
HOOFSTUK 4 
 

Vraag 4.1.   
Hoekom is dit is vir Amazolo moeilik om te besluit wat om saam te neem en wat nie? (2) 

 
Vraag 4.2.   

EEN van die volgende stellings is INKORREK. Skryf slegs die NOMMER en die LETTER van die 
INKORREKTE stelling neer. (1) 

a. Sy slag twee hoenders en twee maak sy gaar vir die pad en die ander laat sy in. 
b. Sy slag twee paar hoenders, maak hulle gaar vir die pad en die ander laat sy uit. 
c. Sy slag ‘n paar hoenders en maak hulle gaar vir die pad en die ander laat sy uit. 
d. Sy slag twee paar twee hoenders, maak hulle gaar vir die pad en die ander laat sy uit. 

 
Vraag 4.3.   

EEN van die volgende stellings is INKORREK. Skryf slegs die NOMMER en die LETTER van die 
INKORREKTE stelling neer. (1) 
 
“Sodat daar lewe op die werf sal wees” beteken… 

a. Sodat Zolile se skaduwee nie meer daar is nie. 
b. Sodat niemand naby haar hut moet kom nie. 
c. Sodat die mense moet dink daar is iemand. 
d. Almal moet dink dat sy weg is. 

 
Vraag 4.4.   

Hoekom wil sy die umakweyane-boog saamneem? (2) 
 

Vraag 4.5.   
Hoekom het sy haar spaarrekening by die poskantoor gaan sluit? Gee TWEE FIETE. (2)  
 

Vraag 4.6.   
Waaroor kla die kind? (1) 

 
Vraag 4.7.   

Watter tyd van die dag vlug Amazolo en die kind? (1) 
 

Vraag 4.8.   
Waarnatoe vlug Amzolo met die kind? (1) 
 

Vraag 4.9.   
EEN van die volgende stellings is INKORREK. Skryf slegs die NOMMER en die LETTER van die 
INKORREKTE stelling neer. (1) 
 

a. Toe die son opkom soek sy plek om weg te kruip, wat nie naby ‘n paadjie is nie, waar sy kan 
terugkyk of iemand kom.  

b. Toe die son onder gaan soek sy plek om weg te kruip, wat nie naby ‘n paadjie is nie, waar sy 
kan terugkyk of iemand kom. 

c. Toe die son opkom soek sy plek om weg te kruip, wat naby ‘n paadjie is, waar sy kan 
terugkyk of iemand kom. 

d. Toe die son opkom soek sy plek om weg te kruip, wat nie naby ‘n paadjie is nie, waar sy kan 
vorentoe kyk of iemand kom. 

 
Vraag 4.10.   

Vraag 4.11.  Wat weet Amazolo SAL Thandi doen? (1) 
 
 



Vraag 4.12.   
Wat doen Amzolo en die kind… 

a. saam? (1) 
b. NOOIT op dieselfde tyd nie. (1) 

 
Vraag 4.13.   

Trek die TABEL oor in jou boek en maak ‘n merkie onder die dinge wat GEVAARLIK is en die dinge 
waarvoor Amazolo BANG is; (7) 
 

  Gevaarlik Bang 

4.13.1. Die umthakathi.   

4.13.2. Die wilde diere.   

4.13.3. Met 'n kind in die veld te wees.   

4.13.4. Rondlopers wat niks ontsien nie   

4.13.5. Snags in die veld te wees.   

4.13.6. Sy het baie geld by haar   

4.13.7. Vrou-alleen in die veld te wees.   

 
Vraag 4.14.   

Wat weet sal gebeur as hulle na die hutte toe gaan? Gee TWEE feite. (2) 
 

Vraag 4.15.   
Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. (5) 

 
a. Amazolo wil hê geeneen moet weet waar sy en die kind is nie. 
b. Daar moet langs die pad iemand wees wat weet van 'n vrou en 'n kind wat alleen loop. 
c. Sy hoor altyd stemme in die donkerte voor haar, mense op dieselfde pad as sy.  
d. Sy loop nie vinnig as sy stemme hoor nie. 
e. Soms gaan sy van die voetpad af en skuil met die kind styf teen haar agter bosse totdat die 

stemme verbygaan. 
 

Vraag 4.16.   
Trek die VOORBEELD van ‘n polisieverslag n.a.v. die gebeure toe Amazolo deur die honde aangeval 
is, oor in jou boek en vul dit dan in. Jy moet dit skryf uit die perspektief van die eerste persoon – “ek”. 
(15) 
 

Naam  Van  

I.D. Nommer   Kontak Tel. No.  

Adres van insident  Adres (eie)  
 
 
 
 

Tyd van insident  Datum van insident  

Beskryf die insident in nie MINDER of MEER as 7 sinne nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Vraag 4.17.   

VERDUIDELIK:  “...sy weet dat hulle haar en die kind in die neus het.” Gee TWEE FEITE. (2) 
 

Vraag 4.18.   
Teken die volgende VYF sketse as tekeninge vir storieborde vir ‘n Film. 
 
Toneel 1: Nabyskoot –  Amazolo voel-voel na klippe op die grond en sit dit voor haar neer. 
Toneel 2: Lyfskoot van naby – Die voorste hond spat skielik voor haar deur die bos.  
Toneel 3 : ‘n Uiters nabyskoot – Sy kan hom nou goed sien, selfs hoe sy bolip van die tande  
Toneel 4 : Nabyskoot –  Die tande skeur aan die arm wat sy voor haar hou om hom van haar gesig 
en nek weg te keer. 
Toneel 5 : ‘n Uiters nabyskoot –  Dan stamp sy met haar vry hand die mes in die hond se borskas 
in.  
 

Vraag 4.19.   
EEN van die volgende stellings is NIE KORREK. Skryf slegs die NOMMER en die LETTER van 
die INKORREKTE stelling neer. (1) 
 
Die mans het gedink... 
 
a. sowel ‘n bosvark as ‘n leeu het die honde aangeval. 
b. nog ‘n bosvark nog ‘n leeu het die honde aangeval. 
c. nie alleen ‘n bosvark nie, maar ‘n leeu het ook die honde aangeval. 
d. of ‘n bosvark of ‘n leeu het die honde aangeval. 
 

Vraag 4.20.   
Hoe het Amazolo noodhulp op haarself toegepas vir die byt van die hond? Noem VIER feite. (4) 
 

Vraag 4.21.   
Wie het Amazolo geleer van kruie? Skryf  NET TWEE WOORDE. (2) 
 

Vraag 4.22.   
EEN van die volgende stellings is KORREK. Skryf slegs die NOMMER en die LETTER van die 
KORREKTE stelling neer. (1) 
 
Amazolo wil so gou as moontlik 
 

a. verder gaan voordat sy die pyn te erg word. 
b. by ‘n hospitaal uitkom. 
c. haarself dwing om die heeltyd te rus. 
d. voor donker besluit om lank te rus. 
 

Vraag 4.23.   
Waaroor voel Amazolo trots? (1) 
 

Vraag 4.24.   
Pas KOLOM B by KOLOM A. Skryf slegs die NOMMER en die LETTER neer.(6) 
 

1 'n Haas...  a ...die hollerige slag. 

2 Amazolo sien hoe.... b ...die kind vassteek. 

3 Hy beduie vir haar... c ...lyf span. 

4 Sy voel hoe haar eie... d ...om stil te staan. 

5 Die kind trek die stok wat hy dra... e ...spring skielik langs die paadjie op. 

6 Sy hoor... f ...stadig agtertoe. 



 
 

Vraag 4.25.   
Wat besluit besluit Amazolo daardie aand terwyl hulle eet? (1) 
 

Vraag 4.26.   
Teken ‘n strokiesprent van die storie wat Amazolo vir die kind vertel na aanleiding van die sinne 
wat gegee word. (20) 
 

a. Toe uHlakanyana nog in sy ma se maag was, het hy met haar gepraat. Hy het vir haar 
gesê om hom dadelik te laat gebore word.  

b. Nadat hy gebore was het uHlakanyana buitentoe gehardloop.  
c. Hy het die mense van sy umuzi se vleis gesteel en opgeëet.  
d. Hy het voëls wat ander mense in wippe gevang het, gevat en dit na sy ma se hut toe 

weggedra.  
e. Hy het eendag self aan 'n tak met voëllym vasgesit.  
f. “Ha!”, het die mensvreter wat die wip gestel het gesê toe hy sien wat hy gevang het. 

“Vanaand eet ek en my broer en my ma lekker dwergvleis.” 
g. “Nee, mensvreter, jy kan my nie so gaarmaak nie - die lym sal my bitter maak. Jy moet 

my huis toe vat sodat jou ma my kan was en gaarmaak, dan sal julle lekker eet.” 
h. Die mensvreter het by die huis vir sy ma vertel hoe sy moes maak,  
i. Die mensvreter het toe weer saam met sy broer veld toe gegaan om nog wippe te stel. 
j. Toe uHlakanyana en die wyfie-mensvreter alleen was, het sy water opgesit in 'n groot pot 

waarin sy hom wou kook. 
 

 


