JEZIKOVNI KOTIČEK

PRAZNIČNI TEČAJ
ANGLEŠČINE Z MELODIJO
Čeprav nas do praznikov loči še cel mesec, lahko praznično vzdušje že čutimo s
pogledom na prve okrašene izložbe, v pogovorih s prijatelji in sodelavci nas misli
odnašajo k načrtovanju praznovanj, z radijskih postaj pa se sliši vse več znanih melodij,
ki opevajo sneg, dobre želje in darila. Ne glede na to, ali nam tovrstne pesmi že dodobra
parajo živce, ali pa navdušeno sestavljamo sezname prazničnih skladb, ki jih bomo
prihodnja dva meseca imeli na »repeat«, predlagamo, da jim letos še posebej
prisluhnite.
DEANA JEZERŠEK IN URŠKA HONZAK, LANGUAGESITTER

Zakaj? Ker so prav te pesmi prava
zakladnica znanja angleškega jezika,
tako slovnice in besedišča kot tudi
izgovarjave. Najboljše pri vsem pa je, da
jih večino že znate. Naj vam torej
pokažemo, kaj vse ste s prepevanjem
teh skladb v angleščini že usvojili.

DA OGREJEMO JEZIK

Pesmi so na splošno zelo dober učitelj
pravilne izgovarjave določenega jezika.
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Za ogrevanje in uvod v angleško
obarvano praznično vzdušje bi predlagali skladbo We Wish You a Merry
Christmas. Skladba je relativno hitra,
besede je treba izgovarjati zelo razločno
(pomaga, če se pri tem še malo pačite),
izzvani pa boste tudi, da pozabite na
slovenski »r«. Za bolj umirjeno nadaljevanje predlagamo skladbo s počasnejšim ritmom White Christmas. Bodite
pozorni, kako lepo izvajalec izgovarja

besede (v mislih imamo originalno
izvedbo Binga Crosbya). Poleg božičnega besedišča vsebuje tudi besede, ki jih
uporabljate in izgovarjate celo leto:
dreaming, know, children, listen, hear,
every, write ...

»WE WISH YOU A MERRY
CHRISTMAS«

S poslušanjem in petjem božičnih
pesmi se učite tudi novih besed in
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besednih zvez. Prek pesmi We Wish You
a Merry Christmas smo se verjetno že
kot otroci vsi naučili, da se ob praznikih
vošči »Merry Christmas and a Happy
New Year!«, v Rockin' Around the
Christmas Tree pa se skriva obilo
besedišča, povezanega s tradicionalnimi prazničnimi navadami: Christmas
tree, Christmas party, mistletoe,
Christmas spirit, pumpkin pie, caroling,
jolly, happy holiday …

S poslušanjem
in petjem božičnih
pesmi se učite
tudi novih besed in
besednih zvez.
Če se želite še bolj potopiti v božično
vzdušje, potem prisluhnite pesmi
Rudolph The Red Nosed Reindeer, kjer
se lahko na primer naučite še imena
ostalih severnih jelenov. V Have
Yourself a Merry Little Christmas pa vas
bodo morda zanimale arhaične besede
in besedne zveze, na primer make the
Yuletide gay ali days of yore, ki kar
kličejo po tem, da bi raziskovali njihov
izvor.

Z RIMO SI ZAPOMNIMO HITREJE

Morda ste kdaj že slišali, da so rimana
besedila ena od najbolj učinkovitih
tehnik za pomnjenje. V večini božičnih
skladb boste našli rime, ki vam lahko
koristijo tudi pri širjenju besednega
zaklada – odličen primer je Let It Snow, v
kateri je rima vseprisotna. Za ponazoritev
le prva kitica: Oh the weather outside is
frightful, But the fire is so delightful, And
since we've no place to go, Let it snow, let
it snow, let it snow. Z že omenjeno
Rudolph the Red Nosed Reindeer pa boste
spoznali, da se v angleščini lahko rimajo
tudi besede, ki se zapišejo na popolnoma
drugačen način (npr. history in glee ali
nose in glows).

PRETEKLIK OD GLAGOLA
»GIVE«?

Veliko prazničnih skladb pripoveduje
zgodbe o srečni ali nesrečni ljubezni.
Verjetno najbolj znana pesem s takšno
vsebino je Last Christmas. Pa ste vedeli,
da lahko ob poslušanju prav te skladbe
osvežite svoje znanje angleških
slovničnih časov? Pa še kak nepravilni
glagol lahko mimogrede ponovite, že v
refrenu se namreč pojavita glagol give
in njegova nepravilna oblika za

preteklik gave: Last Christmas, I gave
you my heart, But the very next day, you
gave it away, This year, to save me from
tears, I'll give it to someone special. V
nadaljevanju pesmi boste opazili tudi
pretekle oblike glagolov send (I
wrapped it up and sent it), mean (I
meant it), tear (A man under cover but
you tore me apart), think (I thought you
were someone to rely on), ki so prav
tako nepravilni. Refren pa ne vsebuje
samo preteklika, ampak tudi prihodnjik: I'll give it to someone special.

I DON'T. OR DO I?

Ob All I Want for Christmas Is You se
lahko spomnite, kako v angleščini
zanikamo povedi: I don't want a lot for
Christmas, I don't need to hang my
stocking; za ponovitev vprašalnih oblik
pa pozorno poslušajte Do They Know
It's Christmas?: Why is comfort deadly
fear? How can they know it's Christmas
time at all? Can they know it's
Christmas time at all?

IF-STAVKI – KAKO ŽE GRE
PRAVILO?

Če se še niste naposlušali zgodbe o
severnem jelenu z rdečim nosom, se
tudi v tej skladbi skriva obilje zanimivih
struktur, med drugim tudi if-stavek

oziroma pogojnik: And if you ever saw
it, You would even say it glows. Ali pa v
Last Christmas: But if you kissed me
now, I know you'd fool me again. Ste
opazili, kako se v stavku z if uporablja
glagol v pretekliku, v drugem stavku pa
struktura would z glagolom v sedanjiku? To strukturo boste potrebovali za
izražanje pogojnika pri maloverjetnih
dogodkih. Lahko pa naletite tudi na
kakšen drugačen if-stavek, kot na
primer v pesmi War Is Over: War is over,
If you want it. V tem primeru gre za
govor na splošno, zato sta v obeh
stavkih glagola v sedanjiku. Zdaj sem
vas spomnila na tista zapletena pravila,
ki jih niste nikoli razumeli, kajne? Ne
skrbite, ni se vam jih treba naučiti na
pamet, samo zapojte si.

FA-LA-LA-LA-LA, LA-LA-LA-LA

Ali to pomeni, da bomo januarja torej
vsi blesteli v angleški slovnici? Seveda
ne. Bilo bi enostavno prelepo in
prelahko. Lahko pa iz lastnih izkušenj
povem, da sem si z besedili najljubših
pesmi pogosto pomagala pri angleščini
tako v šoli kot pozneje v službi. Želim
vam vesele praznike in naj vam jih letos
zopet polepšajo tako zelo znane
melodije. Od danes naprej jih boste
zagotovo slišali drugače.

ENGLISH TO GO
Lansko leto smo z vami delili nekaj nasvetov za praznična voščila v
angleščini. Ker pa si v prazničnem času s poslovnimi partnerji, strankami,
naročniki, sodelavci in drugimi izmenjamo veliko elektronskih sporočil,
bi voščilo kdaj radi dodali kar na konec sporočila, ki sicer nosi drugačno
vsebino. Da ne bo zvenelo preveč nenaravno ali morda malo nerodno,
vam v nadaljevanju dajemo nekaj predlogov. Izberite voščilo, ki se vašemu
sporočilu najbolj prilega.
With best wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year.
I hope you have a wonderful holiday season and wish you all the best
for the New Year.
Merry Christmas and best wishes for a Happy New Year.
Wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year.
Za voščila, ki so versko bolj nevtralna, pa lahko uporabite eno od
naslednjih voščil:
Seasons Greetings and a Happy New Year.
Holiday Greetings with all good wishes for the New Year.
Nič hudega ne bo, če se vam vseeno v voščilu pojavi kakšna napakica.
Še posebej v prazničnem času je veliko važnejši namen in vsak je vesel
dobrih želja.
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