Thema 6 Gedragen

Les 6.1 Kunst te koop.
2. De antiekveiling : ( samengesteld woord,
nl. het antiek en de veiling)het verkopen van
antieke spullen aan degene die het meeste
ervoor biedt( het meeste ervoor wilt geven).

1.Het antiek: voorwerpen die
meer dan honderd jaar oud
zijn.
3.De versiering: de
verfraaiing, het mooi
maken met motieven.

De veiling

4a. De archeologie: de
oudheidkunde.
4b.De archeoloog : iemand die
veel leren wil over vroeger, over de
oudheidkunde.Zie
http://www.geschiedenisbeleven.nl/A
rtikelen/Geschiedenis/Metrotunnel_al
s_archeologische_schatkamer/

7. De beeldhouwer: degene die
beelden hakt( houwt) uit hard
materiaal. Meestal gebeurt dat
met een beitel.

De beitel:

8. De bewonderaar: iemand die iets

bewondert, het mooi vindt.
tabaksdoosje

5. De bezichtiging : Het bezichtigen(
bekijken) van de voorwerpen.
6. De aquarel: een schilderij geschilderd met
aquarelverf, oftewel waterverf.

Werkwoord

Bezichtigen
Bewonderen
Beeldhouwen
veilen
versieren
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Zelfstandig naamwoord

de bezichtiging
de bewonderaar
de beeldhouwer
de beeldhouwster
de veiling
de versiering
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Les 6.2 De drukkerij.
1.De maatschappij: Alle
mensen samen en hoe ze met
elkaar leven , hun regels en
afspraken.

2.Het is van belang: het is
belangrijk.

6.Van pas komen: goed
uitkomen, het komt gelegen ;
je kan het goed gebruiken.

De maatschappij
3a. De arbeid: het werken.
3b.De arbeidskrachten: de mensen
die werken.
3c. Het arbeidsloon: het salaris
( het loon) ( het geld) dat je ermee
verdient.

7. De banketbakker : ( samengesteld woord,
nl. het banket en de bakker een bakker die
banket bakt.
8. Het banket : 1. Fijn gebak
2. Een feestmaal

4. Van alles: allerlei.

5. De betaling: geld.
Extra betaling: bovenop het loon , krijgen ze
extra geld.
Zwarte betaling( zwart geld): ze betalen er
geen belasting over; ze krijgen het in hun
hand. Het geld zelf is dus niet zwart.
Geld krijgen zonder belasting te betalen(
zwart geld) is verboden.

1. Fijn gebak.

Werkwoord

Betalen
Arbeiden

Bakken
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Zelfstandig naamwoord

de betaling
de arbeid
de arbeider
de arbeidskracht
de bakker
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Les 6.3 De oude zeeman.
1. Het benedenhuis: een huis met alle kamers beneden.

2.
3.
4.
5.

Het bovenhuis: een huis met alle kamers boven het benedenhuis.
Binnenshuis: binnen in het huis.
Binnendringen: naar binnen gaan zonder dat je toestemming hebt.
De indringer: een deur openbreken en zomaar naar binnengaan.

6. Oostelijk: het ligt in het oosten.

De windroos

7. Westelijk : het ligt in het westen

8. Het stamhoofd:het hoofd van de stam.
9.De afstamming: als je terug gaat kijken naar de voorouders, blijken ze dezelfde
voorouders te hebben. Ze stammen af van dezelfde voorouders.
10. De stamboom: een tekening van de familie in de vorm van een boom met takken.
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Les 6.4 Sport in de krant.
1.De sportpagina: ( samengesteld woord, nl.
de sport en de pagina) een pagina over
sport, waar je verslagen van wedstrijden en
nieuwtjes over sport kunt vinden.

2. Het stadion : een groot sportveld met
banken eromheen.
3. De arena: een rond stadion, met banken
of stoelen eromheen op verschillende
hoogtes.

4. Beoefenen: iets in de
praktijk doen, een sport
doen.

SPORT
5. De sporter: degene die aan
sport doet.

6. Voordoen : laten zien hoe je iets
moet doen.

7. Het sportcentrum: een centrum waar je
verschillende sporten kunt beoefenen.

8. De bezigheid: dat wat men
doet. Sporten is een geliefde
bezigheid van velen.

Los op de volgende vragen op:
+Het is een groot sportveld, met banken
voor toeschouwers eromheen.
…………………………..
+ Rond veld. Vroeger werden er
stierengevechten gehouden.
……………………….
+ Als je laat zien hoe iets moet , heet dat
………….
+ Aan sport doen is hetzelfde als een
sport……………………..
+ Sport is een gezonde …………………………

Sportcentrum in
Waarschoot.

+ informatie over de wedstrijden van het

weekend , vind je op de ………………………
+ Fitness, basketball, badminton, tennis
kan je doen in het ……………………….
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Les 6.5 In de bieb.
3.Het sprookjesboek: een boek met
verzonnen verhalen over kabouters,
feeën,reuzen, draken of heksen.

2. De band ( van een boek) : de voorkant , de
achterkant en de rug van het boek samen.

4.De Arabier: iemand die uit
Noord - Afrika of het
Midden - Oosten komt en Arabisch
spreekt.
5. Woestijn: een barre
landstreek waar bijna niets tot
niets groeit.

6.Bijpassend: iets dat erbij hoort. Je neemt iets
mee dat erbij hoort. Of je draagt iets dat erbij
hoort.

1.De spreekbeurt : een beurt om
te spreken over een bepaald onderwerp.

7. Het blaasinstrument : Een
instrument waar je muziek mee maakt
door erop te blazen.

8. Bestuderen: onderzoeken; een studie
maken van iets.
Zelfst. nw.: de bestudering.
9. De bijzonderheid: het heeft iets bijzonders.
10. Boeiend: het heeft al je aandacht.

Weet je de betekenis van de volgende
samengestelde woorden nog?
De antiekveiling - de banketbakkerhet benedenhuis - het plakboek –
de prentbriefkaart – het schoolboek –
de sportpagina - de streektaal –
het telefoongesprek – de wereldreis.
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Les 6.6 Pech.
1. De splitsing

1. Daar waar de weg zich splitst en als twee
wegen verder gaat.

1.

2.

2. Spits, spitse

2. Punt, puntig.

3. De wijngaard

3. Een stuk grond waarop druiven gekweekt
worden. Van de druiven maken ze later wijn.
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1008
Filmpje over de wijnoogst.

4. Het uniform

4. Kleding die tijdens het werk gedragen wordt
door mensen met een bepaald beroep.

5. Alsjeblieft, alstublieft

5. Je zegt dit als je iets heel graag wilt.

6. De as

6. Dat wat overblijft als iets verbrand is.

7. Van bewust zijn.

7. Het weten ervan.

8. Verruilen

8. Het wisselen.

Welke zelfstandig naamwoorden horen bij de werkwoorden?

Werkwoord
Betalen
Arbeiden

Bakken
Veilen
Oogsten
Splitsen
Bestuderen
Afstammen
Indringen
Sporten

Zelfstandig naamwoord
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
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