
REGIJSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE 

 

Ste že kdaj slišali za Davida Copperfielda?  Pa ne govorim o slavnem čarodeju, 

ampak o glavnem junaku Dickensovega romana iz 19. stoletja. Učenci, ki so se 

uvrstili na regijsko tekmovanje iz angleščine, so morali roman dobro poznati, saj  

so o njem pisali pisni sestavek v angleščini. Pokazati pa so morali tudi dobro 

poznavanje zgodovinskega ozadja romana in samega ustroja angleščine. 

Regijsko tekmovanje iz angleščine smo letos gostili v Laškem, in sicer na 

Podružnični šoli Debro. V sredo, 28.1., se je 62 učencev iz celjske regije pomerilo v 

znanju angleščine in upalo, da bodo osvojili srebrno priznanje in se uvrstil še na 

državno tekmovanje. Za njih je držalo pesti okrog 25 mentorjev, ki so pomagali 

tudi pri izvedbi tekmovanja in naknadnem vrednotenju.  

Tudi 4 učencem naše šole, šole Primoža Trubarja Laško, pod mentorstvom Otilije 

Dremel in Katarine Pinosa, se je uspelo uvrstiti na regijsko tekmovanje. To so bili 

Januš Suša, Matija Podbreznik in Jan Zorko iz 9.a Laško ter Gašper Funda Povše iz 

9.b Laško. Vsem je dobro šlo, najbolj pa ste se izkazala Gašper Funda in Matija 

Podbreznik, ki sta osvojila srebrno priznanje, Matija pa se je uvrstil tudi na državno 

tekmovanje, kjer se bo boril še za zlato priznanje – želimo mu veliko uspeha. 

Regijsko tekmovanje je v Laškem potekalo prvič, zato smo veseli, da so se 

tekmovalci in njihovi mentorji na šoli počutili prijetno. Za to pa se moramo 

zahvaliti vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji tekmovanja.  Posebna 

zahvala gre tudi TIC Laško in Thermani Laško, ki sta prispevala darila za mentorje 

ocenjevalce. 

 

organizatorka regijskega tekmovanje  

Tina Košak 

 

 



PRILOGA: slike 

8788 – tekmovalci z naše šole z eno od mentoric 

             Gašper Funda Povše, Otilija Dremel, Januš Suša, Matija Podbreznik, Jan 

Zorko 

               (od leve proti desni) 

8797 – pozdravni govori 

               Irena Hohkraut (vodja aktiva anglistk), Irena Namestnik (podravnateljica),   

               Tina Košak (organizatorka regijskega tekmovanja) 

8809 – zbor tekmovalcev v jedilnici PŠ Debro  


