ENGLISH, WE WILL DO BETTER!
LESSON TWO
Beste leerling!
Fijn dat je aan deze tweede les begonnen bent!
We hebben het nog even over de planning van het huiswerk.
Leerlingen hanteren meestal de volgende regel: Eerst het maakwerk, dan het leerwerk!
Ik wil je er met klem op wijzen dat deze regel een verkeerde regel is!
Die arme hersenen van jou moeten dan achter elkaar (bijvoorbeeld) geschiedenis, Engelse
woordjes, Duitse zinnetjes, en Nederlandse moeilijke woorden onthouden!
Beste leerling, doe dat anders!
De beste regel is: Zorg voor afwisseling! Maken , leren, maken, 10 minuten pauze, leren, maken ,
leren. Je kent toch wel het spreekwoord “Verandering van spijs doet eten”!

En nu weer Engels!
We gaan opnieuw aandacht besteden aan de PRESENT SIMPLE!
Kijk maar eens goed naar de volgende zinnetjes:


I don't go to school by bus every day. (gewoonte)



The sun doesn't rise in the west. (feit)

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn.


I don't go to school by bus every day.= Ik ga niet elke dag met de bus naar school.



The sun doesn't rise in the west.= De zon komt niet op in het westen.

In het Engels maken we zinnen ontkennend door doesn’t of don’t voor het hele werkwoord te
zetten.
EXERCISE 1
Wat hoort er op de stippeltjes don’t of doesn’t ? Schrijf je antwoorden op in je schrift.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

He ………. sleep. = Hij slaapt niet.
I ………. like that music. = Ik houd niet van die muziek.
We ………. drink coffee. = We drinken geen koffie.
Dad …… wear glasses. = Papa draagt geen bril.
The sun ......... always shine in Greece.= De zon schijnt niet altijd in Griekenland.
They ..........go to school on Saturdays.= Zij gaan op zaterdag niet naar school.
Susie ………. read a book every day. = Susie leest niet elke dag een boek.
The sun ……….. rise in the north. = De zon komt niet in het noorden op.

Kijk na en leer de zinnetjes van het Engels naar het Nederlands! (Je krijgt eerst een lege
pagina!)

UITZONDERINGEN
Hier volgt een aantal zinnetjes waarin men niet het werkwoord to do gebruikt bij een
ontkenning. Bekijk deze zinnetjes goed!
1.
2.
3.
4.
5.

She isn’t sick. = Zij is niet misselijk
We aren’t at school. = Wij zijn niet op school.
Susie hasn’t got work. = Susie heeft geen werk.
We haven’t got time. = Wij hebben geen tijd.
Lions aren’t harmless. = Leeuwen zijn niet ongevaarlijk.

Nu zelf aan de slag. Schrijf de antwoorden in je schrift!

EXERCISE 2
Een voorbeeld: He …………. here. = Hij woont hier niet. Schrijf in je schrift: doesn’t live
1. She ………… very hard. Zij werkt niet erg hard.
2. He ………….. his teeth. = Hij poetst zijn tanden niet.
3. Snakes ……….. meat. = Slangen eten geen vlees.
4. He ………….. much time. = Hij heeft niet veel tijd.
5. He ………….. the newspaper every day. = Hij leest de krant niet elke dag.
6. Our teacher …………. English and French. = Onze leraar spreekt geen Engels en Frans.
7. They .................. to school on Saturdays. = Zij gaan op zaterdag niet naar school.
8. We ………. lots of money. We hebben niet veel geld.
9. My uncle and aunt ………… in Amsterdam.= Mijn oom en tante wonen niet in Amsterdam.
10. The greengrocer ……….. lots of oranges.= De groetenman heeft niet veel sinaasappels.
Kijk na en leer de zinnetjes van het Engels naar het Nederlands. (Je krijgt eerst weer een lege
pagina!)

EXERCISE 3
Maak de volgende zinnen in de linker kolom af met een woord uit de rechter kolom. Schrijf de
hele zin op in je schrift. (to boil = koken; De andere onbekende woorden kun je raden!)
1. Susie often copies ………………

an egg

2. I always brush …………….

music

3. John often posts ……………

my teeth

4. Dad always drives ……………

the truth

5. Mary never listens to ……………

a word

6. My friend always tells ……………

the car

7. My mother often boils ……………

a letter

8. The policeman often arrests ………..

a cake

9. I almost never spell ……………

a text

10. My aunt often bakes ………….

a thief

Kijk na! (Je krijgt eerst een lege pagina!)

VRAGENDE ZINNEN
Ook vragende zinnen worden gevormd m.b.v. het werkwoord “to do”.
Do you know him? = Ken je hem?
Do you believe that? = Geloof je dat?
Do bees like honey? = Houden bijen van honing?
Does he do his best? = Doet hij zijn best?
Maar geen "do" of "does" in de volgende zinnen!
Als er een hulpwerkwoord bijvoorbeeld to can, to be of to have (got) in de zin voorkomt, mag
je niet to do gebruiken.
Has Sharon got a job? = Heeft Sharon een baan?
Are you afraid? = Ben je bang?
Can you help me? = Kun je me helpen?
Omdat in de volgende zinnetjes what, which en who het onderwerp van de zin zijn, wordt hier
geen “to do” gebruikt.
What makes the world go round? Wat doet de aarde draaien?
Who lives at this address? = Wie woont op dit adres?
Who rules the country? = Wie regeert het land?
Here are four boys. Which threw (gooide) the stone at you? =… Wie gooide de steen naar
jou?

EXERCISE 4 Het eerste gedeelte van de volgende zinnen moet je zelf maken. Schrijf de
hele Engelse zin in je schrift!
Let op! to show the way = de weg wijzen
1.
2.
3.
4.
5.

…………….…….
…………….… …
…………………..
…………………..
…………………..

shy? = Ben je verlegen?
hard?= Werkt hij hard
us the way?= Kunt u ons de weg wijzen?
to bed early.= Gaat John vroeg naar bed?
me everything?= Kun je me alles vertellen?

EXERCISE 5
Leer de volgende werkwoorden:
1. to enjoy = genieten van
2. to visit = bezoeken
3. to hitch-hike = liften
4. to camp = kamperen
5. to escape = ontsnappen
(Laat ze door iemand overhoren, zodat je zeker weet dat je ze kent!)
Kijk na!
Je krijgt eerst een lege pagina!

ANTWOORDEN
EXERCISE 1
1. doesn’t
2. don’t
3. don’t
4. doesn’t
5. doesn’t
6. don’t
7. doesn’t
8. doesn’t
EXERCISE 2
1. doesn’t work
2. doesn’t brush
3. don’t eat
4. hasn’t
5. doesn’t read
6. doesn’t speak
7. don’t go
8. haven’t
9. don’t live
10. hasn’t
EXERCISE 3
1. a text
2. my teeth
3. a letter
4. the car
5. music
6. the truth
7. an egg
8. a thief
9. a word
10. a cake
EXERCISE 4
1. Are you
2. Does he work
3. Can you show
4. Does John go
5. Can you tell

