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Artl.kel IJ.]J. · · Lees en kyk: 'n -- ·· 
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- . . oeper (announcer) en lees 
Verbeel jou jy is _'n radw;mr n Buffett, 'n skatryk 
die volgende arttkel oor arre. 

d · ' punt Ult 20. sakeman, bar op vir n 

Pre-lees • · 
• Lees die artikel 'n paar keer deur sodat JY pres1es 

weet wat daarin staan. 
• Slaan onbekende woorde in 'n woordeboek na. 

Terwyl jy lees . 
• Maak seker dat jy letters en woorde reg mtspre~k. 
• Lees met gevoel - soms harder, soms sagter. Die 

belangrike woorde kan effens harder gelees word. 
• Moenie woord vir woord lees nie. Verdeel die 

sinne in frases of sinsdele en lees vloeiend. 

Raadpleeg die rubriek op 
bl. 270. Jy gaan so05 vol 
geassesseer word: toon 9 
begrip en dra betekenis 
oor (5 punte); stern- en 
leesvaardighede (5 punte), 
gebare en lyftaa/ (5 punte) 
en reaksie op vrae (5 pun~\ 

I 

Warren Buffett se goeie raad aan jongmense 
Die Amerikaner Warren Buffett is een 
van die rykste mense ter wereld. Daar is 
min mense in die ekonomiese wereld wat 
horn nie ken nie. Beleggers se Warren 
Buffett sien stukkies goud wanneer 
ons gewone mense soutpilare sien. Ons 
jongmense kan gerus na sy goeie raad 
luister. 

Hy se: Doen dit waarvoor jy lief is as 
jy klaar is met skool en moenie jou ouers 
se drome uitleef nie. Jy moet dus jou eie 
lewe beheer en jou ideale wat jy vir jou 
toekoms bet, laat waar word. 

Jy moet 'n passie ontwikkel vir dit 
waarvoor jy 'n talent bet. Wanneer jy 
dol is oor wat jy doen, dra jy nie swaar 
daaraan nie. Jou werk moet jou passie 
wees, dan voel dit nie soos werk nie maar , , soos n plesier. 

Jou beste belegging is in jouself. Neem 
?eheer van jou eie opvoeding en sorg dat 
J~ ~es navors Wat daar te kry is oor die 
ngting waarin jy belangstel. Moenie dat 

(Uit: Wat se die orakel, SakP ),1 ,., '- . - -

ander jou hierin bei'nvloed nie. 
Om suksesvol te wees, moet jy jou 

kommunikasievaardighede ontwikkel. 
Om mondelings en deur die geskrewe 
woord te kommunikeer, word nie genoeg 
by skole en universiteite geleer nie. Jy 
moet kan se of skryf waaroor jy sterk 
voel. 

Leer soveel as wat jy kan oor die dinge 
rondom jou en lees koerante, tydskrifte 
en boeke. Hoe meer jy lees oor alles wat 
om jou gebeur, hoe meer sal jy nog wil 
leer. 

Gaan elke aand 
bed toe met 'n 
klein bietjie meer 
kennis as waarmee 
jy die oggend 
opgestaan het, 
want intelligente 
mense kan nie aan 
die neus rondgelei 
word nie. 



beleggers: investors; mense wat geld bele 
belegging: investment; uitlening van geld teen rente (hier konnotatief 

gebruik) - om in jouself te bele 
iemand aan die neus rondlei: to lead someone by the nose; om iemand te 

laat doen wat jy wil he hulle moet doen ( dit word hier konnotatief l 

gebruik) 
opvoeding: education; onderrig 
vaardighede: skills; dinge wat jy goed kan doen 

Post-lees: Hoe goed verstaan jy die artikel? 
1. Van watter land kom Warren Buffett? 
2. Kies die korrekte woord: Warren Buffett is (brandarm/skatryk). 
3. Buffett sien stukkies goud wanneer gewone mense soutpilare sien. 

a) Verduidelik wat die sin beteken. 
b) Is hierdie sin 'n voorbeeld van denotasie of konnotasie? Verduidelik. 

4. Watter belangrike raad gee Buffett oor jou werkkeuse wanneer jy die skool 
verlaat? 

5. Hoe pas die woorde "passie" en "talent" by mekaar, volgens Buffett? 
6. Hoe moet jy oor jou werk voel? Haal een woord aan (paragraaf 3). 
7. In wie moet jy die meeste bele? 
8. Is die volgende stelling waar of onwaar? Motiveer jou antwoord. 

Jy moet jou opvoeding in antler se hande oorlaat. 
9. Wat is die doel van goeie kommunikasievaardighede? 
10. Waarom moet jy soveel moontlik lees? 
11. Wanneer sal jy, volgens Buffett, nie aan die neus rond~el~i word ~ie? . 
12. Voel jy dat Buffett se raad vir jou as jongmens belangnk 1s?Verdmdehk . 
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