DE MEESTER IS ZOT
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STAP 1
1. Van de volgende krantenkoppen zijn stukken weggevallen.
• Probeer te raden wat er moet staan.
• Kies de correcte aanvulling uit het lijstje onderaan.

Bent u nog geen .............................?
Hoe een idee .......................... wordt
Onze cultuurprogramma’s zijn .................................

Kinderen zijn ......................... in onze maatschappij.

Zonder macht is de gerechtigheid
..............................
meer dan een kunstje - weerloos - heel belangrijk - abonnee - een sieraad
2. Waarom zijn de aanvullingen nodig?
3. Onderstreep in elke krantenkop het woord waarover het ingevulde woord iets
zegt.
4. Welk werkwoord gebruikt men? Kan je het vervangen door een ander?
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STAP 2
Na nevel overwegend zonnig
Luisteraar plots welkom
Vandereycken blij voor toeschouwers
Anderlecht winnaar van het weekeinde
België stukje groter
Kerstmankampioenschap geen kinderspel
Pil toch niet zo gevaarlijk
Hasseltse kerkhoven overvol
Ajuinen geen partij voor Zebra’s
1. Waarover of over wie deelt het gezegde telkens iets mee?

2. Welk deel van het gezegde ontbreekt telkens?

3. Kan jij de gezegdes aanvullen? Hoe?
4. Kan je ze nog op een andere manier aanvullen?
5. Is er een overeenkomst in de aanvullingen? Zeggen zij wat het onderwerp ‘doet’?

STAP 3
1. In de volgende tekst hebben we sommige werkwoorden onderstreept. Vervang ze
door een ander werkwoord.
Linda is vandaag wereldkampioen zeuren.
“Jij bent een mager murmel!” schreeuwt Carl.
“Ik word jullie gezeur stilletjes aan beu!” zegt mama.
De lerares geschiedenis schijnt afwezig.
Toe maar, nu blijk je ook nog heel rijk te zijn.
Is er iets aan de hand? Je lijkt verdrietig.
Ze bleef nog een hele tijd boos.
2. Hebben deze zinnen nu nog dezelfde betekenis?
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3. Vervang alle onderstreepte werkwoorden door een vorm van het werkwoord ‘lopen’. Kan dit?
4. Schrijf de woordenboekvorm van de onderstreepte werkwoorden op.
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Oefening
Eigenaardig? ... Grootvader en grootmoeder kwamen ons bezoeken. Twee weken zijn ze gebleven. Toen hield grootvader het niet meer uit. Hij wilde kost wat kost terug naar Griekenland. Hij kreeg heimwee. Vader heeft ook wel eens heimwee. Gewoonlijk in de winter. Dan
praat hij vaak over zijn geboortestreek. Wij zijn al dikwijls op vakantie geweest in zijn geboortestreek. Een groot deel van de familie woont ginder. Het landschap is er prachtig. Het
klimaat blijft gewoonlijk zacht de hele winter door. In de zomer kan het er bijzonder warm
zijn. Dan hebben ze soms gebrek aan drinkwater. De mensen zijn er in het algemeen erg
vriendelijk. Ze zijn gastvrij. Vader wordt weemoedig wanneer hij over Griekenland spreekt.
Dat zie je aan zijn ogen. Die worden vochtig. Hij lijkt dan ontroostbaar. Die droeve bui duurt
gelukkig niet lang. Hij wordt altijd weer snel onze plezierige papa van altijd.
Georgia Papadopoulos

1. In het werkwoordelijk deel van het gezegde drukt men gewoonlijk uit wat het onderwerp van de zin ‘doet’. Hoe zit dat in de zinnen van dit opstel?
2. In veel zinnen van haar opstel drukt Georgia in het werkwoordelijk deel van het gezegde uit wat het onderwerp ‘doet’. Zoek die zinnen op en onderstreep ze.
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