
Male sive celice 
 

V četrtek, 23.9.2010, se je na naši šoli odvijalo predtekmovanje za uvrstitev na 

znani televizijski kviz Male sive celice. Pomerilo se je 38 ekip iz različnih šol. 

Organizacija predtekmovanja je pripadla naši šoli, saj so se naša dekleta 

(Maruša Juhant, Jasna Kešnar in Romana Košenina) lansko leto na tekmovanju 

zelo dobro odrezale. Naj spomnimo, da so zmagale  na predtekmovanju  za 

osnovne šole iz okolice Ljubljane  in nato kar dvakrat tekmovale na televiziji. 

Tako so prišle prav do četrtine finala, med 8 najboljših ekip od  275 sodelujočih.  

Sedmošolci naše šole so se na tekmovanje prijavili tudi letos. Tako kot lansko 

leto je bila mentorica tekmovanja tudi letos učiteljica Tjaša Grobin, ki je 

organizirala tudi predtekmovanje. Predtekmovanje se je pričelo ob 16. uri. 

Tekmovalne ekipe so se najprej  pomerile v 20-minutnem testu. Ker je 

udeležence utrudil, so nato v šolski jedilnici napolnili svoje želodčke s sendviči 

in sokom. Pripravili smo jim tudi krajši programček, ob katerem so se med 

čakanjem na razglasitev rezultatov tekmovalci sprostili in nasmejali. Nastopil je 

mladinski pevski zbor, 8. b-razred z igro The lost book, dekleta iz 8. c-razreda so 

zaplesale ob zvokih Bad Romance, Urša Štepec je na kitaro zapela Shakirino 

Waka Waka, Andrej Fatur pa je recitiral pesem Toneta Pavčka. Nato so razglasili 

rezultate. Naša šola se je kot tretja uvrstila na ustni del, kamor se uvrstijo 

najboljše štiri ekipe s pisnega dela. Nato sledi ustni del kviza, s katerega se prvi 

dve ekipi uvrstita na snemanje TV kviza.  Žal pa se je zgodil zaplet, saj se je pri 

preverjanju rešitev zgodila napaka. Po ponovnem preverjanju se učenci iz naše 

šole niso uvrstili naprej. Nekateri so domov odšli z nasmehom, nekateri ne.  

Na uredništvu RTV Slovenija so  se čez nekaj dni odločili, da naši in ekipi OŠ 

Domžale, ki sta nesrečno (po njihovem popravku) izpadli iz finalnega dela kviza, 

ponudijo možnost, da še enkrat poskusijo srečo  na regionalnem kvizu v 

Ljubljani. Naši učenci so se tokrat uvrstili na 10. mesto, kar ni bilo dovolj za 

uvrstitev v nadaljnje tekmovanje. Povedali so, da je bil test nekoliko težji. 

Rezultate predtekmovanj si lahko ogledate na spletnem naslovu: 

http://www.malesivecelice.si/predtekmovanja10.htm 
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