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Grade 10 Sesotho Question Paper 1
Heldendicht, daterend uit de 8e eeuw v. Chr.
Inleiding in de natuurkunde.
De indiaan Junior (14, ik-figuur) besluit op een dag naar een blanke school buiten het reservaat te gaan. Zijn strijd om een plaats
in die wereld vertrouwt hij toe aan zijn dagboek. Vanaf ca. 12 jaar.
In Afrika dwaalt een kind te ver het bos in. Hij komt niet terug. Na dagen van koortsachtig zoeken, wordt de hoop opgegeven hem
ooit nog terug te vinden. Negen jaar later treffen twee ambtenaren, bezig met een volkstelling, aan de andere kant van het grote
Knysnawoud een blank jongetje aan, Benjamin. Sinds zijn derde jaar wordt hij opgevoed door Fiela. Zij verzet zich tot het uiterste,
maar kan niet verhinderen dat een blanke vrouw Benjamin opeist als haar zoontje.
Schaap Lotje is veel nieuwsgieriger dan haar soortgenoten en als de herder een ongeluk krijgt, is zij het die het aandurft om in het
dal hulp te halen. Groot prentenboek met schilderingen in heldere kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.

Seminar paper from the year 2011 in the subject English - Pedagogy, Didactics, Literature Studies, grade: 1,3, Ernst
Moritz Arndt University of Greifswald (Anglistik/Amerikanistik), course: Hauptseminar: English in Contact, language:
English, abstract: There are 24 languages which are regularly used by more than 44.8 million South Africans and almost
80 % of the South African population use one of the African languages at home. “The most commonly spoken home
language is isiZulu, which is spoken by 23.8 % of the population, followed by isiXhosa (17.6 %) and Afrikaans (13.3 %)”
Although English is the home language of only 8.2 % of the South African population it is still used as a lingua franca
throughout the nation. The eleven official languages are used by 99% of the country’s population and those languages
are all supposed to have equal rights. Belonging to these languages are English and Afrikaans, and nine other African
languages: “Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, isiNdebele, isiXhosa, and isiZulu”. There are
also many other languages spoken in South Africa like for example Arabic, German, Greek, Hindi, Tamil, Hebrew and
many more. Some European languages like French, German, and Portuguese are used in South Africa but they are not
nearly as influential as English. The historical development of South Africa has brought the question of language forward.
The country became aware of its unique language situation and the chances and problems which are connected to it.
After Mandela many people developed a greater interest in smaller languages. The paper is going to explore the
language vitality of some of the 11 official South African languages, dealing with the problem of language
endangerment/death and language reviltalisation. It is going to be seen whether the multilingualism which is
propagandized by the government is or can be realised in real life. Due to the lack of valid information for many of the
smaller indigenous Afrcian langugeas the paper will mostly look at the situation of Afrikaans and English, only rarely
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concidering the other languages in much detail.
This book offers a critical exploration of definitions, methodologies and ideologies of English-medium instruction (EMI),
contributing to new understandings of translanguaging as theory and pedagogy across diverse contexts. It brings
together a number of conceptual and empirical studies on translanguaging in EMI at different educational levels, in a
variety of countries, with different approaches to translanguaging, different named languages, and different policies.
These studies include several underrepresented contexts across the globe, providing a broad view of how
translanguaging in EMI is understood in these educational settings. Furthermore, this book addresses the complexities of
translanguaging through a discussion of the affordances and constraints associated with the use of multiple linguistic
resources in the EMI classroom.
Includes Publications received in terms of Copyright act no. 9 of 1916.
Includes entries for maps and atlases.
Metrische vertaling van het Oudgriekse epos, waarin Achilles zich aan het einde van de Trojaanse oorlog vol wrok
terugtrekt, waardoor de Grieken zich nauwelijks staande kunnen houden. Vanaf ca. 15 jaar.
Beschrijving van de periode beginnend bij de dood van Marcus Aurelius (180 na Chr.) en eindigend met de val van
Constantinopel in 1453.
Ierland, land van weelderige wouden, duizelingwekkende meren en eeuwenoude legenden. Daar, in County Mayo, leeft
de magie van Iona Sheehans voorvaderen al generaties lang voort, en daar ligt haar roeping. Iona komt in Ierland aan
met niets dan een optimistische instelling en een aangeboren gevoel voor paarden. Ze mag logeren bij haar nicht Branna
en neef Connor. Iona weet dat ze zich hier thuis kan voelen en het leven kan leiden dat ze altijd al wilde. Maar er rust
een oude vloek op Iona’s familie, een kwaad dat verslagen moet worden voordat liefde kan opbloeien...
De kleine Maya en haar broer groeien in het Amerika van de jaren dertig op bij hun zwaar gelovige oma in het straatarme
en door en door racistische Zuiden. Wanneer de kinderen bij hun moeder in St. Louis moeten gaan wonen, wacht Maya
een zware beproeving. Toch groeit ze, mede dankzij de literatuur, uit tot een jonge vrouw die vertrouwt op haar eigen
kracht. Ik weet waarom gekooide vogels zingen is een autobiografische moderne klassieker die wereldwijd al talloze
lezers heeft geraakt.
Ilse wordt door niemand geaccepteerd. Wanhopig is ze op zoek naar liefde en geluk. Alleen in haar fantasie vindt
iedereen haar aardig.
In ‘Dromen van mijn vader’ vertelt Barack Obama helder, meeslepend en zonder vals sentiment hoe hij als zoon van
een zwarte Afrikaanse vader en een witte Amerikaanse moeder probeert een betekenisvol Amerikaans leven te leiden.
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Hij is opgevoed door zijn moeder; zijn vader was de grote afwezige, een figuur in verhalen. Wanneer hij hoort dat zijn
vader is omgekomen bij een verkeersongeluk, besluit Obama op zoek te gaan naar zijn wortels. Via Kansas en Hawaï
reist hij uiteindelijk naar Kenia, waar hij zijn Afrikaanse familie ontmoet. Daar leert hij over de familie waaruit hij is
voortgekomen, en hij neemt zich voor het zelf anders te doen. Dat was het begin van een fenomenale carrière als
advocaat, senator en uiteindelijk: president.
In dit eerste deel van Robert Ludlums internationale bestsellerserie omtrent Jason Bourne wordt een man meer dood dan
levend uit de zee gevist. Snel blijkt dat hij nog altijd in levensgevaar is... Het Bourne Bedrog Op de Middellandse Zee
redden vissers een bewusteloze man uit het water. In zijn rug zitten meerdere kogelwonden. De identiteit van de man is
een mysterie: als hij bij bewustzijn komt, weet hij niet wie hij is en wat er gebeurd is. Tot zijn eigen verbazing kan hij
uitzonderlijk goed vechten, weet hij verschillende wapens moeiteloos te bedienen en spreekt hij meerdere talen. Op zoek
naar zijn identiteit leidt een bankrekeningnummer hem naar Zürich, waar hij in een bankkluis vier miljoen dollar en een
naam vindt: Jason Bourne. Langzaam ontvouwt zich het geheime leven van Jason Bourne en voor hij het weet moet hij
rennen voor zijn leven... De Bourne belofte is succesvol verfilmd als The Bourne Identity met Matt Damon in de hoofdrol.
`Robert Ludlum stopt meer verrassingen in zijn boeken dan welke auteur dan ook. The New York Times
De titel is ironisch: alle hoofdpersonages zijn mensen vol gevoel die het plattelandsleven niet als rustig of kalm ervaren.
De roman draait om een onafhankelijke vrouw, Batsheba Everdene, die zo moedig is conventies te negeren en
zelfstandig een boerderij te beheren. Ze heeft drie aanbidders wier levens onvermijdelijk met elkaar verstrengeld raken.
Ver weg van het stadsgewoel is een poëtische roman. Hardy begon als dichter en schreef daarna pas romans. Later
keerde hij terug naar de poëzie. Juist in zijn romanfase schreef hij prachtige regels; gedeelten uit dit boek zijn ooit
geschreven als blanke verzen. Het resultaat is verbluffend. Dit meeslepende boek is nooit eerder in het Nederlands
vertaald. Marcel Otten – vooral bekend om zijn prachtige vertalingen uit het IJslands – slaat met de vertaling van dit werk
nieuwe wegen in.
Trevor Noahs bijzondere levensverhaal - van een arme jeugd onder de apartheid in Zuid-Afrika tot geliefde comedian en
presentator van The Daily Show - begon met een misdaad: zijn geboorte. Hij werd, hoewel gemengde relaties verboden
waren, geboren als zoon van een blanke Europese vader en een zwarte Xhosa-moeder, die voor de buitenwereld moest
doen alsof ze zijn nanny was in de weinige momenten dat ze als gezin samen waren. Zijn briljante, excentrieke moeder
speelde een hoofdrol in zijn leven: ze was komisch en diepgelovig (ze gingen zes dagen per week naar de kerk en op
zondag zelfs drie keer), en hielp Trevor op zijn hobbelige weg naar wereldfaam. Trevors belevenissen zijn afwisselend
bizar, gevoelig en hilarisch. Zo vertelt hij hoe ze rupsen aten als er geen geld was, hoe hij uit een auto werd geslingerd
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tijdens een poging tot kidnapping, en over tienerverliefdheden in een door huidskleur geobsedeerde maatschappij. Zijn
verhalen schetsen een onvergetelijk portret van een jongen die opgroeit in een snel veranderende wereld, gewapend met
een scherp gevoel voor humor en onvoorwaardelijke moederliefde.
‘Je zult niet alles wat je overkomt in de hand kunnen houden, maar je kunt beslissen om je er niet klein door te laten
krijgen. Probeer een regenboog in iemands wolk te zijn. Klaag niet. Span je in om de dingen die je niet bevallen te
veranderen. Als dat niet lukt, verander dan de manier waarop je denkt. Het kan zijn dat je dan een nieuwe oplossing
vindt.’
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw.
Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch
staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de
man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
"BoTakalatsa, ba fumaneng thupello ya sepolesa mehleng ya kgethollo, ba iphumana ba sebetsa mehleng ya demokrasi.
Banna bana ba kgahklaong le diphetoho tse tliswang ke mmuso o motjha. Mookamedi wa bona o ba qobella ho amohela
diphetoho le ho ikamahanya le melao a metjha. Ho banna bana ho laelwa ke mookamedi wa mosadi ke nyediso. Se
senyang ditaba ke ha banna balokela ho ikobela molao leha ba hlekefetswa. Qetellong ho hlahella hore ya ba
hlekefetsang, Naldi, le bona ba kile ba mo hlekefetsa mehleng ya kgatello. Weso, ha e nye boloko kaofela. Ipalle!"-Copyright: 1ca23c08d9b8bb042d39486249a55388
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