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slagrijm a a a a. Kinderen die leren lezen, zijn veel
bezig met klank van woorden. De onderzoekster
denkt dat zevenjarigen daarom zo goed rijm kunnen
herkennen.
http://bit.ly/TIck5F

The Hobbit

4. Wat is de derde persoon meervoud (tegenwoordige tijd) van het werkwoord ‘tel’ (‘komen’)?

Woord van 2012

ander dan de bedoelde ontvanger kan begrijpen wat je
zegt. Veel ouders spreken bijvoorbeeld onderling een
vreemde taal als ze niet willen dat hun kinderen hen
kunnen verstaan. Het Amerikaanse leger gebruikte een
vreemde taal als geheimtaal tijdens de oorlog tegen
Japan: een speciaal team van Navajo-indianen gaf in
hun eigen taal radioboodschappen aan elkaar door.
http://bit.ly/RDu966

b. Telir.

Yolo

De Fransen kiezen elk jaar
tijdens het festival XYZ het
woord van het jaar. In 2012 werd dat ‘watture’, dat
‘elektrische auto’ betekent. Als je het uitspreekt, merk
je dat het bijna hetzelfde klinkt als het Franse woord
voor ‘auto’: ‘voiture’. De combinatie met ‘watt’ geeft
aan dat hij op stroom rijdt.

Tolkien heeft verschillende elfentalen bedacht,
waaronder het Sindarijns. In het Sindarijns is het
persoonlijk voornaamwoord verwerkt in de werkwoordsvervoeging. Je zegt dus niet meer apart ‘ik’ of
‘wij’, tenzij je dat wilt benadrukken. Het vervoegen
van werkwoorden in het Sindarijns is vrij complex:
net als in het Nederlands zijn er regelmatige en
onregelmatige werkwoorden.

a. Carpe diem.

http://bit.ly/WseAuC
http://bit.ly/UFCEMN

http://bit.ly/13dmLSy
http://bit.ly/10b9Gul

De Het

Maya’s

1. Wat is een ‘watture’?
a. Een elektrische auto.

2. Welke stelling is waar?

b. Sommige zelfstandige naamwoorden kunnen zowel
‘de’ als ‘het’ krijgen.

Het Nederlandse lidwoord ‘het’ is voor onzijdige
woorden en ‘de’ voor mannelijke of vrouwelijke
woorden. Maar hoe weet je nu het woordgeslacht?
Daar zijn geen duidelijke regels voor, hoewel de vorm
of betekenis van een woord soms een hint kan geven.
Soms zijn ook beide lidwoorden goed, zoals bij
‘matras’, ‘tablet’ en ‘brok’.

5. Hoe zag het Maya-schrift eruit?

7. Welk motto heeft dezelfde betekenis als ‘yolo’?
‘Yolo’ is een afkorting voor
‘you only live once’. Het
woord is samengesteld uit
de eerste letters van de
woorden uit die zin. In het
Nederlands zouden we zeggen ‘pluk de dag’, een
letterlijke vertaling van het Latijnse ‘carpe diem’.
‘Luctor et emergo’ betekent ‘Ik worstel en kom boven’,
‘Ora et labora’ betekent ‘Bid en werk’ en ‘Veni, vidi, vici’
is Latijn voor ‘Ik kwam, zag en overwon’.
http://bit.ly/RDubet

Schelden doet pijn!
d.

8. Uit welk domein komen opvallend veel Nederlandse
scheldwoorden?
d. Ziektes en dood.

De Maya’s gebruikten, net als de oude Egyptenaren,
hiërogliefen. In dit beeldschrift heeft elk woord of
lettergreep een eigen pictogram. In de zestiende
eeuw zijn tijdens veroveringen door de Spanjaarden
de meeste geschriften vernietigd. Hierdoor kon men
de hiërogliefen lange tijd niet lezen. Inmiddels is het
schrift grotendeels ontcijferd. Antwoord a is een
Egyptische hiëroglief, b is spijkerschrift en c is
Devanagari, een Indisch schrift.

Scheldwoorden die naar ziektes
verwijzen, komen vrijwel alleen in
het Nederlands voor. In het calvinistische Nederland werden ziektes
gezien als een straf van God. Seks
is vooral het onderwerp van
Amerikaanse en Engelse scheldwoorden. In landen als Spanje en
Griekenland ligt de familie-eer juist heel gevoelig.

a. Gekruist rijm.

http://bit.ly/TIcrOC

http://bit.ly/VHXeOh

Een rijmschema is een schematische
weergave van de eindrijmen in een
gedicht. In dit gedicht rijmt de derde zin
op de eerste en de vierde zin op de
tweede: a b a b. Dit noemen we gekruist rijm. Gepaard rijm volgt a a b b, omarmend rijm a b b a en

Geheimtaal

http://bit.ly/UEQ0gb
http://bit.ly/XgHCAb

Op rijm

aba
b

3. Welk rijmschema volgt dit gedicht?

6. Wat is een voorbeeld van geheimtaal in het dagelijks leven?
a. Een buitenlandse taal.

Een geheimtaal gebruik je als je niet wilt dat een
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