English, you will do it better!!
ZINNEN 9
We gaan 18 belangrijke zinnen leren!
We leren ze in kleine groepjes.

1. He is articulate = Hij is welbespraakt
2. She is a persistent truant = Zij is een hardnekkige spijbelaar.
3. Life was aimless for Jenny = Het leven was doelloos voor Jenny.
4. The doctor listened to his breathing = De dokter luisterde naar zijn ademhaling.
5. He sacrificed his live for his country = Hij heeft zijn leven geofferd voor zijn land.
6. Their new sportwear didn't catch on = Hun nieuwe sportkleding sloeg niet aan.
7. He had a brainwave = Hij had een zeer goede inval.
8. M. is called a mega star = M. wordt een superster genoemd.
9. This passport is not valid = Dit paspoort is niet geldig.
10. I'm giving a party tomorrow = Ik geef morgen een feest.
11. Are you good at chess? = Ben jij goed in schaken?
12. The match ended in a draw = De wedstrijd eindigde in geljikspel.
13. A good education is very important = Een goede opleiding is erg belangrijk.
14. My eldest sister is engaged = mijn oudste zuster is verloofd.
15. There were mainly trade wars = Er waren voornamelijk handelsoorlogen.
16. There were a number of naval wars = Er waren een aantal zeeoorlogen.
17. The dinner was hastily prepared = Het middagmaal met haast bereid.
18. All these books have been read by James = Al deze boeken zijn door James
gelezen.
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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 na!
He is ...rt...c...l...t.... = Hij is w...lb...spr.......kt
She is a p...rs...st...nt truant = Zij is een hardnekkige ...................................
Life was aimless for Jenny = Het leven was ........................... voor Jenny.
The doctor listened to his breathing = De dokter luisterde ..........................................
He sacrificed his live for his country = Hij heeft zijn leven ...........................................
Their new sportwear didn't catch on = Hun nieuwe sportkleding ......................................
He had a brainwave = Hij had een .....................................................
M. is called a mega star = M. wordt een ................................. genoemd.
This passport is not valid = Dit paspoort is niet ..............................
I'm giving a party tomorrow = Ik geef ............................................

Noteer hier de meest lastige zinnen nog eens:
................................................................. = ..................................................................
................................................................. = .................................................................
Oefening 2: Vul in en kijk na!
Are you good at chess? = Ben jij goed in ..........................?
The match ended in a draw = De wedstrijd eindigde in......................................
A good education is very important = Een goede .......................... is erg belangrijk.
My ...ld...st sister is engaged = mijn oudste zuster is .....................................
There were mainly trade wars = Er waren ......................................................
There were a number of naval wars = Er waren .............................................
The dinner was hastily prepared = Het middagmaal .......................................................
All these books have been read by James = Al deze boeken ............................................
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!

