Quiz bij de online les ‘Geef ze een tien’, bovenbouw
Wat leuk dat je de online presentatie/les over het project Geef ze een tien hebt bekeken. We
hopen dat je er veel van geleerd hebt. Je kunt dat zelf controleren door mee te doen aan deze
quiz. Vul de goede antwoorden in en win een prijsje!
Bij de vragen die je hier onder aantreft hoort een antwoordenblad. Als je de antwoorden goed hebt
ingevuld zie je van boven naar beneden één lang woord van 19 letters.
‘Hé’, zeg je misschien, ‘wat een vreemd antwoord vormt de oplossing’! Toch valt dat mee, want het
heeft echt alles te maken met Guatemala! Misschien herinner je nog dat er gezegd was dat één van de
dia’s ‘een saaie’ was… Als je die nog eens opzoekt begrijp je vast wel waarom dit woord de oplossing
is.
Wij vinden het heel leuk als je de oplossing instuurt naar kids@woordendaad.nl .
Probeer naast alleen de oplossing ook aan te geven wat dit woord betekent voor jou en je
leeftijdsgenoot ver weg. Succes met puzzelen én wie weet win jij een prijsje!

Hier volgen de vragen!

1. Geef ze een tien voert actie in 6 arme landen. Eén van die landen is kleiner dan Nederland en
vormt samen met de Dominicaanse Republiek een eiland. In 2010 was in dat land een
verschrikkelijke aardbeving. Welk land is dat? (Het antwoord zag je in het begin van de
presentatie)
2. Geef ze een tien is een project dat gaat over goed rekenen, taal, lezen, muziek, aardrijkskunde,
geschiedenis, enz. Als je dat samenvat zeg je: Geef ze een tien is een project dat zich bezig
houdt met goed …… Vul het ontbrekende woord in.

3. In de presentatie zie je een meester van groep 8. Hij werkt in een bepaalde wijk van Guatemala
City. Hoe heet deze wijk?
4. Het schoolplein van de school is veilig! Bij de school is een beveiliger aanwezig, daarnaast is
het hele schoolplein afgezet met ?
5. In vraag 3 ging het al even over de meester die werkt in Guatemala City. Wat is zijn naam?
6. Als je gaat werken op de vuilnisbelt is er door de regering een leeftijd vastgesteld. Hoe oud
moet je eigenlijk zijn om op de vuilnisbelt te mogen werken?
7. De directeur van de organisatie in Guatemala noemde in het Engels hoe zwaar het leven voor
leeftijdsgenoten in Guatemala is. Zijn uitspraak was: “Life is …, life is short”. Vul het
ontbrekende woord in.
8. Hoe heet het mooie vogeltje dat in Guatemala nationaal symbool is? Het geld heet naar het
vogeltje en ook op de vlag zie je hem afgebeeld.
9. Boven de vuilnisbelt vliegen grote vogels, ook zie je hen in de bomen klaar om af te duiken op
iets van hun gading… Hoe heten deze vogels?
10. Welke taal wordt er gesproken in Guatemala?
11. Je hebt foto’s gezien van de vuilniswagens. Welke kleur hebben deze?
12. Het land Guatemala heeft een geweldig mooie natuur. Ook zijn er bijzondere bergen, die nog
regelmatig tot uitbarsting komen. Hoe heten deze bergen?
13. Nog even belangrijk om te herhalen! Hoe heet ook alweer het project waar we actie voor
voeren in Guatemala en de andere 6 landen?
14. De vuilnisbelt in Guatemala City is enorm groot. De vergelijking is gemaakt met voetbalvelden.
Hoeveel voetbalvelden groot is de vuilnisbelt?
15. De leerlingen krijgen op school een maaltijd. Het is belangrijk dat die maaltijd gezond is, goed
voedt, maar vooral rijk is aan ….. ! (Vul het ontbrekende woord in).
16. In de presentatie zag je een juf lesgeven in een heel kort filmpje. Welk vak gaf zij?
17. We voeren actie voor goede meesters en juffen. Voor ‘goede’ gebruiken we ook een ander
woord, je zag dat op één van de laatste foto’s. Het is het Israëlische woord voor ‘goed’. Welk
woord is dat?
18. In de pauze genieten de leerlingen van het spelen in een veilige omgeving. Óf verwonderen
kinderen zich over de natuur! Naar welk dier keken een groepje meisjes?
19. Naast de vakken die belangrijk zijn om later een goede baan te vinden is het ook belangrijk
dat je leert om je lichaam goed te verzorgen. De lessen die daarover gaan hebben te maken
met handen wassen, spullen schoon maken, naar het toilet gaan enzovoort. Het
verzamelwoord daarvoor is? (In de presentatie noemden we het: lessen in …..)

Succes!
Meer informatie vind je op www.woordendaad.nl/scholen

