ENGLISH, WE WILL DO BETTER!
LESSON EIGHT
VOORZETSELS
at three o'clock = om drie uur
around three o'clock = rond drie uur
by three o'clock = tegen drie uur
before Saturday = voor zaterdag
for a week = voor een week
from June = vanaf juni
since 2005 = sinds 2005
during summer = gedurende de zomer
until / till tonight = tot vanavond
from 9 to 5 = van 9.00 uur tot 17.00 uur
after three years = na drie jaar
above the setee = boven de bank
below the painting = onder het schilderij
over the table = boven de tafel
under the table = onder de tafel
among people = onder de mensen
between the cars = tussen de auto's
beside the door = naast de deur
next to the entrance = naast de ingang
in front of the museum = voor het museum
behind his boss = achter zijn baas
in the middle of the show = in het midden van de show
on the street = op straat
Enkele zinnen met voorzetsels
The sun rose above the horizon = De zon rees boven de horizon
Schiphol is below sea level = Schiphol ligt onder de zeespiegel
The kitchen is under the bathroom = De keuken is onder de badkamer
You are here among friends = Je bent hier onder je vrienden
It happened between three and four = Het gebeurde tussen 3.00 uur en 4.00 uur
The temperature was below zero = De temperatuur was onder onder nul.

EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!
Leer ze van boven naar beneden en van beneden naar boven!

EXERCISE 2 (over de eerste 14 zinnen)
Vul in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

.....................
.....................
....................
....................
....................
...................
...................
from 9 .......
..................
..................
..................
..................

three o'clock = rond drie uur
three o'clock = tegen drie uur
Saturday = voor zaterdag
a week = voor een week
June = vanaf juni
summer = gedurende de zomer
tonight = tot vanavond
5 = van 9.00 uur tot 17.00 uur
three years = na drie jaar
the setee = boven de bank
the painting = onder het schilderij
the table = boven de tafel

EXERCISE 3 (De rest van de zinnen)
Vul in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

....................
people = onder de mensen
...................
the cars = tussen de auto's
...................
the door = naast de deur
...................
the entrance = naast de ingang
...................
the museum = voor het museum
...................
his boss = achter zijn baas
....................
the show = in het midden van de show
The sun ................... above the horizon = De zon rees ................... de horizon
Schiphol is below sea-level = Schiphol ligt ................... de zeespiegel
You are here among friends = Je bent hier ................... je vrienden
It happened between three and four = Het gebeurde ................... 3.00 uur en 4.00 uur
The temperature was below zero = De temperatuur was ................... nul.

Kijk zelf na! (Gebruik de vorige pagina!)

Ga verder op de volgende pagina!

TWEE TEKSTEN
EXERCISE 4
Bij een hertenkamp zie je een bord op het hek.

Schrijf in je schrift twee dingen op die je volgens het bord niet mag doen.
1. …………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………….............

EXERCISE 5
Lees de volgende tekst door en beantwoord de vragen.
Nat lived in a small town in England. He always stayed in England for his holidays, but then
last year he thought: "I've never been outside this country. All my friends go to Spain, and
they like it very much, so this year I'm going to go there too."
First he went to Madrid and stayed in a small hotel for a few days. On the first morning he
went out for a walk. In England people drive on the left, but in Spain they drive on the right.
Nat forgot about this, and while he was crossing a busy street, a bicycle knocked him down.
Nat lay on the ground for a few seconds and then he sat up and said: 'Where am I?'
An old man was selling maps at the side of the street, and he at once came to Nat and said:
'Map of the city, sir?'

1.

Was Nat in de voorgaande jaren op vakantie geweest?

A.
B.
C.
2.
A.
B.
C.

Ja, in eigen land.
Ja, naar het buitenland.
Nee, hij had er geen geld voor.
Waar woonde Nat?
Hij had geen vaste woonplaats.
Hij woonde in een klein stadje.
Hij woonde op het platteland.

3
A.
B.
C.

Wat overkwam Nat?
Hij raakte de weg kwijt.
Hij werd omver gereden.
Hij werd tegen de grond geslagen.

4.

Wat deed Nat die ochtend in Madrid?
Hij maakte een ..... door de stad.
A. bustocht
B. fietstocht
C. wandeling
5.
A.
B.
C.

Zou Nat de hele vakantie in Madrid blijven?
Nee, alleen de eerste morgen.
Nee, alleen de eerste paar dagen.
Nee, alleen de laatste paar dagen.

6.
A.
B.
C.

Waar had Nat niet aan gedacht?
Aan de verkeersregels.
Aan de zakkenrollers.
Aan het tijdsverschil.

Kijk na!
De antwoorden vind je aan het einde van dit document na de lege pagina.

ANTWOORDEN
EXERCISE 4
twee antwoorden bijvoorbeeld:
Je mag jonge / babyherten niet aanraken/aaien.
Je mag niet te dicht bij de jonge / babyherten komen.
Je mag niet van de paden afgaan

EXERCISE 5
1A, 2B, 3B, 4C, 5B, 6A

