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TIP!
In het midden van
Zonneland vind je
elke keer Dokus’
hoekje: 8 bladzijden
vol spelletjes, weetjes, leuke tips …
Neem het boekje eruit:
het is helemaal voor jou!
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Ze wisten n
iet dat het
onmogelijk w
as, dus
deden ze he
t.

Mark Twain, die het boek
‘De avonturen van Tom
Sawyer’ schreef, bedacht
deze zin voor durvers.
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Jij

Iets doen wat tot dan toe onmogelijk leek ... Deze vijf mensen hebben het gedaan! In dit nummer leer je
hen kennen en ontdek je wat ze gedurfd hebben. Keer daarna terug naar deze ster, jouw ster.
Wie van deze mensen inspireert je het meest? Op wie zou je willen lijken? Hoe meer
bewondering je hebt, hoe meer stroken je kleurt. Begin in het midden, vanaf jouw eigen ster.
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Vertrouwen

durven te hebben (in jezelf)

© Privécollectie

Naam:
GRONOWSKI
Voornaam:
Simon
Geboren in:
Brussel
In:
1931
In april 1943 zat Simon sa
men met zijn mama en an
dere Joden in de
trein naar Auschwitz, ee
n concentratiekamp. Da
t is een kamp waar
meer dan een miljoen me
nsen gedood werden in
WO II. Maar toen
verzetslui de trein overvie
len, kon hij ontsnappen.
Hij zwierf alleen
over het platteland, waar
hij een veldwachter ontm
oette. Die nam
hem mee naar Jean Aerts
, ook een veldwachter.
Hij bracht Simon
weer naar Brussel, waar
hij zijn papa terugvond.
Wat zou er gebeurd
zijn als Simon niet had ge
durfd de veldwachter te
vertrouwen?

Ik heb veel
vertrouwen in
mensen. Ik heb
vertrouwen
in ...

Vertrouwen
hebben
Vertrouwen hebben is erg
belangrijk. Hoewel er ook
momenten zijn waarop je
voorzichtig moet zijn. Je
kunt niet zomaar iedereen
vertrouwen!

Ik heb niet
snel
vertrouwen
in
mensen.
Maar ik he
bw
vertrouwen el
in ...

Kies het vakje vanwaar je
wilt vertrekken:
Schrijf in vakje 1, 2, 3,
4 of 5 de namen van de
mensen die je vertrouwt.



rouw
Ik vert d.
nieman
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Vertrouwen hebben in jezelf

Altijd
waar

Meestal
waar

Soms
waar,
soms
niet

Meestal
niet
waar

Nooit
waar
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Ik durf te praten voor de hele klas.
Ik neem gemakkelijk risico’s als ik wil slagen in iets.
Ik vind het niet belangrijk wat andere mensen van mij denken.
Ik zeg gemakkelijk wat ik echt denk.
Ik heb geen goedkeuring van anderen nodig voor ik iets doe.
Op belangrijke momenten blijf ik kalm.
Ik slaag vaak in wat ik doe. Ik bereik mijn doelen!

Vermenigvuldig het aantal kruisjes in de kolom met:
Schrijf de uitkomst in deze vakjes.
Tel je punten bij elkaar op.

Je heb minder dan
15 punten
Je hebt weinig vertrouwen in
jezelf en bent vaak bang om te
mislukken. Daarom durf je
minder en vermijd je uitdagingen. Toch heb je veel talenten
en goede eigenschappen! Vraag
het maar aan je ouders, je juf of
meester, je vrienden en klasgenoten. Als je één keer iets durft
en daarin slaagt, zul je steeds
meer vertrouwen krijgen!

= ………… punten

Je hebt tussen
15 en 27 punten
Je slaagt niet altijd, maar je durft
wel nieuwe dingen uit te proberen. Denk eraan: ‘Deelnemen is
belangrijker dan winnen!’ Hoe
vaker je slaagt, hoe meer zelfvertrouwen je zult krijgen. Ga
er dus voor en laat zien wat je
allemaal in je mars hebt!

Je hebt meer dan
27 punten
Je hebt vertrouwen in jezelf. Dat
is goed! Toch mag je nu en dan
ook best twijfelen aan jezelf. Je
hebt het recht om je te vergissen. Een vergissing is vaak een
bron van vooruitgang!

Zelfvertrouwen of niet, soms heb je gewoon hulp nodig.
Als je een probleem hebt, kun je gratis en anoniem naar
het nummer 102 van Awel bellen (in België). Je kunt ook
mailen (brievenbus@awel.be) of chatten (www.awel.be).

w.o. – Mens en maatschappij | ZL 1 – 2014
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het onbekende
durven te ontdekken
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Naam:
COLUMBUS
Voornaam:
Christoffel
Geboren in:
Genua (Italië)
In:
1451
In de tijd van Columbus
geloofden de meeste me
nsen nog dat de
aarde plat was. En dat je
van de rand kon vallen ...
Toch was
Christoffel ervan overtu
igd dat de aarde rond wa
s.
En dat hij naar
Indië kon varen over de
Atlantische Oceaan. De
ontdekkingsreiziger Marco Polo was oo
it in Indië geweest, en da
t wilde hij ook.
Spanje gaf hem geld voor
de reis en daar ging hij!
Hij stak de oceaan
over en ontdekte op 12
oktober 1492 de Bahama
’s in Amerika. Hij
dacht dat hij in Indië wa
s, en noemde de inwoner
s daarom indianen.

Het onbekende,
wat is dat voor
jou?
Vink aan wat je echt spannend
vindt.
Een reis naar het onbekende is
voor jou:
 met vakantie gaan naar een plek
waar je nog nooit geweest bent
 verhuizen
 van school veranderen
 risico’s nemen
 alleen gaan wandelen of fietsen
 naast iemand gaan zitten die je niet kent
 lid worden van een sportclub, een jeugdbeweging enzovoort
 voor het eerst alleen boodschappen doen
 iets doen wat je nog nooit eerder gedaan hebt
 voor het eerst uit logeren gaan
Vertel hier over iets wat onbekend was voor jou!
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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En jij?
Om iets te doen wat je nog niet kent of om ergens naartoe te gaan waar je nog nooit geweest bent, zijn
bepaalde eigenschappen nodig. Hieronder volgt een lijstje.
• Omcirkel in het groen vijf eigenschappen die volgens jou nodig zijn voor een reis naar
het onbekende.
• Omcirkel in het geel vijf eigenschappen die je daar niet voor nodig hebt.
• Vraag nu aan een vriend(in) om de eigenschappen aan te duiden die jij volgens hem/haar hebt.
Stel dat er iemand naast je komt zitten die je niet kent. Hoe reageer je
• handig zijn
dan? Wat denk je? Wat zeg je tegen hem of haar?
• goed kunnen
Schrijf het in de tekstballonnen. Verbind ze dan met je personage.
samenwerken
• stipt zijn
• lief zijn
• veel energie hebben
• moedig zijn
• graag hard werken
• rustig zijn
• geduldig zijn
• strijdlustig zijn
• praktisch
ingesteld zijn
• creatief zijn
• meegaand zijn
• slim zijn
• intelligent zijn
• discipline hebben
• zachtaardig zijn
• vertrouwen hebben
• grappig zijn
• vriendelijk zijn
• nieuwsgierig zijn
• dapper zijn,
veel durven
• aardig zijn
• rechtvaardig zijn
• terughoudend,
bescheiden zijn
• gemotiveerd zijn
• voorzichtig zijn
• leuk zijn
• gevoelig zijn
• eerlijk zijn
• zich uit de slag
kunnen trekken
• zelfstandig zijn
• verdraagzaam zijn
• nauwkeurig zijn
• betrouwbaar zijn
• ordelijk, netjes zijn
Voel je je klaar voor een reis naar het onbekende? ………………………………………………………………………………

W.O. – mens en maatschappij | ZL 1 – 2014
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JE GRENZEN
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durven te verleggen
Naam:
BAUMGARTNER
Voornaam:
Felix
Geboren in:
Oostenrijk
In:
1969
Felix Baumgartner is para
chutespringer en basejum
per. In 2012
vestigde hij maar liefst dr
ie wereldrecords:
• Hij bereikte de grootst
e hoogte ooit in een ballo
n met
een capsule eraan.
• Hij sprong eruit met ee
n parachute en sprong zo
vanaf
de grootste hoogte ooit:
38 969,3 meter.
• Hij was de eerste mens
die vallend de geluidsmu
ur doorbrak.
Hij viel dus sneller dan he
t geluid, dat een snelheid
heeft van
340,29 m/s.

Je grenzen en je kracht kennen ...
Het is normaal om grenzen te hebben. Maar jouw grenzen verschillen van de grenzen van anderen.
Plak je foto in het midden van deze cirkels. Schrijf nu de grenzen uit de lijst hieronder over in
de cirkels. Is iets gemakkelijk voor jou? Schrijf dat dan dicht bij het middelpunt van de cirkel.
Vind je iets erg moeilijk of eng? Schrijf het dan ver van het middelpunt. Je kunt ook nog andere
grenzen toevoegen.
Alleen zijn in het donker
Spinnen wegjagen
Alleen thuis zijn
Op een ladder klimmen
Naar de kelder gaan
Alleen boodschappen
doen
Een geheim bewaren
Sporten
Muizen vangen
Pijn hebben
Uitgelachen worden
Iets uit het hoofd leren
Knutselen
Een dood dier zien
Naar de tandarts gaan
Jezelf voorstellen
……………………………………
……………………………………
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... Je grenzen aanvaarden
om ze op een dag misschien
te verleggen!

minuten
minuten
minuten

© Corbis

Het is goed om je grenzen te kennen. Daardoor zul je
voorzichtig zijn en geen gevaarlijke dingen doen. Je weet
bijvoorbeeld dat je na 30 minuten joggen echt niet meer
kunt. Dan heeft het dus geen zin om je in te schrijven
voor een marathon! Dat zou slecht kunnen zijn voor
je gezondheid. Maar als je goed traint, zou het kunnen
dat je na een tijd een uur lang kunt joggen.

Felix Baumgartner in vrije val

Een doos vol grenzen
•
•
•
•

Zoek een doos met een deksel.
Verdeel ze in tweeën met stevig karton.
Verf de ene helft groen en de andere helft rood met acrylverf.
Leg in de rode helft kleine voorwerpen of briefjes die je aan
je grenzen herinneren.
• Heb je een grens verlegd? Leg het voorwerp of briefje dan
in de groene helft.
• Leg in de groene helft ook grenzen die je al verlegd hebt
voordat je de doos maakte.

W.O. – MENS en MAatschappij | ZL 1 – 2014
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Tegen de stroom in
durven te roeien

© Corbis

Naam:
PARKS
Voornaam:
Rosa
Geboren in:
de Verenigde Staten
In:
1913
In 1913, toen Rosa Park
s geboren werd, werden
blanken en zwarten heel verschillend be
handeld in de Verenigde
Staten. Zo mochten zwarte mensen niet
om het even waar in de
bu
s zitten! Ze
mochten niet op de bank
jes voor blanken zitten.
Maar op een dag
in 1955 had Rosa Parks
er genoeg van. Ze vond
het onrechtvaardig.
Ze ging op een bankje vo
or blanken zitten en we
igerde op te staan.
Er kwam een proces en
Rosa moest een boete be
talen. Haar advocaat en Martin Luther Ki
ng waren boos. Zij beslo
ten de busmaatschappij te boycotten en
vroegen de mensen om
niet meer met
deze bussen te rijden. To
t de busmaatschappij ha
ar onrechtvaardige
regels zou veranderen. De
weigering van Rosa Park
s was het begin
van grote veranderingen
in Amerika. De zwarten
kregen meer
rechten, en nu heeft Am
erika zelfs een zwarte pr
esident!

Tegendraads?
Tegen de stroom ingaan, betekent dat je niet doet zoals iedereen maar voor je eigen mening kiest.
Met de stroom meegaan, betekent dat je kiest voor wat de meeste mensen doen of zeggen.
Hieronder geven we een paar voorbeelden van gedrag. Gaat het met de stroom mee?
Kleur het vakje dan blauw. Gaat het tegen de stroom in? Kleur het vakje dan geel.
 Telkens het allernieuwste model van gsm kopen.
 Doen zoals iedereen.
 Een broek willen van hetzelfde merk als je vriendjes of vriendinnetjes op school.
 Geen televisie hebben thuis.
 Doen wat je echt wilt.
 Iets dat stuk is, proberen te repareren.
 Biologisch eten.
 Je mening geven, ook al is die anders dan die van anderen.
 Dezelfde muziek leuk vinden als je ouders.
Heb jij al eens iets gedaan dat tegen de stroom ingaat? Schrijf het hier op.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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En jij?
Bekijk deze affiche van Amnesty International
goed. Wat is volgens jou de boodschap? Wat wil
Amnesty ons vertellen?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Zijn er dingen die jij heel onrechtvaardig vindt?
Die volgens jou echt zouden moeten veranderen?
• Op school
• In je stad
• In een vereniging of club waar je lid van bent
• In je straat
•

………………………………………………………………………………

Maak zelf ook een affiche. Kopieer ze en vertel
je mening!

© Amnesty International

………………………………………………………………………………

© Corbis

Red de
walvissen

Rosa Parks betoogt voor gelijke rechten
W.O. – MENS en maatschappij | ZL 1 – 2014
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Jezelf laten zien
zoals je bent

© Michiel Hendryckx (CC-BY-SA3.0)

Naam:
DE KEERSMAEKER
Voornaam:
Anne Teresa
Geboren in:
België
In:
1960
Anne Teresa studeerde
dans in de school van Ma
urice Béjart. Daarna begon ze met haar eig
en dansgezelschap in 19
83. Al snel maakte
ze voorstellingen die in
de hele wereld succes ha
dden.
Anne Teresa houdt erva
n om te dansen op heel
verschillende soorten muziek. Ze mengt da
ns ook met toneel. Haar
voorstellingen
tonen dan ook wie ze ec
ht is. Mensen uit de hele
wereld hebben
daar waardering en bewo
ndering voor. Ze wordt
be
schouwd als
een grote choreografe.
Wanneer ze danst, toon
t ze haar gevoelens,
haar karakter, hoe ze de
nkt en leeft.

Jezelf laten zien zoals je bent ...
... is niet altijd gemakkelijk.
Iedereen heeft recht op geheimen. Je wilt niet dat iedereen alles van je weet. Maar een aantal dingen kun
je makkelijk vertellen. Een vragenlijst is een goede manier om iemand (een beetje) te leren kennen.
Geef antwoord op deze vragen met een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord of een eigennaam.
Als ik een dier was, zou ik een

……………………………………………………………………………………………

zijn.

Als ik een kleur was, zou ik

……………………………………………………………………………………………

zijn.

Als ik een seizoen was, zou ik de

……………………………………………………………………………………………

zijn.

Als ik een goede eigenschap was, zou ik

……………………………………………………………………………………………

zijn.

Als ik een slechte eigenschap was, zou ik

……………………………………………………………………………………………

zijn.

Als ik een lied was, zou ik

……………………………………………………………………………………………

zijn.

Als ik een stad was, zou ik

……………………………………………………………………………………………

zijn.

Als ik een boek was, zou ik

……………………………………………………………………………………………

zijn.

Als ik een boom was, zou ik een

……………………………………………………………………………………………

zijn.

Als ik een voornaam was, zou ik

……………………………………………………………………………………………

zijn.

Als ik beroemd was, zou ik

……………………………………………………………………………………………

zijn.

Als ik een gevoel was, zou ik

……………………………………………………………………………………………

zijn.

En, durf jij je antwoorden voor te lezen in de klas?
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Zin in een leuk spelletje op het internet?
Surf naar www.zonneland.be!
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Hi

Drink maar
gauw je
koffie uit!

Hebben
jullie soms
de hele
nacht liggen
rommelen?

Heeeeela!
Weten jullie
niet hoe laat
’t is?...

Hi

Anders komen we
nog te laat op
school!

Opstaan!
Huppekeeee!

Zo
missen we
de bus
nog.

PF

FF

RR

WOEHAHAHA

R ...

Die is
goed hè?!

PF R

RR ...

Het is
zondag
vandaag,
hahaha!

HA
HA HA

...Geen
gevoel voor
humor!

Nee!
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Wat doe je als het donker wordt? Knip! En
meteen floept er een lichtje aan. Makkelijk zat!
Misschien is het wel wat té makkelijk. Want lampen aanknippen, dat doen we allemaal. En al die
lampen samen geven enorm veel licht. Zo veel,
dat je dat zelfs vanuit de ruimte goed kunt zien.
Kijk maar naar deze satellietfoto. Waar veel
mensen bij elkaar wonen, zie je grote lichtvlekken. België en Nederland vormen samen één
grote lichtbak. Bij ons wordt het dus eigenlijk
nooit meer helemaal donker. Kijk maar eens naar
buiten als het nacht is. Kun jij nog veel sterren
zien? En er is meer: al die lampen samen verbruiken een hoop elektriciteit. En dat is niet goed
voor de natuur! Dus denk
eraan als je de kamer
uit loopt: de laatste
doet het licht uit!

© Corbis

Wil de laatste het licht uitdoen?

Snif snif!

Krokodillentranen
Dacht je dat huilen alleen maar kan als je
droevig bent? Wanneer krokodillen hun
tranen laten vloeien, heeft dat niets met
verdriet te maken. Het lijkt alsof deze dieren
huilen om de prooi die ze verorberen. Maar
dat klopt dus niet. Tijdens het eten drukt de
prooi tegen de traanklieren van de krokodil.
Daardoor lopen er tranen over zijn wangen en
lijkt het alsof hij huilt om zijn maaltijd.
Dat wist je vast nog niet!

Aantrekkelijke dino’s
Engelse wetenschappers denken dat gevleugelde dinosaurussen toen ze ontstonden veren kregen.
Niet om mee te vliegen, maar om indruk te maken op andere dames of heren-dino’s. Hun vleugels
waren in het begin namelijk te klein om mee te vliegen of te zweven. Bij het rennen zaten ze in de
weg! De wetenschappers denken daarom dat de dino’s ze gebruikten om tijdens de paringsdans te
laten zien hoe mooi hun veren waren. Later werden de vleugels groter, en konden ze er ook mee
vliegen. Ook handig!
W.O. | ZL 1 – 2014
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Frederik is mijn beste
vriend. We leerden
elkaar kennen in de
derde kleuterklas.
Sindsdien zijn we
onafscheidelijk.
We hebben samen
‘uitvindingen’ in elkaar geknutseld en
gitaar gespeeld. Soms gingen we samen op
vakantie. In het secundair zaten we nog
steeds bij elkaar in de klas, maar daarna
gingen we elk onze eigen weg. Nu wonen
we niet meer in dezelfde stad, maar er
gaat geen week voorbij waarin we elkaar
niet zien of horen … We hebben maar een
half woord nodig om elkaar te begrijpen.
Joachim (23)
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Fatma en ik waren vriendinnen sinds het derde leerjaar. Maar
in het secundair verwaterde onze vriendschap stilaan. We waren
met andere dingen bezig en we kregen elk andere vrienden. Als we
elkaar nu zien, hebben we elkaar niet meer zo veel te vertellen …
Marthe (15)

Ik heb Kevin
leren kennen
in het eerste
secundair. We
zaten allebei
in een klas
waar we niet
zo veel anderen kenden. Nu gaan
we samen naar de scouts.
Mathias (14)

Jozefien en ik
hebben elkaar
leren kennen op de
speelpleinwerking
in de zomervakantie vorig jaar. We
gaan niet naar dezelfde school, maar
we wonen niet zo ver van elkaar en
dus spreken we soms af. We babbelen
en lachen heel wat af en we gaan
samen naar de film. Volgend jaar gaan
we naar dezelfde secundaire school en
ik hoop dat we dan samen in de klas
zitten!
Roxanne (12)

➽➽ Durven
of doen?
Als je

in een nieuwe
groep komt, m
je al snel dat h
erk
et met sommig
e kinderen
beter klikt dan
met andere. Z
e lachen om
dezelfde grapje
s, praten over
dingen die jij
ook leuk vindt,
houden van de
zelfd
sport … Je zou
ze wel wat bete e
r
leren kennen!
Als je nooit iets willen
zegt in de
groep, is het vo
or de anderen
moeilijk om
jou te leren ke
nnen. Je moet
dus durven
… jezelf te zijn
! Goed luistere
n naar wat
anderen doen
of letten op w
at
ze doen,
helpt ook om
te weten met
wie je goed
zou kunnen op
schieten. Vroe
g of laat
kom je met elk
aar in gesprek
of krijg je
samen een opd
racht en dan w
orden jullie
misschien vrien
den!

w.o. – mens en maatschappij | ZL 1 - 2014

E

Kruiswoordraadsel
1

2

3

4

5

6

7

8

9

HORIZONTAAL

10

7

1. iemand die alles durft te doen / van 'etsen': een … maken
2. daar zit melk in bij bv. een koe om een jong te zogen / dingen
die overblijven, die je niet meer kunt gebruiken
3. open schoen voor de zomer
4. geluid bij het spreken: hij spreekt met een hoge … / Jij .. ik
zijn 'wij' / wat een vogel in zijn nest legt
5. hoog gebouw / naar, akelig: Wat is dat …!
6. Hij neemt voedsel tot zich = hij … / medeklinkers van 'taal'
7. iets terugzeggen: ze …. kalm als ze de slechte uitslag horen.
8. iemand die een moeilijke of gevaarlijke actie in een film doet.
9. eerste twee letters van 'enkel' / metalen staafje in het wiel
van een fiets
10. jaargetijde, seizoen / Kom je .. 10 uur?

8

VERTICAAL

1
2
3
4
5
6

1. ander woord voor 'donker'/ aanduiding van 'deciliter'
2. ajuin / eerste letters van 'technisch onderwijs' / boomsoort
3. gebieden die beschermd zijn, waar bijzondere planten en
dieren leven
4. buis van een fiets waar stuur en zadel aan vastzitten / van
'gunnen': hij … me het grootste deel van de taart
5. Antwoord: ja of ….!
6. schuifbakje in een kast: in de bovenste … / stof die men uit
de grond haalt bv. ijzer… of koper…
7. Ben je … van deze voetbalclub? / snelheid waarmee men iets
doet: hij werkt aan een hoog …
8. Adam en … / Hoe heet je? Wat is je …?
9. Iets waar je goed in bent: Heb je teken…? / voor of …
10. Eerste letters van 'slank' / ronde hut van blokken ijs /
kilometer

9
10

Sudoku

• In elke rij, in elke kolom en in elk vierkant moeten de cijfers van 1 tot en met 9 komen.
• In geen enkele rij of kolom en in geen enkel vierkant mag een cijfer tweemaal voorkomen.
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De oplossingen van alle opdrachten vind je over twee weken op www.zonneland.be.
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1.

Kun jij het wachtwoord ontcijferen?
Pas dan kun je binnen in het spookhuis.
Kijk naar de eerste kolom. Daar staat
een getal. Dat getal geeft aan hoeveel
letters je in de kolom moet schrappen.
Doe hetzelfde voor de andere kolommen en rijen.
………………………………………………………

2.
Durf jij de code te breken? Tip: Z = A en J = K
DQ CVZZKS DDM FDDRS QNMC HM GDS
RONNJRKNS
……………………………………………………………………………………

3.
Streep in het rooster alle letters door
die meer dan één keer voorkomen.
Welk woord blijft er over?
……………………………………………………………

Illustraties Floris De Smedt | nederlands | ZL 1 – 2014
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Stel dat je een gevoel wilt uitdrukken zonder te praten. Welk middel zou je dan gebruiken?
 Ik zou een affiche maken.
 Ik zou een lied maken.
 Ik zou een schilderij of een tekening maken.
 Ik zou een sketch of toneelstukje maken.
 Ik zou een tekst of gedicht over het onderwerp  Ik zou een powerpoint maken.
voorlezen.
 Ik zou …………………………………………………………………
 Ik zou zelf een tekst of gedicht schrijven.

Anne Teresa op het podium in Frankrijk

En jij?
Misschien zit je in een nieuwe klas. Misschien ken je je klasgenoten niet
goed. Of misschien heb je dezelfde klasgenoten als vorig schooljaar.
Welke persoon heeft
Maar ken je hen echt? In beide gevallen is het fijn om elkaar beter te
leren kennen. Dit is een manier om dat te doen:
jou het meest
1. Blader door oude tijdschriften en verzamel foto’s of woorden die
aangesproken?
je aanspreken. Die iets vertellen over wie je bent en wat je voelt.
Keer terug naar de
2. Heb je genoeg materiaal verzameld? Maak er dan een mooie
opdracht op pagina 3.
collage mee op een blad tekenpapier.
3. Schuif met de knipsels tot je helemaal tevreden bent. Plak ze dan vast.
Ze mogen elkaar ook overlappen.
4. Geef je kunstwerk aan je juf of meester. Toon het niet aan de andere
kinderen van de klas.
5. Als de juf of meester alle collages verzameld heeft, schrijft zij of hij een nummer op de achterkant.
Daarna worden ze tentoongesteld.
6. Schrijf de nummers op een blad papier. Wie heeft volgens jou welke collage gemaakt?
Schrijf de naam van de kunstenaars naast de nummers.
7. Heb je je klasgenoten goed herkend? Hebben zij jou herkend?
W.O. – mens en maatschappij | ZL 1 – 2014
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Sneller dan het geluid?
Tijdens zijn parachutesprong doorbrak Felix Baumgartner de geluidsmuur. Dat wil zeggen dat hij sneller viel dan het geluid. En geluid heeft
een snelheid van 340,29 meter per seconde.

peut!

15:30:01

tijd: 1 seconde  afstand: 340,29 m

15:30:02

Schrijf hieronder welke afstand het geluid afgelegd heeft.

bam

bam
bam

tijd: …………  afstand: ………… m

15:30:01

15:30:03

!

pang

15:30:01

tijd: …………  afstand: ………… m

15:30:05

Reken de snelheid van het geluid om in kilometer per uur (km/u).
Vul de gegevens hieronder aan.
……………

meter in 1 seconde =

……………

meter in 1 minuut =

……………

= …………… km/u
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meter in 1 uur

blind of
?
t
en
b
slechtziend
Hoe vind je
de weg als je

Beeld je eens in ... Je mama vraagt om in de kelder een blik erwtjes te halen.
Plotseling gaat het licht uit en is het pikdonker! Je hebt geen idee waar de
voorraadkast staat en welk het juiste blik is. Je struikelt bijna over elke trede
als je weer naar boven wilt gaan. Blinde en slechtziende meisjes en jongens gaan
deze uitdaging elke dag aan. En daar is best wat durf voor nodig. Hoe vinden zij
iedere dag hun weg?

Witte stok
Als je blind of slechtziend bent, kun je een witte stok gebruiken. Door met de stok
voor je uit te tikken of te rollen, kun je makkelijk voelen waar er vuilnisbakken,
paaltjes of bloembakken staan. Zo loop je nergens tegenaan! Bovendien weten de
andere weggebruikers op die manier dat je blind of slechtziend bent en kunnen ze
rekening met je houden.

p. 15 – 16 > Noëlla Jardin - Brailleliga - Illustraties: Skwirrol | w.o. – mens en maatschappij | ZL 1 – 2014
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Blindengeleidehond
Sommige blinde of slechtziende mensen hebben een blindengeleidehond.
Die hond is meer dan een lief huisdier! Hij vervangt de ogen van zijn baasje
en zorgt ervoor dat zijn baasje zich zelfstandig kan verplaatsen. Hij helpt
hem de straat over te steken of hindernissen te omzeilen.
Heb jij ook altijd zin om zo’n lieve hond te aaien?
Denk je dat dat toegelaten is? Waarom wel/niet?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Ook jij kan helpen!
Als je iemand tegenkomt die blind of slechtziend is, kun je misschien helpen. Hier zijn alvast enkele tips!
• Vraag eerst of de blinde of slechtziende wel hulp nodig heeft en vraag hoe je kan helpen. Misschien
wil hij helemaal niet de straat oversteken en wacht hij gewoon op een vriend!
• Als iemand hulp nodig heeft, duw hem dan niet. Bied je arm aan en loop
een halve pas voor hem.
• Als je met de fiets bent, blijf dan goed op het fietspad. Zo laat je de blinde of
slechtziende voetganger niet schrikken. Hij ziet je immers niet aankomen
en kan je nauwelijks horen.
• Als je de bus of de trein neemt en er is geen zitplaats meer, maak dan
plaats voor een blinde of slechtziende die opstapt. Vraag eerst of hij wil
zitten en begeleid hem dan naar de zitplaats.

Zoek

de

5 fou
ten
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De sneeuwgeit
i

wetenschappelijke naam:
oreamnos americanus

?

Waar: in de bergen van Noord-Amerika
Grootte: tot 150 cm lang, ruim 1 meter hoog
Gewicht: van 46 tot 140 kg
Hoorns: puntig, zwart, licht naar achteren gekromd (m/v)

Kijk, ma! Zonder handen!

© Shutterstock

Lekker steil en hoe hoger hoe liever. Maak kennis
met de kampioen van het hooggebergte: de
sneeuwgeit. In de zomer scharrelt hij het liefst rond
op zo’n slordige vierduizend meter hoogte, boven de
sneeuwgrens. In de winter zoekt hij de bergweiden
op. Dan blijft hij net onder de boomgrens en waagt
hij zich af en toe zelfs in het dal.
Overal knabbelt hij aan jonge grassprietjes, blaadjes
en twijgen. In de winter moet hij het stellen met wat
mos, twijgjes van sparren en dennen, jeneverbes en
varens.

Hoogtevrees?

© Getty Images

Maar aan gras en twijgjes heeft hij niet genoeg om in het barre
hooggebergte te overleven. Daarvoor heeft hij ook mineralen
en zout nodig. En die vindt hij alleen op die duizelingwekkende
hellingen. Gelukkig kan hij klimmen als een echte alpinist! Alleen
neemt hij daarvoor geen touwen en stijgijzers mee. Zonder
verpinken klimt hij op de steilste rotswanden naar boven, springt
van rots naar rots, en maakt daarbij sprongetjes van wel acht
meter naar beneden.

© Gdetty Images

Of het dan nooit eens misgaat? Yep. Niet omdat
hij niet stevig op de rotsen staat. Wel omdat er al
eens een lawine naar beneden dondert of rotsen
naar beneden vallen. Daar kan zelfs deze roekeloze
waaghals niet tegenop!

© Shutterstock

Hoe hij dat doet? Met zijn pootjes sapperlootjes! Daaraan zitten
brede hoeven met zachte eeltkussentjes en een harde rand.
Daarmee haalt hij de gekste acrobatenkunstjes uit op de
rotswanden, en zakt hij niet voortdurend
door de sneeuw.

p. 17 > Tekst: Luc Van de Cruys | w.o. – Natuur | ZL 1 – 2014

17

18

© Getty Images

Naam: sneeuwgeit

Murphy en ik
Inge Misschaert
Illustraties: Stieven Van der Poorten

T

wee jaar geleden is het begonnen. Vanaf
het moment dat ik goed kon lezen, zat ik
voortdurend met mijn neus in een boek.
Mijn broer Marco begreep er niets van. Hij botste
een voetbal tegen mijn hoofd en mopperde dat ik
niet normaal was. Lezen buiten school, wie deed
dat nu? Waarom ging ik niet gewoon mee een
balletje trappen? Mams mopperde dat ik mijn ogen
verpestte en gaf me karweitjes om me van mijn
boeken weg te halen. Pa rolde gewoon met zijn
ogen. Maar hun plannetjes lukten niet: ik las en
lees nog altijd erg veel, meestal met een zaklamp
onder mijn laken. Weinig kans dat er dan rampen
gebeuren. Tenzij ik de zaklamp vergeet uit te
knippen en mijn matras in brand zou vliegen.
Ik bedoel, het kan.
Tijdens al dat lezen ontdekte ik een tekstje over
de wet van Murphy. Ken je die wet? Die zegt

dat alles wat ook maar fout kan lopen, ooit echt
fout loopt. Toen begreep ik het: alles wat ik fout
deed, leek nu geen toeval meer. En het maakte me
bang, want met die wet van Murphy zal ook in de
toekomst alles nog fout lopen. En daarom durfde
ik niets meer. Tot ik Murphy ontmoette.
Toen de grote vakantie voorbij was en we weer
naar school moesten, zakte de moed me in de
schoenen. Ik had namelijk een Groot Probleem:
ik durfde niets. Werkelijk niets. Ik durfde niet te
fietsen, niet over de bok te springen, niet aan het
bord te komen, niet mee te voetballen, niet in
het zwembad te springen, niet ... Ik stelde me de
vreselijkste rampen voor en ik verstarde alsof ik
een pilaar was. Het was vreselijk en het werd elke
dag een beetje erger. Voorbeelden genoeg. Het
ergste was toen ik niet meer in de douche durfde
en mams me met de tuinslang achterna zat.

NEDERLANDS | ZL 1 - 2014
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Ik zag vreselijk tegen school op. Het is niet dat ik
er niet heen wil, maar als ik begin na te denken,
dan durf ik niet meer. Ik schrapte 1 september op
de kalender en deed alsof die dag niet bestond.
Maar hij kwam toch.
Het was nog geen acht uur en mams zat met een
boos gezicht achter het stuur. Af en toe vloekte
ze binnensmonds, ik hoopte maar dat de andere
chauffeurs haar niet konden horen. Ze was boos
op mij, dat wist ik. Omdat ik niet met de fiets
wilde vanochtend.
‘Ik durf niet’, zei ik koppig en ik dacht aan Murphy
met zijn wet, die overal op de loer lag.
Tien minuten later stond ik voor het schoolhek
en keek de wegscheurende auto na.
‘Volgende keer ga je te voet, hoor!’ had ze
gemopperd.
Ik hoopte maar dat ze niet te snel reed en een
ongeluk kreeg. Daar kon mijn vader makkelijk

20

ZL 1 – 2014 | NEDERLANDS

een hartaanval van krijgen en dan moesten mijn
broer en ik naar een weeshuis. Dat kon, toch?
‘Stop!’ riep ik plots streng tegen mijn gedachten.
Maar de jongen die voor mij op het zebrapad liep,
stopte zo abrupt dat ik tegen hem aan botste.
‘Riep je mij?’ vroeg hij, zomaar, midden op straat.
Mijn hart bonkte, ik dacht aan Murphy en trok
hem ruw aan zijn arm op het voetpad. Een auto
scheurde rakelings langs ons heen.
‘Ben je gek geworden!’ riep ik, mijn hart bonkte
nog harder. In mijn hoofd zag ik het beeld van
die jongen en mij, op het zebrapad en onder het
bloed.
De jongen keek me niet-begrijpend aan.
‘Zomaar op straat blijven staan is
levensgevaarlijk’, preekte ik. Oké, dan klonk ik
maar als mijn moeder.
De jongen haalde zijn schouders op.
‘Er is toch niets gebeurd?’
‘Maar er had toch van alles kunnen gebeuren’,

hield ik aan.
‘Daar heb jij dan mooi een stokje voor gestoken’,
grijnsde hij. ‘Hoe heet je?’
‘Magnus’, mompelde ik. In mijn hoofd klonk het
liedje dat mijn klasgenoten soms zongen: Magnus
durft niet, Magnus durft niet. Om gek van te
worden.
‘Murphy’, zei de jongen.
Ik struikelde over een boekentas, maar viel net
niet. Murphy?
Hij heette echt Murphy. Stomverbaasd liet ik me
door hem op sleeptouw nemen. Nog nooit was
ik zo blij geweest met een nieuweling in mijn klas.
Hij trok zich niets aan van de pogingen van de
anderen om hem bij het plaagliedje te betrekken.
‘Ik ken hem pas, wat weet ik daar nou van?’ zei hij
simpelweg.
Murphy werd mijn beste vriend. Hij liep elke dag
met me mee naar school. Tot ik me op een dag
versliep en zonder na te denken paniekerig naar
mijn fiets rende.
Met bonkend hart reed ik naar school, maar er
gebeurde niets. Helemaal niets. En toen, die keer
in de turnles, toen we allemaal op onze beurt
moesten wachten om over de bok te springen,
toen vertelde Murphy me net een grappig verhaal
over zijn goudvissen die uit de kom waren

gesprongen. En toen was het mijn beurt. Voor ik
het wist duwde Murphy me in de richting van de
bok.
‘Hop!’ lachte hij en ik sprong.
Op een dag stond ik zelfs te voetballen met mijn
broer Marco en zijn vrienden op het pleintje
achter ons huis. Murphy stond aan de kant en
floot een deuntje.
Het leek een beetje op dat wat mijn klasgenoten
vroeger zongen. Hij grijnsde en stak zijn duim op.
De bal rolde naar mij toe. Mijn hart maakte een
sprongetje.
‘Naar mij, Magnus!’ gilde Marco.
Ik trapte, een beetje scheef, maar Marco ving
de bal met de punt van zijn voet. Opgelucht
zag ik hoe hij even later een doelpunt scoorde.
Misschien doe ik dat ook nog wel eens. Of
misschien ook niet. Soms duikt dat kleine
stemmetje in mijn hoofd nog even op. ‘Durf je
niet’, fluistert het plagend.
Ik durf nog lang niet alles. Maar één ding heeft
mijn vriend Murphy mij geleerd. Toegeven dat je
iets nog niet durft, daar is ook moed voor nodig.

Je kunt dit verhaal beluisteren op
www.zonneland.be i.s.m. Sensotec.
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Murphy en ik
1. Juist of fout?
Kleur het vakje voor de zin blauw als de uitspraak klopt met het verhaal, en rood als het fout is.
 Magnus heeft een hekel aan lezen.
klas.
 De mama van Magnus vindt het heerlijk om
 Magnus en Murphy worden vrienden.
Magnus met de auto naar school te brengen.
 Als je een goede vriend hebt, durf je meer.
 De nieuwe jongen in de klas van Magnus heet
 Als je een goede vriend hebt, kan er niets meer
Murphy.
fout gaan.
 De wet van Murphy zegt dat alles wat fout kan
gaan, ook echt fout gaat.
 Murphy wordt gepest door de jongens van zijn

2. Wie zegt het?
Schrijf op de lijntjes wie deze uitspraak doet.
 ‘Er is toch niets gebeurd?’
..................................................................................................................................................................................................

 ‘Volgende keer ga je te voet, hoor!’
..................................................................................................................................................................................................

 ‘Ik durf niet.’
..................................................................................................................................................................................................

 ‘Naar mij, Magnus!’
..................................................................................................................................................................................................

3. Fouten maken mag …
Marcus is bang dat er dingen fout zullen lopen. Maar soms zijn er eenvoudige trucjes om toch
iets te durven waar je bang voor bent. Wat kan je doen als ...
 … je een moeilijke toets zit te maken op je bank?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

 … je een spreekbeurt moet geven voor de klas?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

 … je een dier ziet waar je bang voor bent?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

 … je op het klimrek moet tijdens de turnles?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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Woordenschat
Op deze bladzijde gebruiken we woorden uit jouw Zonneland. Heb je ’m goed
gelezen? Dan ben je klaar voor deze gedurfde woordenschatspelletjes!

➽➽ Zoek de juiste betekenis! Verbind de juiste woorden of zinnen met elkaar.
een risico
het onbekende
dapper zijn
zelfvertrouwen hebben

•
•
•
•

•
•
•
•

iets dat vreemd is, iets dat je niet goed kent
heldhaftig zijn
vastberaden zijn
iets dat slecht kan aflopen

➽➽ Zoek een woord dat het tegengestelde betekent van:
• veel energie
hebben

• moedig zijn

• rustig zijn

• iemand
vertrouwen

• zelfstandig zijn

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

➽➽ Vul het rooster in met woorden uit je Zonneland.
5

Horizontaal
1. Hij is de beste van
de wereld. Hij
heeft een ...
behaald.
2. Iemand die van
avontuur houdt, is ...
3. Iets wat je absoluut
wilt bereiken.
4. Uit je ... kun je
leren!
Verticaal
5. eerlijk, wettig
6. Iets wat moeite
kost en uitdagend
is.
7. Iemand die veel
durft.
8. Je eigen idee over
iets. Durf je ... te
geven!
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