
THEMA 6 VERLIEFD ZIJN
gevorderd

WOORD VERTALING BETEKENIS

aarzelen
wachten voordat je iets doet, meestal omdat je niet 
durft te kiezen

accepteren
iets goedvinden wat je eigenlijk 
niet wilt, je niet verzetten tegen iets

concreet
dingen die bestaan in de 
werkelijkheid

de consequentie het logische gevolg

emotioneel
als iemand sterke gevoelens 
heeft; als iets sterke gevoelens oproept

ergens achter komen je bewust worden van iets

het gedicht
korte, kunstige tekst die vaak ook 
rijmt

zich gedragen hoe je doet

het geheim iets wat niemand mag weten

de geliefde de persoon van wie je houdt

het geluk
de toestand dat je volledig blij of 
tevreden bent

gevoelig
als je snel sterke gevoelens krijgt 
van dingen die gebeuren

het gezelschap
een groep mensen die samen iets 
doen

gunnen
het leuk vinden voor iemand dat 
hij iets krijgt of meemaakt
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herkenbaar weten wie of wat je ziet of hoort

hevig erg, sterk

ingaan
reageren op iets door duidelijk te laten merken dat 
je er anders over denkt

ingewikkeld iets wat moeilijk te begrijpen, te leren of te doen is

initiatief
de actie die iemand als eerste onderneemt om iets 
te bereiken

kletsen over onbelangrijke dingen praten

liegen bewust iets zeggen wat niet waar is

het lijf het lichaam

de mening
het idee dat je hebt over iemand of iets; wat je 
vindt van iemand of iets

de methode een vaste manier waarop je iets doet

de neiging
iets wat je steeds weer doet of wilt doen, zonder 
erover na te denken

nieuwsgierig
als je graag veel wilt weten, ook over dingen die 
niet voor jou zijn bedoeld

ongelukkig
niet blij, niet verdrietig, omdat belangrijke dingen 
niet zijn zoals je wilt

ontkennen zeggen dat iets wat iemand anders zegt niet waar is

het oordeel je idee of mening over iets of iemand
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opvallen aandacht trekken

ouderwets
iets wat van vroeger is, wat niet meer gebruikelijk 
is

pijnlijk
iets wat pijn geeft,  een onprettig of vervelend 
gevoel

positief
dit woord gebruik je om te zeggen dat iets waar is 
of dat je iets goed vindt

het respect
het gevoel waarmee je laat merken dat je iets of 
iemand waardeert 

sociaal
iets wat te maken heeft met hoe mensen met 
elkaar omgaan 

de sociale media
websites waarop mensen berichten plaatsen en 
contact houden met andere mensen

somber
als je niet vrolijk bent en geen leuke dingen 
verwacht in de toekomst

spontaan als je iets direct zonder lang nadenken zegt of doet

stilstaan staan zonder te lopen; stoppen met lopen

tijdelijk
iets wat alleen voor een bepaalde tijd is, niet voor 
altijd

de traditie
een gewoonte die een groep mensen al heel lang 
heeft, het gebruik

traditioneel volgens oude gewoontes

urenlang veel uren achter elkaar
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het verstand het vermogen om te denken en dingen te begrijpen

verzekeren zeggen dat iets echt zo is, dat iets zeker gebeurt

voeren een gesprek voeren betekent een gesprek hebben

vreselijk heel erg vervelend

zachtjes als je het nauwelijks kunt horen of voelen

zover tot een bepaald punt
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