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POROČILO ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ 

ZNANJA ANGLEŠČINE ZA DEVETOŠOLCE 

 ŠOLSKO LETO 2019/20 

 

V četrtek, 14. 11. 2019, je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleščine 

za devetošolce. Udeležilo se ga je 13 naših devetošolcev iz 9. a in 9. b razreda. 

Učenci so reševali pole, ki so preverjale njihovo bralno razumevanje in rabo jezika. Ob 

koncu so morali pokazati še celostno znanje jezika pri tvorjenju pisnega sestavka na 

temo pravil in upoštevanju oz. kršenju le-teh. 

Vsi učenci so se dobro odrezali, bronasto tekmovanje pa prejmejo naslednji učenci, ki 

so dosegli najmanj 39 točk (od možnih 50): 

9. a: Leon Horvat, Lamija Berisalić in Erik Pungeršek ter 

9. b: Urška Blaznik, Ela Velepec, Špela Žičkar, Tia Pungartnik, Ula Velepec in Filip-Lars 

Topolak. 

Območno tekmovanje  

 datum: 15. januar 2020 na I. OŠ Žalec 

 Območnega tekmovanja se lahko udeleži do 1400 najboljših tekmovalcev na 

šolskem tekmovanju. Iz vsake šole se ga lahko udeleži do 20 % tekmovalcev z 

najboljšimi dosežki na šolskem tekmovanju oz. vsaj 1 najbolje uvrščeni 

tekmovalec.  

 Iz naše šole se bodo območnega tekmovanja udeležili naslednji učenci, ki so 

dosegli 90 % ali več: 

o Urška Blaznik 

o Ela Velepec 

o Špela Žičkar 

o Tia Pungartnik 

o Leon Horvat  

o Ula Polutnik 
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Učenci morajo za območno in državno stopnjo tekmovanja prebrati knjigo Turtles 

All the Way Down (Stolp iz želv) pisatelja Johna Greena. 

 

Državno tekmovanje  

 datum: 17. marec 2020; lokacija bo znana naknadno; 

 Državnega tekmovanja se lahko udeleži do 250 najboljših udeležencev območne 

ravni tekmovanja. 

 

 

Vsem iskreno čestitam in jim želim veliko uspeha. 

 

Maja Skakić, mentorica 


