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British vs American English; Writing: A biography

Dragi učenci!

Najprej hvala za povratne informacije! Veseli naju, da se uspešno spopadate s to nenavadno situacijo, v kateri smo se znašli. 

Kdor pa še ni izpolnil kratkega vprašalnika, naj ga res reši tu najkasneje do petka zvečer! Le tako bova lahko vedeli, kako vam gre pri 
angleščini (pa tudi, da ste videli navodila in naredili naloge ).

Kar nekaj vas je omenilo, da vam razlika med Present Perfect in Past Simple še vedno dela težave. To je gotovo najtežja stvar v 4. enoti. 
Potrebno je precej vaj, da potem naredi tisti klik in vse postane jasno. Zato vas še enkrat vabiva na najini šolski spletni strani, kjer si 
lahko ogledate strani in video posnetke z razlagami ter najdete povezave do dodatnih vaj. 

Danes pa je za zaključek tedna in uvod v vikend na vrsti bolj lahkotna ura. 

Govorili bomo o razliki med britansko in ameriško angleščino.

Gotovo poznaš na primer besedi film (BrE) in movie (AmE).

1) Za začetek naredi nalogi 1 in 2 v učbeniku na str. 116.
Za besede v prvi nalogi poskusi s pomočjo spleta poiskati britanske izraze.

2) Nato v zvezek naredi zapis British and American English.
Zapiši poljubnih 10 besed v obeh različicah.

(Pomoč: https://www.englishclub.com/vocabulary/british-american.htm)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6RPKUvuhDm5W8x3GFFkrzJstxFZDMYDgapsv9cgHyldyN4A/viewform
https://www.englishclub.com/vocabulary/british-american.htm


Key to exercises in Student‘s book, p. 116
(Rešitve nalog v učbeniku na strani 116)

Exercise 1 Exercise 2

Si vedel, da niti Angleži in Američani ne poznajo vedno izrazov od 'ta drugih‘? Zato se ne sekiraj, če jih tudi ti ne.  Je pa prav, da se 
zavedaš, da obstajata dve različici, in slovenski šolski učbeniki so večinoma v britanski angleščini.

Na to temo si malo za hec in malo za res lahko pogledaš tale video: https://www.youtube.com/watch?v=oKFqRe1qXWs.

Če si bolj glasbeno nadarjen/-a oz. imaš dober posluh, si lahko ogledaš tudi tale video, ki kaže, kako Američani in Angleži tudi iste besede 
izgovarjajo drugače, kot npr. pri nas različna narečja: https://www.youtube.com/watch?v=vj7o0AAfM1U.

Zadnji del ure pa se bo razlikoval glede na to, v kateri skupini si (pri učiteljici Vesni ali pri učiteljici Petri).

Ni pa nič narobe, če pokukaš ali celo narediš oz. ponoviš to, kar delajo učenci pri drugi učiteljici. 

British English
1 motor way
2 petrol
3 mobile phone
4 head teacher
5 rubbish
6 trousers

https://www.youtube.com/watch?v=oKFqRe1qXWs
https://www.youtube.com/watch?v=vj7o0AAfM1U


NAVODILO ZA 3. IN 4. SKUPINO (učiteljica Vesna Gros)

3) Zdaj si oglej še posnetek Common American Expressions:

https://www.youtube.com/watch?v=rYBaydbb0ZE.

Predvajaj ga večkrat in si v zvezek naredi zapis Common American Expressions.

Zapiši vse fraze, ki jih Rebecca omeni, skupaj z razlago, kaj pomenijo, in potem za vsako napiši en primer uporabe v stavku (lahko uporabiš 
Rebeccine stavke ali si izmisliš čisto druge).

Kako ti je šlo?
Če imaš kakšno vprašanje, mi piši na moj mail: vesna.gros@ospolje.si, da čim prej razrešiva.
V torek boš lahko preveril/-a svoje znanje – z učiteljico Petro vam namreč pripravljava kratko preverjanje znanja. 

Take care and have a nice weekend!

https://www.youtube.com/watch?v=rYBaydbb0ZE
mailto:vesna.gros@ospolje.si


NAVODILO ZA 1. IN 2. SKUPINO (učiteljica Petra Mikeln)

3) Zdaj pa še malo drugačne kulture. Poznaš gruzijsko-britansko pevko Katie Melua? Tule je eden njenih zgodnejših hitov: Nine Million
Bicycles. (Jaz je prej nisem poznala in tudi nisem vedela, da je v Pekingu 9 milijonov koles.  Z vami se vsak dan naučim kaj novega. )

V učbeniku na str. 45 preberi besedilo o njenem življenju = njeno biografijo oz. življenjepis.

Nato reši naloge 1, 2 in 3 pod besedilom.

Na naslednji strani imaš rešitve teh nalog. A ne glej naprej, dokler vsaj ne poskusiš sam/-a rešiti nalog!

https://www.youtube.com/watch?v=eHQG6-DojVw


Rešitve nalog v učbeniku na str. 45

Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3

Kako ti je šlo?
Če imaš kakšno vprašanje, mi piši na moj mail: petra.mikeln@ospolje.si
Drugače pa naj ti bo to besedilo (in besedilo pri 3. nalogi v DZ) v pomoč pri sestavljanju svojega opisa znane (ali izmišljene) osebe, ki smo ga 
že začeli (z opisom zunanjosti in značaja) – zdaj dodaš še življenjepis.

Zdaj ali za domačo nalogo  reši še naloge 1, 2 in 3 v delovnem zvezku na str. 37.
Če želiš uriti bralno spretnost, lahko prebereš tudi besedilo o malo drugačnem festivalu na str. 36 in narediš naloge pod njim.
V torek boš lahko ob rešitvah preveril/-a svoje delo. Pa tudi svoje znanje – za torek vam namreč z učiteljico Vesno pripravljava kratko 
preverjanje znanja. 

Take care and have a nice weekend! 

mailto:petra.mikeln@ospolje.si

