
“Wie kan my iets van die huisvlieg vertel?” vra meneer Stander. 

Bakkies se hand skiet eerste op. Dit maak my vies. "EK WOU 

EERSTE WEES". “Ja, Bakkies?” vra meneer Stander. Hy grinnik. 

“Ek vang partykeer vlieë. Dan trek ek hulle vlerke af, Meneer.”

Almal snak na hulle asems.“Dis nie mooi nie, Bakkies,” sê Tyla. “Ag

nee, man! Jy doen dit nie weer nie.” Sy gooi haar poniestert vies

oor haar skouer. Skuif haar bril terug op haar neus.“Tyla is reg,” sê

meneer Stander. “Wie kan my nog iets van vlieë vertel?”

Hierdie keer is my hand eerste op. “Hulle is vuil Meneer! Hulle eet

poef en sulke goed. Jig!” Almal in die klas lag. Tyla en Arend

probeer darem om nie vir my te lag nie. Meneer Stander maak 

almal stil. “Dit klink vreemd, maar Flippie is reg,” sê hy. “Kom ek 

vertel julle nog goed wat jy nie van vlieë geweet het nie ...” 

Hy beduie na die bord:

Vlieë klap hulle vlerke 1000 keer per minuut.

Hulle sien baie goed: 250 beelde per sekonde

(die mens sien 60 beelde per sekonde).

Hulle leef net 28 dae.

“Ag, foeitog,” sug Tyla. Ek het dit ook nie 

geweet nie. 28 dae is nie eens 'n volle maand nie.

“BONUS FEIT!” roep meneer Stander dan uit. Hy hardloop

soos 'n mal wetenskaplike voor in die klas rond. Skud die boksie

vlieë. “Vlieë leef oral waar mense is. Maar daar is nie vlieë in

Antarktika nie. Ook nie op 'n paar verre eilande nie.” Skielik raak

hy geheimsinnig. “En dis waaroor my nuwe eksperiment gaan ...”

Ek sit regop. Spits my ore. Maar skielik is daar 'n harde knal 

in die klas. Soos weerlig ...



20 Rond-en-bont-taalvragies 

Lees die teks deur en beantwoord die volgende vrae so goed jy kan. 

1. Skryf die sin oor in die toekomende tyd:
Flippe word ’n vlieg.

2. Skryf die sin oor en begin met die gegewe woord:
“Wie kan my iets van die huisvlieg vertel?”
Begin met “Kan ... ”

3. Bestudeer die woord “huisvlieg”.
3.1 Uit watter twee stamme bestaan die woord? Skryf beide neer.
3.2 Skryf nou net die kern van die woord neer.

4. Lees weer die vierde sin van die uittreksel. Hoe maak die skrywer seker dat
ons as lesers weet dat die spreker regtig vies is?

5. As iemand grinnik, beteken dit dat hy ...
5.1 maak soos ’n perd.
5.2 sy keel skoonmaak.
5.3 effens glimlag.

6. Gee die verkleinwoord van “vlerke”.

7. Skryf die sin oor in die indirekte rede:
Meneer Stander vra: “Wie kan my nog iets van vlieë vertel?”

8. Bestudeer die sin “Almal snak na hulle asem.”
8.1 Skryf die werkwoord neer.
8.2  Skryf en benoem die voornaamwoord.

9. Skryf die volgende sin oor en gebruik die ontbrekende komma op die regte
plek:
Hulle is vuil Meneer.

10. Gee net die korrekte vorm van die woord tussen hakies:
Die kinders kyk (lag) na Flippie.

11. Skryf die volgende sin oor in die negatiewe vorm:
Meneer Stander maak almal stil.

12. Skryf die getal “250” volledig uit.

13. Gee die afkorting van “sekonde”.



14. Vervang die onderstreepte woord met ’n sinoniem:
“Ag, foeitog,” sug Tyla.

15. Verdeel “volle” in klankgrepe.

16. Verdeel die volgende woorde in lettergrepe:
16.1 wetenskaplike
16.2 vlieë

17. “Hy hardloop soos ’n mal wetenskaplike voor in die klas rond.”
Is hierdie ’n voorbeeld van personifikaise, ’n vergelyking of ’n metafoor?

18. Wat beteken dit as iemand sy ore spits?

19. Haal ‘n versamelnaam uit die uittreksel aan.

20. Hoekom, dink jy, is daar nie vlieë in Antarktika nie?



Nasienriglyne 

1. Flippe sal ’n vlieg word.

2. Kan iemand my iets van die huisvlieg vertel?

3.1 huis + vlieg 
3.2 vlieg 

4. Hy skryf die hele sin in hoofletters, so asof Flippie dit kliphard in die klas gesê
het.

5.3 effens glimlag 

6. vlerkies

7. Meneer Stander vra wie hom nog iets van vlieë kan vertel.

8.1 snak 
8.2 besitlike voornaamwoord 

9. Hulle is vuil, Meneer. (Altyd ’n komma voor ’n aanspreekvorm.)

10. laggend

11. Meneer Stander maak niemand stil nie.

12. tweehonderd en vyftig; tweehonderd-en-vyftig

13. Enige een: sek. / s. / s

14. siestog

15. vo-le

16.1 we-ten-skap-li-ke 
16.2 vlie-ë 

17. vergelyking (“Hy” + soos + “wetenskaplike”)

18. Iemand luister ekstra aandagtig.

19. boksie vlieë



20. Dit is te koud; daar is net ys en water; daar is nêrens plek vir die vlieë om te
gaan sit nie; hulle sal vries as hulle op die ys moet gaan sit.
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