English, you will do it better!!
ZINNEN 7
We gaan 18 belangrijke zinnen leren!
We leren ze in kleine groepjes.

1. Elephants have huge appetites = Olifanten hebben een enorme eetlust.
2. The leopart was trapped = Het luipaard was in de val gelopen.
3. The sea otter never comes ashore = De zeeotter komt nooit aan land.
4. We saw many sheeps on the moors = We zagen veel schapen op de heidevelden.
5. The police are looking for him = De politie zoekt hem.
6. He was suspected of rape = Hij werd van verkrachting verdacht.
7. The dog chased the cat = De hond zat de kat achterna.
8. Most spiders are harmless = De meeste spinnen zijn onschadelijk.
9. We explored the old town = We verkenden de oude stad.
10. There is an ice rink in our town = Er is een ijsbaan in onze stad.
11. She is a drug addict = Zij is een drugsverslaafde.
12. Every rule has exceptions = Elke regel heeft uitzonderingen.
13. The hotel is across the street = Het hotel is aan de overkant van de straat.
14. He embraced his wife = Hij omhelsde zijn vrouw.
15. I don't want to be a waitress = Ik wil geen serveerster worden.
16. Do you live on your own? = Woon jij alleen?
17. Their house hasn't been sold. = Hun huis is niet verkocht.
18. By whom was this book written? = Door wie werd dit boek geschreven?
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Bestudeer zin 1 t/m 9!
Bekijk één voor één de Engelse zinnetjes met de vertaling goed!
Zie je bekende Engelse woorden, waaraan de steun hebt bij het leren?
Lees de zinnen nog een tweede keer door en probeer de vertaling te onthouden.
Schrijf de zinnetjes die je erg lastig vindt een keer op.
Probeer nu (zoveel mogelijk uit je hoofd) de eerste oefening te maken.
De eerste oefening staat op het WERKBLAD op de volgende pagina.
Druk dit werkblad af.
Kijk zelf na!
Leer de volgende 9 zinnen op dezelfde manier.
Veel succes!

English, you will do it better!!
Oefening 1
Vul in en kijk zelf na!
Elephants have huge appetites = Olifanten hebben een ...............................
The l......p...rt was trapped = Het luipaard was ...............................
The sea otter never comes ashore = De zeeotter komt nooit ...................................
We saw many sheeps on the moors = We zagen veel schapen ...................................
The police are looking for him = De politie .....................................
He was suspected of rape = Hij werd .................................................
The dog chased the cat = De hond ...........................................
Most sp...d...rs are harmless = De meeste spinnen .............................................
We ...xpl...r....d the old town = We verkenden ..................................
Noteer hier de meest lastige zinnen nog eens:
................................................................. = ..................................................................
................................................................. = .................................................................
Oefening 2
Vul in en kijk zelf na!
There is an ice rink in our town = Er is ........................ in onze stad.
She is a drug addict = Zij is ...........................................
Every rule has exceptions = Elke ........................................................
The hotel is across the street = Het hotel is ....................................................
He embraced his wife = Hij ........................ zijn vrouw.
I don't want to be a waitress = Ik wil geen .............................. worden.
Do you live on your own? = Woon .............................?
Their house hasn't been sold. = Hun huis ....................................................
By whom was this book written? = Door wie ..................................................?
Noteer hier de meest lastige zinnen nog eens:
................................................................ = ...................................................................
................................................................ = ..................................................................

Oefening 3
Zorg dat je de 18 zinnen kunt vertalen van het Engels naar het Nederlands!
Herhaal ze over enkele dagen nog eens!

