
 Tekmovanje iz znanja angleščine za 9. razred  

 

Letošnje leto se je 7 učencev 9. a in 9. b tekmovalo iz znanja angleščine. 

Tekmovanje je tri stopenjsko.  

Na šolskem tekmovanju učenci rešujejo tekmovalno polo 60 minut. Šolsko 

tekmovanje je potekalo 15. novembra na naši šoli.  

Tekmovali so naslednji učenci:  

 

iz 9. a Tinkara Bajrič, Nejc Horvat, Lena Repinc in Varvara Titova 

iz 9. b  Mojca Kusterle, Špela Pekovec in Karla Stare.  

 

Učenci so bili na šolskem tekmovanju zelo uspešni, saj jih je kar 6 doseglo 

BRONASTO PRIZNANJE  (57% vseh točk. Skupno število točk je bilo 50) in 

sicer Tinkara, Nejc, Lena, Varvara, Mojca in Špela.  

 

Za območno tekmovanje je bilo potrebno prebrati knjigo enega 

najuspešnejših ameriških avtorjev, Shermana Alexieja-Absolutno resnični 

dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom / The Absolutely True 

Diary of a Part time Indian.  

 

Na območno tekmovanje, ki je potekalo v Tržiču 18. januarja 2018, so se 

udeležili učenci z največ doseženimi točkami na šolskem tekmovanju.  

 

To so bili:  

Nejc Horvat, Lena Repinc in Mojca Kusterle. Na tej stopnji je bil najboljši 

Nejc Horvat, ki se je s 43 točkami od 50 udeležil na državno tekmovanje. 

Hkrati je dosegel tudi SREBRNO PRIZNANJE na območnem tekmovanju.  

 

Iskrene čestitke vsem tekmovalcem za odlično opravljeno delo!  

Državno tekmovanje bo potekalo 20. marca 2018, kjer bo potrebno rešiti 

tekmovalno polo v 90 minutah. Srečno, Nejc.  

 

Mentorica Nataša Stare 

 



 

Za pokušino si preberi in oglej tole… 

 
Duhovita pripoved o resnih rečeh. 

 

          

            
 

Junior je doma v indijanskem rezervatu Spokane. Poseben je in nadarjen, 

odrašča v okolju, ki je vse prej kot spodbudno. Ko ugotovi, da si ne želi 
končati kot večina pripadnikov njegovega plemena, vzame življenje v 

svoje roke in se vpiše v srednjo šolo, na katero hodijo sami belci. Najde 

dobre prijatelje, sledi svojim sanjam in se izvije utečeni življenjski usodi 

povprečnega spokanskega Indijanca. 

Prevedel Andrej E. Skubic 

Ilustrirala Ellen Forney 

Spremno besedilo Alenka Vele   

(vir: spletna stran knjigarne Mladinska knjiga) 

 

Ogled napovednika:  

http://www.mladinska.com/fejstbuk/ha-ha-ha/absolutno-resnicni-

dnevnik-indijanca-s-polovicnim-delovnim-c  
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