee bv. maak ‘n opsomming van sewe wenke hoe ‘n 

mens goeie maniere in die teater kan toon. 

 

 LEES dan die leesstuk terwyl jy op die opdrag FOKUS. 

 

 Alle opsommings moet SEWE feite hê. (SEWE SINNE) 

 

 Elke sin mag net EEN FEIT hê. 

 

 Skryf die sinne PUNTSGEWYS onder mekaar neer. 

 

 Jy mag die sinne nommer of kolletjies (bullets) gebruik. 

 

 Elke sin moet ‘n VOLSIN wees en mag nie met en, want, maar, of omdat begin nie. 

 

 Plaas ‘n PUNT aan die einde van ‘n sin. 

 

 Die opsomming moet sover moontlik in jou eie woorde wees bv. in die oggend kan jy na 

soggens verander. 

 

 Soek jou sewe feite, doen dan eers ‘n BEPLANNING. As jy te veel woorde het, kyk watter 

sin jy nog korter kan skryf. 

 

 Skryf daarna die FINALE OPSOMMING neer. 

 

 Skryf aan die einde van jou opsomming die AANTAL WOORDE tussen hakies neer 

 

 LET OP JOU WOORDORDE EN SPELLING. 

 

 NASIENRIGLYN: FEITE  7. 

                                           TAAL   3 

    TOTAAL 10 

 

   

   

 

 

 DOEN DIE VOLGENDE TWEE OPSOMMINGS OP BL. 2 EN 3. 

 KONTOLEER OF JY AL DIE VEREISTES NAGEKOM HET. 
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OPDRAG NO. 1 

 

Lees die onderstaande teks deur en maak ŉ OPSOMMING van die  

SEWE wenke hoe ŉ mens goeie maniere in die teater kan toon.   

  

 Die opsomming mag nie meer as 80 woorde wees nie.  

 

  

DOEN MY ŉ GUNS EN BLY BY DIE HUIS: ’N LES IN TEATER-ETIKET deur 

Francisca Heese  

1  

  

Ek het agtergekom dat daar deesdae mense is wat dink ŉ aand in die teater 
is dieselfde as ŉ uitstappie Nuweland toe. Hier is ŉ paar wenke vir jou om aan 
te dink:   
  

2  

  

As die deure van die teater toegemaak is, sien jy nie die vertoning nie. Mense 
wat nie betyds vir ŉ produksie kan wees nie, verdien nie om eers die 
voorportaal van die teater te betree nie. So, moenie laat wees nie.  
  

3  Daar is niks wat akteurs so vinnig op hul senuwees maak soos mense wat nie 

ŉ vertoning kan deursit nie. Moet asseblief nie tydens die vertoning opstaan 

nie.   

  

4  

  

  

Die grootste probleem bly steeds die selfoon. Skakel dit af of bly by die huis 
as jy ŉ dringende oproep verwag – dan pla jy ten minste nie die gehoor en 
akteurs nie.   
  

5  

  

As die teaterligte afgaan, begin die produksie en moet jy stilbly. Vir solank die 
verhoogligte aan is, moet jy jou mond hou. Niemand stel belang in jou 
opmerking oor die produksie nie.   
  

6  

  

Nog ŉ ding wat uiters irriterend is, is as iemand tydens ŉ produksie eet of drink. 
Doen dit voor of na die vertoning. Dis vir niemand lekker as jy in hulle ore kou 
nie.   
  

7  

  

Jy kan applous aan die einde van die produksie gee – wanneer die akteurs 
buig en die ligte weer aangeskakel is en jy ander mense ook hoor klap.   
  

8  

  

Laastens, wees respekvol teenoor die akteurs, gehoor en produksiespan vir 
die harde werk wat hulle doen. Gebruik dit as ŉ geleentheid om jouself te 
verryk. As jy dit nie kan doen nie, doen my ŉ guns en bly by die huis.   
  

    

 TOTAAL: 10 
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OPDRAG 2 

Lees die onderstaande artikel aandagtig deur en voer dan die opdrag uit. 

SOM DIE REËLS VIR GELUK IN SEWE VOLSINNE OP. 

 Skryf jou sewe sinne puntsgewys onder mekaar neer. 

 Jy mag jou eie woorde gebruik. 

 Jou opsomming mag nie langer as 80 woorde wees nie. 

 Dui die getal woorde wat jy gebruik het aan die einde van jou opsomming aan. 

 Jy sal streng gepenaliseer word as jy nie die aanwysings volg nie. 

Reëls vir geluk 

Die multibiljoenêr, Bill Gates, het tydens ŉ besoek aan Amerikaanse hoërskole 

12 reëls vir geluk aan die leerders voorgehou. 

Hier volg enkeles daarvan: 

Die wêreld gee nie om wat jou selfbeeld is nie. Die wêreld wil sien dat jy iets  bereik 

het voordat jy begin goed voel oor jouself. Mense wil eers sien wat jou bydrae is 

voordat hulle jou toelaat om jouself lof toe te swaai. 

Jy sal nie R200 000 verdien die dag as jy uit die skool kom nie, jy sal nie die voorsitter 

van die maatskappy word met boonop ŉ chauffeur nie. Jy sal hierdie goed moet 

verdien, want niemand kry dit net nie. 

As jy dink jou onderwysers was moeilik, wag totdat jy ŉ baas het. As jy dink jou 

onderwysers het te veel van jou verwag, wag totdat jy ŉ werkgewer het. 

Om hamburgers te maak en papiere op te tel is nie benede jou nie. Jou oupa en 

ouma sal dit ŉ geleentheid noem. 

As jy foute maak, is dit nie jou ouers of onderwysers se skuld nie; hou dus op kerm 

daaroor en leer daaruit. 

Die onderwysdepartement het dalk wenners en verloorders afgeskaf, maar die 

lewe het nie. In party skole kan jy maar ŉ toets oor en oor skryf totdat jy slaag. In 

die werklikheid gaan niemand jou ŉ tweede of derde kans gee nie. 

Die lewe is nie in kwartale ingedeel nie. Jy het nie lang vakansies nie en niemand 

gee vir jou sakgeld nie. Niemand is daar om jou te help om jouself te vind nie. Jy 

moet dit alles op jou eie en in jou eie tyd doen. 

Wees besonder vriendelik met nerds, want die kanse is baie goed dat een van 

hulle môre, oormôre jou baas gaan wees. 

[Verwerk uit Die Burger, datum onbekend]] 

 

TOTAAL: 10 
 

 


