Blok

3

Woordenschat
naam:

1

Taal
groep:

8

Herhalen 1

Maak de zinnen af.
Kijk naar het vetgedrukte woord.

1 Een spraakmakend besluit is een besluit, waar

.

2 Een resoluut besluit is een besluit, dat

.

3 Een riskant besluit is een besluit, waarmee

.

4 Een authentiek mens is een mens, die

.

5 Een impulsief mens is een mens, die

.

6 Een emotioneel mens is een mens, die

.

7 Een overzichtelijk plan is een plan, dat

.

8 Een minutieus plan is een plan, dat

.

9 Een chaotisch plan is een plan, dat

.

10 Je bent moedeloos als je

.

11 Je bent opgewekt als je

.

12 Je bent geconcentreerd als je

.
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Maak de puzzel.
Kijk naar de plaatjes en lees de zinnen. Schrijf het goede woord in de puzzel.

1 Van keihard lawaai, wordt je ... beschadigd.

2 Een beeldhouwer heeft een groot ... nodig.

3 Van dit medicijn slik je driemaal daags één ... .

4 De botten in je borst zijn samen je ... .

5 De dokter gaat nu je ... opmeten.

6 De grote vergadering wordt gehouden in de ... .
7 Als je medicijnen slikt, moet je je aan de
opgegeven ... houden.
8 De apotheek heeft een ... nodig om je medicijn
te geven.
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Welk woord lees je bij ↓? Geef antwoord op de vraag.
Wat betekent

?
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Vul het goede woord in.
Het is het tegengestelde van het vetgedrukte woord.
Kies uit: afmatten – synchroon – complex – spiksplinternieuw – sussen – afbouwen –
inschakelen – mensonwaardig – akkoord gaan met – dubben
1 Met die maatregelen zijn wij het volstrekt oneens.
2 Jouw oplossing voor dat probleem is veel te simpel.
3 Doe het rustig aan. Je moet je niet te moe maken.
4 Petra wist zeker dat ze die speciale sportschoenen wilde.
5 De meisjes bakten er niets van; ze zwommen allemaal door elkaar.
6 Jakob stookte met zijn woorden de ruzie nog eens flink op.
7 Tamara loopt te pronken met die oude jas.
8 Jeroen was dom hij stopte zomaar met dat medicijn.
9 Murat en Jesse bouwen de hut helemaal alleen.
Ze hebben niemand nodig.
10 Met de hulp die ze krijgen kunnen de mensen na de aardbeving
weer een menselijk bestaan opbouwen.

4

Vul de ontbrekende woorden in.
Kies uit: invasie – krachtmeting – omroepen – zich identificeren – omstanders – complot
Het mislukte feest
Op Facebook is een feestje aangekondigd. Omdat de politie een ware
gasten verwacht, moet iedereen

vooraf

jongeren dachten dat het een

van
. Maar veel

van de burgemeester en de politie was.

Die wilden vast niet dat het feest door zou gaan. En ja hoor, het is dus een reuze spektakel
geworden. De hoeveelheid mensen die op het feest afkwamen? Dat was echt abnormaal. En
natuurlijk waren alle

aanwezig om verslag te doen. De

spraken er schande van. Na een geweldige

tussen de politie en de feest

gangers kwam er een eind aan dit ‘feest’. De volgende dag was het een puinhoop in de straten.
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