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TAAK 6 : Opstel en Langer transaksionele tekste

1.

Hierdie vraestel bestaan uit TWEE afdelings:
AFDELING A: OPSTEL

(20)

AFDELING B: TRANSAKSIONELE TEKS

(10)

2.

Beantwoord EEN vraag uit ELKE afdeling.

3.

Skryf in die taal wat geassesseer word.

4.

Begin ELKE afdeling op ’n NUWE bladsy.

5.

Jy moet jou skryf stukke beplan, redigeer en proeflees.
Doen die beplanning VOORDAT jy die eerste poging skryf.

6.

Trek ’n lyn deur jou beplanning en eerste poging wanneer jy klaar is.

7.

Skryf die titel/opskrif boaan elke skryfstuk.

8.

Die titel word NIE in aanmerking geneem as die woorde getel word nie.
Tel en skryf jou woorde neer aan die einde van jou finale weergawe.

9.

Skryf netjies en leesbaar in blou ink.

10. Die volgende is ’n riglyn om jou tyd te bestuur:



80 minute vir Afdeling A
40 minute vir Afdeling B

1

Verskillende beplanningsmodelle

2

AFDELING A: Opstel
VRAAG 1



1.1

Skryf ‘n opstel van 180 – 210 woorde oor EEN van die volgende onderwerpe.
Skryf die nommer en die titel van die onderwerp wat jy kies, bo-aan jou skryfstuk neer.

Skryf ‘n spookstorie met die volgende titel: Toegesluit...

(20)

OF
1.2

Spieëltjie, spieëltjie op die muur...hoekom praat jy met my?

(20)

OF
1.3

Ek is .............

(20)
OF

1.4

(20)

TOTAAL VIR AFDELING A: 20

3

AFDELING B: Transaksionele teks
VRAAG 2



2.1

Kies EEN onderwerp en skryf 120 – 140 woorde daaroor.
Skryf die nommer en die opskrif van die teks wat jy kies, bo-aan jou skryfstuk neer.

Ontwerp ‘n plakkaat van jou gunsteling skoolvak.

(10)

Jou plakkaat moet die volgende bevat:

‘n Opskrif

Sewe (7) redes hoekom hierdie vak jou gunsteling is.

“Iets” wat die leser se aandag sal trek.

Hou jou plakkaat eenvoudig. Laat genoeg spasie oop –
onthou minder is beter.

OF
2.2

Skryf ‘n dagboekinskrywing oor jou graad 8-jaar by Hoërskool Roodepoort.
Onthou die volgende:
 Skryf oor goeie of slegte dinge wat gebeur het.
 Wat wil jy van 2016 onthou?
 Het iemand hierdie jaar ‘n verskil in jou lewe gemaak?
(10)

TOTAAL VIR AFDELING B: 10
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