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Afrikaans Huistaal  

Graad 8 Memorandum vir  tuiswerk in isolasietydperk 2020 

Mei 2020:  Werk vanaf 11 tot 16 Mei 

Aktiwiteit 7.2 

1. Thandi 

2. Hy het die bagasiebak toegemaak, want hy het onthou dat hy vergeet het om die 

vrou in te laai. 

3. Coert en Freek 

4. Hy besef dat sy maat hom misbruik omdat hy nie vreeslik slim is nie. 

5. Hy vergeet die vrou; vergeet om die pistool te laai; laai ‘n vrou in die bagasieruim 

wat heeltemal anders lyk as die een wat hulle moes ontvoer het. 

6. Dit dui ‘n opbou van spanning aan. 

7. Ja.  Thandi verwys daarna as sy sê ‘n swart vrou is mos nie goed genoeg nie. 

8. Die boewe(skelms) praat nie suiwer Afrikaans nie.  Hulle het nie skool gegaan nie.  

Hulle taal pas by die omstandighede in die storie. 

9. Hy is geldgierig en te lui om te werk.  Hy gee nie om om sy beste vriend te gebruik 

nie.  Hy is genadeloos en sal sommer skiet.  Hy is die brein agter die beplanning en 

ontvoering. 

10. Nee.  Alles loop van die begin af verkeerd. 

Aktiwiteit 7.3 

1. ‘n Seun wat geboelie word. 

2. In sy kamer. 

3. Hy gaan nie meer die skrywer kan boelie nie.  Die skrywer gaan die wenner wees. 

4. Hy is baie kwaad vir die boelie.  Hy koester woede teenoor die boelie. 

5. Herhaling.  Dit beklemtoon hoe hard hy hom gaan slaan. 

6. Die omgewing waarin die spreker hom bevind. 

7. Nee, vrye vers. 

8. Die kommapunt skei die twee dele van die gedig.  Die eerste gedeeldte beskryf 

HOEKOM hy hom gaan slaan en die tweede gedeelte beskryf HOE hy hom gaan 

slaan. 

9. Hy was nie die een wat van moeilikheid gehou het nie.  Daarom gebruik hy die 

spreuk in die laaste strofe.  Hy het egter nou genoeg gehad en wil iets aan die saak 

doen. 

10. Ja of nee met jou eie interpretasie. 

11. Iemand wat sy vuiste onder iemand anders se neus indruk en nie werklik bedoel 

om in ‘n geveg betrokke te raak nie. 

 

Einde van Vrydag 15 Mei 2020 

 


