Thema 5
Week 1
Les 1
 1 waar, 2 niet waar, 3 waar, 4 niet waar,
5 waar, 6 niet waar, 7 niet waar
 Omdat een trostomaat in trossen groeit.
      Les 2
 1 Iets is dreigend als er iets vervelends lijkt
te gaan gebeuren. 2 Bij een evacuatie worden
mensen uit hun huis weggehaald, omdat ze
daar niet meer veilig zijn. 3 Een maatregel is
iets wat je doet waardoor iets weer in orde
komt. 4 Een natuurramp is een groot
ongeluk, dat wordt veroorzaakt door de
natuur. 5 Treffen betekent iets of iemand
raken. 6 Uitbarsten betekent plotseling met
kracht naar buiten komen. 7 Voorkomen
betekent er zijn.
 Op de zes open plekken zijn meer
antwoorden goed.
  Er zijn meer antwoorden goed.
  Er zijn meer antwoorden goed.

Les 5
Les 6
Les 7
 1 Waarom woont u op een eiland? a De
grond is heel vruchtbaar, ik kan veel telen.
2 Maakt u voor het eerst een vulkaanuitbarsting mee? b Ik heb het al vaker meegemaakt. 3 Wanneer wordt u geëvacueerd?
c Ik vertrek vanmiddag met de boot.
    -

Week 2
Les 1
 1 Bij nachtvorst vriest het in de nacht.
2 Fruitteelt betekent het verbouwen (planten,
verzorgen en oogsten) van fruit. 3 De oogst
is alle gewassen die je van het land haalt,
bijvoorbeeld aardappels en groenten. 4 Iets
voorkomen betekent ervoor zorgen dat het
niet gebeurt.
 1a de boomgaard, 2c besproeien, 3e fataal,
4f telen, 5d de bloesem, 6b machteloos


Les 3
Les 4
 weettekst
 1 Is de vulkaan een vriend of een vijand?
2 vijf, 3 vijf, 4  1 ja, 2 ja, 3 ja
 1 Het magma kan naar buiten komen als er
zwakke plekken in de aardkorst zijn. 2 lava,
3 De lava maakt de grond rondom de vulkanen heel vruchtbaar. Gewassen groeien er
goed. Veel mensen willen er ook blijven
wonen, omdat ze er al heel lang wonen.
4 Zo kom je te weten of het magma uit de
aardbol wil. 5 Omdat het magma soms de
aardbol uit wil, heel soms komt er dan een
vulkaanuitbarsting en dat is heel gevaarlijk.
6 Ze vinden vulkanen spannend en interessant. 7 Omdat een vulkaanuitbarsting heel
gevaarlijk is.
 -

b de boomgaard

d besproeien

a de bloesem

c de oogst

 1b voorspelt, 2a voorlopig, 3c machteloos,
4d oogst, 5f datzelfde, 6e voorkom
 mening, omdat de fruitteler zegt 'vind ik'.
 De moed niet laten zakken betekent dat je
het niet opgeeft en door blijft gaan.
Les 2
 1a rustperiode, 2c iglo, 3b uitgelopen,
4e isoleert, 5d alsnog
 1b aantasten, 2c groenblijvend, 3a de iglo,
4d isoleren
 1 paraplu, 2 ventilator
 1 niet waar, 2 waar, 3 niet waar, 4 waar,
5 niet waard
  1b, 2 De bloesem vriest dan niet kapot.
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Les 3
Les 4
 1 zes, 2 De groei van de appel, 3 Bloei in de
lente, 4 Groei in de zomer
 2 Bloei in de lente, 3 Oogst in de herfst,
4 Wat kan de appelgroei belemmeren?
5 Wat kan de groei belemmeren?
   1 kleine knobbeltjes, 2 de bomen
 Les 5
 1 tekst 1 past bij seizoen: zomer, tekst 2 past
bij seizoen: lente, tekst 3 past bij seizoen:
herfst (of de winter), tekst 4 past bij seizoen:
zomer
   Les 6
 rood: gisteren, mochten, hoorde, een uur
geleden, lazen
 1 meneer de Jong, 2 de vragen, 3 Mai en
Milan, 4 de kranten en de stenen,
5 de kranten
 1a gaan, 2c gaat, 3f helpt, 4e helpen, 5b is,
6d zijn
 1, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 16
Les








7
3
-

Week 3
Les 1
 1a, 2d, 3c, 4e, 5j, 6g, 7h, 8i, 9k, 10l, 11f, 12n,
13b, 14m
 1e getest, 2d de wijk, 3b regionale, 4c het
ventilatiesysteem, 5a absoluut
  testdag of luchtalarm, ga naar binnen, sluit
ramen en deuren, zet radio of tv aan
 Les




  a
 Op de zeven open plekken zijn meer
antwoorden goed.
 1c gigantisch, 2a situatie, 3e ervaart,
4d giftige, 5b onveilig, 6f ontploffing
Les 3
 1 meningtekst, 2 over een voorlichtingscampagne over luchtalarm, 3   1 het luchtalarm alleen zinvol is als mensen
weten wat ze moeten doen. 2 Op de tv kwam
informatie over het luchtalarm. Op de radio
kwam informatie over het luchtalarm. Elke
familie kreeg een folder met instructies thuisbezorgd.
 1 folders die de vrijwilligers 's avonds thuisbezorgen, 2 Dan worden er meestal geen
andere folders door de bus gegooid, daardoor valt de folder heel erg op.
  Omdat heel veel mensen nu wel weten wat
ze moeten doen als het luchtalarm af gaat.
  Les








4
-

Les 5
Les 6
 1 oversteken, teruggaan, volhouden
2 willen, kunnen, kun
 1 reeën, 2 de kinderen, 3 kan, 4 gaat, 5 wil,
6 kun, 7 de dieren, 8 moeten
 1 oversteken, 2 afstappen, 3 opbellen,
5 uitstappen, 6 afspreken, 7 aansteken,
8 uitzoeken, 9 opzoeken, 10 overbrengen
 Les 7
-

2
-
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