
GRAAD 10 – INSTRUKSIES 

Week 7 :5-7 Aug 

VAK INSTRUKSIES 

FW  Sien opsommings. Sorg dat jy alles verstaan en gaan voorbeelde deur. Julle kan eksperiment ingee 
as julle weer terugkom  skooltoe 

REK Voltooi projek op antwoordblad en email terug as word dokument sodat dit elektronies gemerk kan 
word.   

BESIG Doen die werk soos die instruksies wys en plak die blaai in jou boek . 

LAND Doen die blaaie soos die instruksies se en weet presies wat die verskil tussen primere en sekondere 
minerale is. 

RTT Doen teorie vrae oor Netwerke uit ou vraestelle 
Alle teorie aktiwiteite van Mod 2.1 tot 2.4 moet voltooi wees in jou skryfboek. 

WISK Ons werk nou van die notas af wat jy reeds by die skool ontvang het (Hoofstuk 8 – Analitiese 
meetkunde: maak seker jy vul jou notas in soos wat ons vorder) 
Die ingevulde notas en voorbeelde sal weekliks op die Whatsapp groep, sowel as op die webwerf 
gelaai word. 
Woensdag – bestudeer voorbeeld 1.1 en 1.2; doen dan 1.3, 1.4, 1.5 en 1.6 (op notas) 
Donderdag – Bepaal afstand tussen die twee punte by 1.7 en 1.8 

LW Ontvang geen pakkie. 
Ons doen steeds hersiening van wat ons die afgelope ruk behandel het. 
Woensdag 
Hierdie Woensdag hersien “Bloedgroepe, kloning en plantorgane (blaar)”.  Maak seker jou 
opsommings oor alles wat ons behandel het, van die begin van die jaar af is op datum!  LEER 
ASSEBLIEF die werk!!!!!!! Gaan elke dag op jou eie pas weer die ou werk oor.  Hoe meer jy 
dit leer, hoe makliker gaan jy dit onthou en hoe beter gaan jy vaar in toetse en eksamens.  

WG Woensdag 
Doen Oefening 4 bl.189 nommer 1 
Sien antwoorde van vorige werk aangeheg. 

VERB Maandag:  
Die week se werk handel oor bl. 245-246.  
Ons gaan kyk na entrepreneurs. Wat is 'n entrepreneur, waarom mnse besluit om 'n entrepreneur 
te word. Dan ook die eienskappe van 'n suksesvolle entrepreneur en dan ook waarom 
entrepreneurs soms misluk. 
Ons kyk ook na waarom entrepreneurs belangrik is vir die Suid-Afrikaanse ekonomie en 
samelewing. 
Woensdag: 
Wat julle vandag moet doen is die werkkaart behandel wat gaan oor die werk van bl. 245-246. 

 As julle nog nie klaar is met Aktiwiteit 3 op bl. 86 en aktiwiteit 4 op bl. 88 nie moet julle dit 
klaar maak asb. 

TOER 3-7 Aug 
Dinsdag: 
Wat julle vandoeg moet doen is kyk na die werk op bl. 112-116. 
Dit handel oor, statestiek van binnelandse toerime. En daar gaan julle sien van die statestiek, 
intraprovinsiale reise, interprovinsiale reise. Julle moet ook kyk na hoe jy statestiek intrepreteer. 
Op bl. 114 moet julle kyk na seisoengebondheid, provinsies wat die meeste besoek word, hoe lank 
toeriste in elke provinsie bly end an op bl. 115 die gemiddelde bedrag geld bestee per toeris en dan 
op bl. 116 aktiwiteite waaraan deelgeneem is. 
Donderdag: 
Wat julle vandag moet doen is: julle moet die werkkaart doen wat handel oor die werk van bl. 108-
110 asb.  



AFR Doen die hersieningsoefening wat handel oor woordsoorte. Die doel is dat jy weer na hierdie 
hoofstukke gaan kyk soos wat jy die aktiwiteit voltooi. Skryf neer waarmee jy sukkel sodat julle vir 
my vrae kan vra as julle onseker is oor sekere dele. Ons beweeg nou na moeilike werk toe so sorg 
asb. dat jy op datum bly en die werk verstaan. Dit gaan beslis alles einde van die jaar gevra word!  

ENG Wednesday: Comprehension Test. Platinum page 151 – 152 Nr 1. (1-12) Answers will follow next 
week. Thursday: Study for test. (Poster, Flyer, Diary entry, instructions) Friday: Formal assessment. 

LO Geen 

IGO Leerders het hul werk ontvang en kry dus geen pakkies. 

 

GRAAD 10 – ROOSTER 

Ma Wisk/WG Eng Afr LW/Verb/RTT 

Di Wisk Eng FW/Land/Besig Rek/Toer/IGO 

Wo Wisk/WG Eng Afr LW/Verb/RTT 

Do Wisk  FW/Land/Besig Rek/Toer/IGO 

Vr Wisk Eng Afr FW 

 

 


