Thema 9 Feesten

Les 9.1 Oud en Nieuw
WOORDWEB: Jaarwisseling

SYNONIEM
1. De jaarwisseling = Oud en nieuw :
het moment waarop oudjaar afloopt
en het nieuwe jaar begint.

SYNONIEMEN
2. In brand staan = in vuur en vlam staan= in
lichterlaaie staan.

DE JAARWISSELING

3. Vuurwerk afsteken:
vuurwerk aansteken waardoor
het in de lucht schiet en uit
elkaar spat.
4.Ontploffen: met een knal uit
elkaar springen.
5.Brandstichten: expres iets in brand
steken. Opzettelijk brand
veroorzaken.

6. In brand staan: het brandt.
7.In lichterlaaie staan: het brandt.

8. In vuur en vlam staan:
Letterlijk : je brandt.
Figuurlijk: heel erg verliefd zijn.
9. Als uit één mond: allemaal tegelijk hetzelfde
zeggen.( bv. hieperdepiep hoera)
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Les 9.2 FEEST

WOORDWEB: HET FEEST

1. Het feest: een samenzijn om je vrolijk te
vermaken. Eventueel met muziek, spel en
dans.

SYNONIEMEN
2 Een feestje bouwen= een feestje geven:
Een feest houden, waarbij je mensen uitnodigt
om samen een feest te vieren.

Het feest
3. De feestjurk: de jurk die je op
een feest draagt.
4.De feestmuts: de muts die je op
een feest draagt.
5.De feestneus: een ( namaak)neus
die je op een feest draagt.

6. De feestcommissie: een groep mensen
die samen de taak hebben om een feest
te organiseren.

7. De slinger : een lang en kleurig
versiersel dat je ophangt als iemand
jarig is.
8.De kiosk: een klein gebouwtje,
waar je bijvoorbeeld ook snoep ,
bloemen en sigaretten kunt kopen.
Soms is een kiosk ook een paviljoen.
9. De kiosk=het paviljoen : een overdekt
podium, waar muziek wordt gemaakt.

8.

9.
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Les 9.3 Tradities
1.Christelijk

1. Het heeft te maken met het geloof van de
christenen. Bijv. Het kerstfeest is een christelijk
feest; het heeft te maken met het geloof van
de christenen. Zij geloven dat Christus de zoon
van God is en dat je moet leven volgens de
Bijbel.

2. Ter ere van

2. Speciale aandacht geven aan …… , bijv. het
kerstfeest is ter ere van de geboorte van
Christus. Er wordt dan speciale aandacht
gegeven aan zijn geboorte.

3. Joods

3. Joods betekent dat het heeft te maken met
het geloof en het volk van de Joden.

4. Ter herinnering aan

4. Om iets te blijven herinneren. Bijv. : het
joodse Chanoekafeest: ze vieren feest om de
gebeurtenis in de tempel te blijven
herinneren.

5. Herdenken

5. De herinnering aan, iets vieren.

6. Hindoeïstisch

6. Heeft te maken met het geloof van de
hindoes.

7. Het holifeest

7. Het feest waarbij de hindoes het begin van
de lente vieren, met gekleurd water en
poeder.

8. Feestelijk

8. Horend bij een feest ( stamwoord is feest)

9. Mohammedaans( islamitisch)
Suikerfeest

9. Het heeft te maken met het geloof van de
mohammedanen ( of islamieten).Het
Suikerfeest is het feest aan het eind van de
islamitische vastentijd.

10. Feestvreugde

10. Er is plezier op het feest.
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Les 9.4 Zomeravond
1.De standhouder
2. De lampion
3. Drummen
4. De drumband
5. De fanfare

6. De kapel

7 De kapel
8. Het vaandel
9. De feestzaal
De trompet

De piccolo

1. De standhouder is iemand die spullen
verkoopt bij een stand.
2. Een soort lamp van papier, die licht geeft als
je er een kaarsje in brandt.
3. Slaan met stokjes op trommels of bekkens.
4. Een muziekgroep die bestaat uit trommelaars.
5. Een muziekgroep zonder trommels, maar met
blaasinstrumenten, zoals de trompet en
hoorn.
6. Een muziekgroep met verschillende
instrumenten, zowel blaasinstrumenten als
trommels. De kapel hoort bij een vereniging,
sportinstelling, politie of het leger.
7. Een ruimte waar kerkdiensten worden
gehouden.
8. Een grote vlag met een naam of plaatje erop.
9. Een zaal waar een feest wordt gehouden.
De hoorn

De saxofoon

De trombone

Het drumstel
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Les 9.5 Voor de vrede 1
SYNONIEM

( een ander woord met dezelfde betekenis)
1. Het verzet

1. een groep mensen die in het geheim strijdt tegen
de vijand

2. De verzetsbeweging

2. Zie 1

3. De ondergrondse

3. Zie 1

4. Demonstreren

4. Meedoen aan een optocht voor of tegen iets.

5. De vrede

5. Het tegenovergestelde van oorlog of twist
(ruzie).

6. Vredelievend

6. Niet-oorlogszuchtig, de mensen willen
graag vrede.

7. De opstand

7. Een groep mensen die laten zien dat ze
ergens boos over zijn.

8. De opstandeling

8. Iemand die in opstand is

9. Uitbreken

9. Plotseling beginnen, bijv. de oorloog breekt
uit, de opstand is uitgebroken, in de school
breekt brand uit.

10. De ondergrondse

10. Een groep mensen die in het geheim strijdt
tegen de vijand. De mensen doen dingen in
het geheim die de vijand niet mag zien, net
alsof je onder de grond zit.

11. Afhankelijk

11. Je hebt elkaars steun nodig. De mensen van
de verzetsbeweging hebben elkaars steun
nodig.
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Les 9.6 Voor de vrede 2
1.Synoniem

1. Een ander woord met dezelfde betekenis.
Bijv. het verzet= de ondergrondse

2.Homoniem

2. Eén woord met meerdere betekenissen.
Bijv. spellen = de spelletjes
= een woord spellen.

3.De herdenkingsceremonie

3. Een officiële, plechtige bijeenkomst om iets
te herdenken.

4.De vredesactivist

4. Iemand die actie voert voor de vrede en te
Herkennen is aan het vredesteken op zijn borst.

5.De herdenkingscommissie

5. Een groep mensen die de herdenkingsceremonie
organiseert.
6. Over iets praten en proberen het eens te
worden.

6.Onderhandelen

7.In de prijzen vallen

7. Een prijs winnen.

8.In vredesnaam

8. In naam van de vrede, om de vrede te
bewaren, om geen ruzie te krijgen.

9.Een prijs uitreiken

9. Een prijs geven. Meestal zijn er mensen bij
aanwezig.

10. De titel
11.De eretitel
12. Het lintje

10. Een soort naam die je voor je eigen naam
mag zetten.
11. Een titel die aangeeft dat je iets belangrijks
hebt gedaan.
12. Een herinneringsmedaille en lintje dat de
eretitel aangeeft, bijv. Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.
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FEEST
WOORDEN EN UITDRUKKINGEN MET
FEEST

WOORDEN EN UITDRUKKINGEN DIE MET EEN
FEEST TE MAKEN HEBBEN

De oudejaarsavond, de jaarwisseling
Vuurwerk afsteken

Verjaardagsfeest
Een feest geven
De feestcommissie
Een feestje bouwen/geven
De feestneus, de feestmuts,

de slinger, taart eten, uitnodigingkaartjes,

Feestvreugde
feestelijk
Suikerfeest

ter ere van
ter herinnering aan
herdenken

De feestzaal
Het bevrijdingsfeest
Het buurtfeest,
het straatfeest

de braderie
De lampion
De fanfare, de drumband, de kapel
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