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Príjemné čítanie  druhého   čísla  
školského časopisu Tilgnerka!

   Tradíciou našich 
oktávanov sú aj 
stužkové slávnosti, 
pečatenie triednej 
knihy, jej únos a pozý-
vanie učiteľov na 
stužkovú, s.  8 - 9.

 V pondelok 
26. októbra sme sa 
škole súťažili v celoslo-
venskom projekte  o 
školských knižniciach, 
kde ,,veľkáči” zabáva-
li svojich mladších 
spolužiakov... s. 12.

 O b ľ ú b e n á 
Planéta pohybu, 
keď v projekte Starší 
mladším propagujeme 
svojím životom zdravý 
životný štýl, má miesto 
na s. 16!

 V deň naro-
denia Ľudovíta Štúra 
sme si pripominuli nie-
len jeho narodeniny, 
ale aj sviatok Dušičiek 
či americký Hallo-
ween, kuk s. 5.
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Navždy stužkováááá...
Športu zdar!

Halloweensky Ľudovít   Štúr 
Vítanie Nórov

Tilgnerka
 číslo 1

 Opäť sme si 
pripomenuli Nežnú 
revolúciu v projekte 
Rok 1989 na našich 
rodinách aj formou 
besedy, aj výstavy, 
aj rozhlasového vy-
sielania... Viac kuk  
na s. 13...
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Aká je vlajka Tilgnerky?

E
ditoriál

V
šim

li sm
e si...

Jednou vetou

 Niet vari krajšieho slova v tomto období ako  Vianoce... 
Hoci je to slovo tak trochu ,,pošpatené” reklamou, ktorá nám ich 
vnucuje už od konca októbra, predsa len v každom z nás nechý-
ba záblesk krásy tohto sviatku.  Vianoce sú pokladané za sviatky 
pokoja, lásky a rodiny.
 Bohužiaľ,      tieto   všemocné   hodnoty      ľudskej spoločnosti  
dostávajú  v posledných rokoch poriadne zabrať.  Často sa stáva-
jú  frázou bez obsahu... Rodina je v obrovskej kríze, ľuďom chýba 
láska a vo svete niet pokoja...  Ale keďže poznám svojich žiakov 
a  trochu aj ich rodičov, verím, že na Tilgnerke sa stále nájde veľa 
dobrých ľudí, veľa lásky, veľa pokoja a veľa rodinného šťastia. Aj 
naše druhé číslo školského časopisu mapuje dianie na Tilgnerke, 
v našej veľkej školskej rodine, kde sa stále niečo deje! Zvyčajne 
dobré, občas smutné i nepekné, občas fantastické, ale takí sme 
my ľudia - všelijakí... Ale kým máme srdce na správnom mieste, 
vnímavú dušu, bystrý mozog a nechýba nám odvaha postaviť sa 
zlu tvárou v tvár, všetko je na správnej ceste...
 Prajem vám  príjemné čítanie a pokojný rok 2016! Nech 
vás zlo obchádza a dobro sprevádza!

Pedagogický nadhľad: PhDr. Adriana Hlavinková

    
Ďalšie číslo našej 
Tilgnerky bude 
na svete až pred 
Veľkou nocou!

V novom roku nás 
čaká krásny va-
lentínsky sviatok, 
ktorý hádam 
bude aj u nás na 
škole!

Posledné číslo 
časopisu Tilgner-
ka bude koncom 
júna!

Jar bude nie-
len v znamení 
Veľkej noci, 
ale aj testova-
nia deviatakov, 
maturity našich 
oktávanov, potom 
prijímačky... A 
ústne maturity...

 V minulom čísle sme vám predstavi-
li hlasovanie a rôzne návrhy na vlajky 
našej školy. Po ukončení hlasovania je 
jasný víťaz!
Na fotografii je víťazný model vlajky.
Pozostáva z týchto farieb:
biele pozadie, ktoré má na ľavej strane 
zvislý zelený pás,uprostred je fialový 
štvorec - vo vnútri ktorého je štvorlístok 
- ten pokračuje doprava oranžovým pásom.

Text a foto: redakcia

šk.rok 2015/16 číslo 2
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 V stredu 
25.11. 2015 bol mi-
moriadne bohatý 
deň na rôzne uda-
losti a akcie. Všetci 
čakali, či to bude 
Katarína na ľade a 
Vianoce na blate, 
ale hlavne našich 
piatakov čakalo 
celonárodné testo-
vanie, aby sa ve-
delo, akí sú múdri...

 Aby našich 
piatakov nikto pri 
testovaní nerušil, 
vybrali sa kvarta A 
a kvarta B spolu s 
8. A na besedu spo-
jenú s filmovou pro-
jekciou na aktuálnu 
tému - o utečencoch 
z pohľadu malej 
Nory zo Sýrie.

NOVÉ KVETY
 Na škole nám 
pribudlo mnoho veľkých, 
malých aj obrovských 
kvetináčov s krásnymi 
kvetmi,  ktoré pre školu 
zohnala p.uč. J. Babejová, 
ĎAKUJEME!
Vyzerajú fakt luxusne!

 NOVĚ DA-
TAPROJEKTORY A 
POČÍTAČE
 Možno ste 
si všimli, ako nám 
na škole postupne 
pribúdajú nové data-
projektory a počítače, 
takže vyučovanie je 
obohatené aj o túto 
modernú techniku. 
No áno, školský in-
ternet je pomalý, ale 
s tým škola nič neu-
robí... Prezentácie a 
iné veci však fungu-
jú...

    Aj nové WC sú už 
v plnej prevádzke, 
krásne zelené, far-
ba našej Tilgnerky, 
takže naša  škola 
je čoraz krajšia a 
krajšia...

 A posledná vec, na 
ktorú  sa nedá zabudnúť 
- nástenka vo vesti-
bule školy s aktuali-
tami o našej Tilgnerke!
 text a foto Vaša redakcia

Obrázok: K. Vašicová, pr A

  ZBER PAPIERA
  Náš EKO 
krúžok pripomína, 
že zber papiera, 
nie kartónu, stále 
beží a ekohliadka 
vás čaká každú 
stredu od 7 15 do 
7 40 pred zadným 
vchodom školy.

šk.rok 2015/16 číslo 2
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,,Halloweenský Štúr“

Mýty, klebety, legendy

A
ktuálne

 Aj vy veríte tomu, že 
Ľudovít Štúr zaviedol ypsilon? 
KLAMSTVO VELIKÉ! OMYL! 
On stále tvrdil - píš, ako 
počuješ! Všetko má na sve-
domí Hurban, Hodža a neskôr 
Hatala!
 Je veru veeeeeeeľkou 
nespravodlivosťou dnešných 
dní, keď nám je Ľudovít Štúr 
prezentovaný ako nudný jazy-
kovedec s hipsterskou bradou, 
ktorý sa prísne pozerá a diktu-
je nám ypsilony! Tento rok, keď 
oslavujeme 200. výročie (čítaj 
dvojsté, nie dvesté) narodenia 
Ľudovíta Štúra sa s touto témou 
stretávame pomerne často. 

 Na hodinách slovenského 
jazyka a literatúry sme si ale 
posvietili na historické doku-
menty hovoriace o jeho živote, 
aj sme navštívili výstavu o jeho 
živote a diele na Bratislavskom 
hrade, a veru, pravda je iná. 
 Ten pán s bradou sa celým 

svojím srdcom venoval svojmu 
životnému cieľu - slovenskému 
národu, vytvoril jeho spisovnú 
reč, vypracoval gramatiku a 
napísal mnoho diel, ktorými fajn

vysvetlil svoj cieľ. Ako vedúca 
osobnosť tmeľoval okolo seba 
ďalších študentov a podporoval 
ich v práci pre národ! Obetoval 
aj svoj súkromný život, čo každý 
nedokázal a on to ani od každého 
nežiadal...
 V stredu 28.10.15 sa na 
škole stretávali mnohé masky, ale 

v tento deň sa aj oslavo-
vali Štúrove narodeniny 
- napríklad v príme B si 
na slovenčine vytvorili 
tajničku s halloween-
skou tematikou, ktorej 
riešením bolo Ľ. Štúr.  
 Rovnako sa v tom-
to roku viaceré triedy 
zúčastnili výstavy o Ľ. 
Štúrovi -  kvinta A, kvin-
ta B, 2.A b, 8.A. 
 A dokonca bolo v 
tento deň aj výročie 
vzniku 1. ČSR! Veru, 
výnimočný deň!

Text a foto: Karin Virágová, 2. A b

šk.rok 2015/16 číslo 2
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 Učíme sa zachraňovať životy
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Jedálny lístok po našom

       Každý z nás sa môže ocitnúť v 
situácii, kedy bude blízko človeka, 
ktorý bude potrebovať našu pomoc. 
Pôjde o minúty, ktoré zachránia alebo 
nezachránia život. 
Čo ak sa niekto vám blízky ocitne v 
situácii, že ho mohli zachrániť, ale ne-
vedeli ako?
 Vedieť podať prvú pomoc by 
mal vedieť každý z nás. A práve preto 

sme medzi nás, na Tilgnerku, pozvali 
záchranára, človeka z prvej línie, ktorý 
každodenne pomáha zachraňovať 
životy. Viktor Vidicsák, študent 4. ročníka 
medicíny, absolvent urgentnej medicíny a 
záchranár v Assistance Rescue Service, 
už od strednej školy sníval o tom, že bude 
zachraňovať životy. A robí to. 
 V školskej jedálni, kde sa zmes-
tili obe tercie,  nám  počas dvoch hodín 
ukazoval, ako málo stačí k záchrane 
života, rozprával a ukazoval nám auten-
tické príbehy a obrázky z praxe.  Zdôraznil 
nám, aké dôležité je správne zavolať 
prvú pomoc, že ak ju zavoláme, NIKDY 
nesmieme telefón položiť ako prví (na 
centrále vedia, čo všetko sa nás treba 
opýtať).
 Napriek tomu, že na tejto akcii 
bola plná jedáleň žiakov, bolo tam také ti-
cho, že by ste počuli vlas spadnúť. Všetci 
sme pozorne počúvali a snáď, keď sa raz 
dostaneme do takejto situácie, budeme 
vedieť zachrániť život.

Text a foto: RNDr. K.Kresáňová, PhD.

šk.rok 2015/16 číslo 2

 Hodiny informatiky na našej škole sú 
vždy zaujímavé. Naposledy sme sa vžili do 
kože vedúceho školskej jedálne a vytvorili 
sme týždňový jedálny lístok. 
 Tabuľku na jedlá sme si sami vyrobili 
vo Worde. Každý žiak si mohol vybrať svo-
je obľúbené jedlá – polievku, hlavné jedlo, 
šalát a nápoj. K jedlám sme priradili aler-
gény aj hmotnosť porcií. Jednu hodinu sme 
si aj hovorili o alergénoch - vyhľadali ich na 
internete a povedali si, prečo  je dôležité 
písať ich k jedlám v jedálnych lístkoch.
    Takto sme si vyskúšali tvorbu tabuľky, zarovnávanie textu v tabuľke, 
ako aj formátovanie tabuľky. Niektoré jedlá z našich vytvorených jedálnych 
lístkov sa možno začnú variť aj v našej školskej jedálni. Týmto spôsobom sa 
môže šéfkuchár dozvedieť, čo žiakom na našej škole chutí. Pani učiteľka ich 
totiž vytlačila, aj mu ich odniesla.

Text: Daniel Jedlička, 7. B   Foto: S. Bodláková
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     Každý ich pozná. 
Tie nepríjemné osoby 

s nie veľmi vábnou 
arómou v električke 

alebo ležiace na 
lavičkách, v MHD 
či kade-tade po 

parkoch... Vyhýbame 
sa im, obchádzame 
ich, bojíme sa ich, 
smejeme sa im? 

Veru, ľudia reagujú 
rôzne...

Prečo vôbec sú?

 Aj na tieto otázky hľadali odpo-
vede naši piataci. V rámci interaktívneho 
vyučovania občianskej náuky prepojenej 
s dejepisom a etickou výchovou sa piataci 
vybrali do budovy YMCA, kde sídli A4 - 
priestor pre súčasnú kultúru, na besedu 
o bezdomovcoch. 
 Už samotná cesta MHD bola 
zaujímavá, keďže decká frflali, že hnusne 
prší. Pani učiteľka K. Klemanová to hneď  
výchovne využila a piatakom naznačila, 
že aké je fajn byť v teple električky a 
ktovie, kde sú teraz bezdomovci... Veru, 
mnohí sa hneď  zamysleli...
Pripravená beseda s interaktívnymi úlo-
hami decká  zaujala, aj keď ich tvorivosť 
dostala zabrať - nie každému ,,voňalo” 
vymýšľať 10 slov na tému domov a po-
dobne. :D
  Najlepšie ale bolo, keď im 
na besedu prišiel pán, ktorého vôbec 
nečakali a vôbec neuhádli, kto to je. Bol to 
tak normálne oblečený, sympatický pán, 
ktorý sa im celkom pozdával - čakali, akú 
teóriu o bezdomovcoch im porozpráva. 
Ale žiadna teória sa nekonala. Tento pán 

bol totižto BEZDOMOVEC!

 Porozprával im svoj príbeh, ako 
pre dlhy o všetko prišiel a skončil na ulici, 
ako sa žíví v projekte pre bezdomovcov 
- na stanici nosí ľuďom kufre a predáva 
časopis Nota Bene. A pani učiteľky mali 
veľkú radosť z jeho poslednej vety: ,,Učte 
sa, decká, poriadne, lebo ja, keby som sa 
učil a mal lepšie vzdelanie, teraz by som si 
našiel prácu. Nech nedopadnete ako ja...”
 Krásne aj smutné... O akcii sme 
zisťovali infošky od žiakov aj od pani 
učiteliek a z  mozaiky ich slov  vznikol ten-
to článok. Pre niekoho to možno  bol deň, 
keď sa v daždi ,,trepal” niekde do mesta 
do nejakej budovy na nudnú besedu a 
bol hladný a potom sa zasa trepal domov 
úplne zbytočne! Ale pre tých piatakov, ktorí 
trochu premýšľali aj srdcom, to bol super 
zážitok. Uvedomili si dôležitosť domova, 
jedla, úkrytu pred dažďom, čistých šiat, 
ale aj dôležitosti vzdelania, a teda aj se-
denia v škole -  vecí, ktoré pokladáme za 
tak samozrejmé...
 Kiež by sa nikto z nás nestal  
smutným človekom bez domova...

Text: Diana Šablicová, 2.A b
Obrázok domu: Janko Košinár, príma A

BEZDOMOVCI A MY

šk.rok 2015/16 číslo 2
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  NAVŽDY  SA ZACHOVÁ
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Stužková oktávy A...
 Každý, kto ju zažil, na ňu 
spomína celý život.  A ani my, 
oktáva A, nebudeme výnim-
kou... Naša stužková slávnosť.
 Bol príjemný večer 7. no-
vembra 2015, keď sme pred ho-
telom Lindner čakali na náš peda-
gogický zbor, aby sme ich zdvorilo 
odviedli na ich miesto. Usadili sme 
aj rodičov a iných hostí v krásne 
vyzdobvenej sále a neveriacky 
sme sa aj my poobzerali, ako nás 
zmenili slávnostné róby a obleky...
  O pol siedmej večer 17 
nádejných maturantov vstúpilo na 
parket a  začala sa stužkovacia 
ceremónia. Perfektný úvodný 
prejav nášho spolužiaka Eda 
bol špičkovou predzvesťou su-
per stužkovej. Dojali sme aj 
pani riaditeľku, ktorá sa nám 
prihovorila vo svojom prejave  a 
nezaprela v sebe filozofku  vys-
vetliac nám, čo symbolizuje dá-
tum  našej stužkovej. (Kiež by sa 
váš výklad čísel, pani riaditeľka, 
aj splnil, lebo ste nám želali 

samé skvelé veci!)  Zvládli sme 
aj samotné stužkovanie. Jediným 
,,zádrheľom” bola študentská 
hymna Gaudeamus igitur, kde 
sme totálne zabudli slová, ale  bo-
jovali sme až do konca... :D
Naša moderátorská dvojica Saša 
a Jožo sa skvelo dopĺňali a oh-
lásili nám aj učiteľský tanec, aj 
rodičovský tanec (ej, to boli ale 
dlhé pesničky). :D
 Po chutnej večeri nasle-
dovali obľúbené fotografie z det-
stva a začal sa program, v ktorom 
jednoznačne hviezdil náš Tomáš. 
Úvodný kňazský seminár vy-
striedala tanečná kreácia Revolu-
tion of Dance, ale zlatým klincom 
večera bola nepochybne tombola, 
kde naši hostia i učitelia mohli 
vyhrať zaujímavé ceny a určite sa 
aj pobavili...
 Lepšiu stužkovú sme si 
ani nemohli priať! Sme o krok 
bližšie k maturite a veríme, že 
dopadne aspoň tak krásne ako 
naša stužková. 

Text a foto: Jakub Szabó, oktáva  A

Po úspešnom 
únose tried-
nej knihy a jej 
zapečatení, 
čo je dobrým 
zvykom pred 
stužkovou, sa 
napokon priblížil 
deň D - samot-
ná stužková 
slávnosť...
Tak dlho čakaná, 
plánovaná, im-
provizovaná... 

šk.rok 2015/16 číslo 2
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V PAMäTI STUŽKOVÁ...
 Musím priznať, že v tento deň som zažila jedno z najhorších 
piatkových predpoludní vo svojom živote. Naša trieda má však 
jednu úžasnú vlastnosť- vždy vyťažíme z toho najhoršieho to 
najlepšie.
 Už od rána sa akosi kazilo všetko, čo sa pokaziť mohlo. To by si už každý myslel, 
že stužková nemôže skončiť inak ako katastrofou. To však nepoznáte našu triedu. 
Sme síce dezorganizovaní, rozhádaní a nikdy sa nevieme na ničom zhodnúť, no vždy 
sme nakoniec vo finále úplne najlepší. Po typickej oktavánskej generálke na poslednú 
chvíľu sme sa všetci navliekli do šiat a oblekov a čakali sme, kedy to všetko vypukne. A 
čakali, a čakali, a čakali... Pravdepodobne nastala chyba niekde v komunikácii, pretože 
kameraman bol objednaný na 19:00 namiesto na 18:00, kedy bol oficiálny začiatok. 
 Keď sa všetky technické problémy vyriešili a my sme sa pri zvuku piesne Sky 
full of stars od Coldplay postavili na javisko, všetka smola nás odrazu opustila a konečne 
sa nás chytilo šťastie. 
 Prvý bol na programe príhovor študentov, teda ja. :D Po študentskom príhovore 
nasledoval príhovor pani riaditeľky, ktorá vyzdvihla našu inteligenciu, príhovor pani tried-
nej učiteľky, ktorá nás prirovnala k ceruzke, príhovor krstnej mamy, ktorá si zaspomínala 

Oktáva B a jej stužková
na časy dávno minulé, keď sme sa ešte všetci prezúvali, a príhovor bývalej pani triednej 
učiteľky, ktorá povedala, že jej veľmi chýbame. Potom nás pani učiteľky ostužkovali a 
nasledoval prípitok. Po prípitku sme sa opäť zoradili pred hostí a zaspievali sme najkrajší 
Gaudeamus igitur v histórii Tilgnerky, dokonca bez hudobného ,,podmazu”. Posledný 
bod programu pred večerou bol ešte tanec s učiteľmi a rodičmi.
 Tá najlepšia zábava však nastala až po večeri. Našim hosťom sme sa totižto 
predstavili s programom. Mnohí moji spolužiaci v sebe pri nacvičovaní jednotlivých čísel 
objavili skryté talenty. Osobne som sa na programe veľmi zabávala, aj napriek tomu, 
že som ho predtým už mno-
hokrát videla. Kútikom oka 
som však stále pozorovala 
svojich rodičov, pretože sa 
mi nezdalo, že by sa veľmi 
bavili. O to väčší bol môj 
šok, keď mi na konci pro-
gramu povedali, že sa per-
fektne zabavili a páčilo sa 
im to dokonca viac než ich 
vlastná stužková. 
 Našu vydarenú 
stužkovú  sme teda  
patrične oslávili na par-
kete počas afterparty. 

Text a foto:
Lenka Keselá, oktáva B

šk.rok 2015/16 číslo 2
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RNDr. Iveta Piršelová

Sp
ov

ed
ni

ca

 Pani učiteľka, vieme, 
že na Tilgnerke učíte biológiu 
a chémiu, ktorý predmet vás 
osobne viac baví, ktorý máte 
radšej?
Od malička ma viac bavila chémia 
a neskoršie som vedela, že chcem 
študovať tento predmet. Druhý 
predmet som zvažovala medzi 
matematikou a biológiou.
 Vždy ste chceli učiť tie-
to predmety a byť učiteľkou?
Pamätám si, že ako dieťa som 
si poukladala bábiky a učila 
som ich, známkovala a písali aj 
písomky. Nikto ma k tomu ne-
viedol a keď sa ma opýtali, čím 
chcem byť odpovedala som – pani 
učiteľkou. Po maturite ma zobrali 
na učiteľstvo a farmáciu. Mala 
som sa rozhodnúť a vidíte výsle-
dok môjho rozhodnutia.
 Čo najradšej robíte vo 
voľnom čase? Čo vás baví?
Keď bude voľného času viac, 

Spovedáme  učiteľov!
chcem pravidelne cvičiť a chcem 
sa vrátiť ku štrikovaniu a šitiu. 
 Ako sa pripravujete na 
Vianoce? Už máte darčeky?
Zvykla som kupovať darčeky už 
od septembra, ale tento rok som 
sa pozabudla. Možno je to tým, že 
všetci sa vyjadrili, čo chcú. Takže 
budeme dokupovať len drobnosti 
na prekvapenie...
 Aké zvyky dodržiavate 
na Vianoce? 
Taká slovenská klasika, kapust-
nica, pre deti hubová polievka na 
kyslo, kapor a zemiakový šalát. 
Oblátky, šupiny z ryby... poznáte 
to. Jablko nerozkrojujeme.

 Čo nemáte rada na Via-
nociach? (Ak je niečo také)
Ťažko povedať, či na Vianociach, 
ale pred každými sviatkami ten 
zhon - máme všetko nakúpené, 
upratané? Nechýba niečo? 
 Dávate si novoročné 
predsavzatia? (Ak áno, aké a 
prečo? Ak nie, prečo nie?)
Dávam si predsavzatia, ale mám 
pocit, že keď ich vyslovím, tak sa 
to potom nesplní...
 Ak by ste mali čarovný 
Arabelin prsteň, čo by ste 
si priali? Čokoľvek, čo len 
chcete, po čom túžite...
Keď si odmyslíme zdravie a zase 
zdravie a malo by to byť len a len 
pre mňa? Chcela by som stráviť 
niekoľko mesiacov cestovaním po 
mestách Európy, spoznávať kra-
jiny.
Ďakujeme za rozhovor!

Diana Šablicová, 2. A b
 foto: archív I.P.

šk.rok 2015/16 číslo 2
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Spovednica

Áno, už druhý rok.
Pribudli vám nejakí noví žiaci?
Áno, tento rok učím piatakov, 
ktorých som vlani neučila, a 
taktiež prímu A a  prímu B.
A taktiež  som triedna v 5.D.
Nastali nejaké nové zmeny ktoré vás 
príjemne/nepríjemne prekvapili?
Nie, nespomínam si...
Keby ste niečo chceli zmeniť v škole 
či v školstve, tak čo by to bolo?
Želala by som si, aby štát posky-
toval väčší priestor 
pre školy, potom 
by bolo možné 
uskutočniť oveľa viac 
plánov, ktoré by moh-
li pomôcť žiakom aj 
učiteľom! Na školstvo 
sa stále, bohužiaľ, 
zabúda...
Ste spokojná so žiakmi 
našej školy?
Áno, som. Niektoré 
deti sú nadané, 
zdravo sebavedomé 
a, samozrejme, sú aj 

Mgr. Darina Gogorová

šk.rok 2015/16 číslo 2

       .Pani učiteľka, vy už učíte na tejto 
škole druhý rok, však?

tie, ktorým sa ťažšie učí, ale mys-
lím si, že celkovo máme  na našej 
školeveľmi šikovné a neproblé-
mové deti 
Páči sa vám táto škola, naša Tilgner-
ka?
Áno, má dobrú reputáciu, máme 
skvelú pani riaditeľku a vedenie, 
kvalitných pedagógov a zároveň 
skvelých kolegov.
A trošku osobne - čo máte rada na 
zime? 
Mám rada Vianoce, sneh, 
korčuľovanie a sánkovanie s rodi-
nou. Pokiaľ je však zima upršaná 
a sychravá, tak sa teším na jar.
Ako ste pripravená na Vianoce? Máte 

už kúpené darčeky?
Na Vianoce som vždy rada s 
rodinou a spomínam s nimi... A 
ako matka sa snažím vykúzliť  
rovnakú atmosféru aj pre moju 
rodinu.  Darčeky už niektoré 
mám, ale niektoré ešte nie, lebo 
sa chcem nechať inšpirovať ne-
jakými  ponukami v obchodoch!
ĎAKUJEME ZA ROZHOVOR!:)

Lili Rybová, príma A
Za foto ďakujeme pani učiteľke D.G.
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 Napriek tomu, že dnes vládnu 
IKT, predsa len mnohí radi čítajú a kni-
hy sú naším prístavom pokoja i búrkou 
dobrodružstva, a tak sme sa zapojili 
do celoslovenskej súťaže školských 
knižníc.    
Každá trieda mala lúštiť svoju tajničku 
- myšlienka súvisiaca s knihami, 
čítaním, či čitateľmi - a slová tajničky 
deti získavali na piatich stanovištiach 
za splnenie rôznych úloh. Tieto 4 
stanovištia  boli jedáleň, herňa ŠKD, 
voľné priestory pred šatňami.  Na 
každom z týchto stanovíšť mohli získať 
po 1 slove do tajničky. V knižnici  bolo 
5. stanovište, kde mohli získať zvyšné 
slová tajničky. 
 Po získaní všetkých slov 
tajničky ich  nalepili  na plagát hry – 
pred školskou jedálňou a na záver 
vznikol plagát plný pekných myšlienok, 
napr.: Žiak, ktorý sa bez kníh učí, ten 
sa veľa nenaučí. (čínske príslovie)
 Zapojilo sa 336 žiakov, 
predovšetkým z 2. –  4. ročníka ZŠ, 
ale pomocníci na stanovištiach boli 
študenti  zo sekundy A, tercie B a II. A 

bilingválnej.
 Musím s hrdosťou povedať, 
že naši ,,spoluškoláci”  v nižších  
ročníkoch sú veľmi šikovní -  po-
chopili hneď, čo a ako majú robiť a 
ešte rýchlejšie úlohy splnili. Riadne 
poslúchali, bavilo ich to,  a preto sme 
s nimi stihli prejsť všetky stanovištia 
len za jednu vyučovaciu hodinu. A veru 
aj my starší sme si to s nimi užili, veď 
to bola radosť spolupracovať s tak 
múdrymi a šikovnými deťmi (len nech 
im to vydrží). :D

Text a foto: Karin Virágová, 2. A b

Hľadanie ducha 
žiackej knižnice...

šk.rok 2015/16 číslo 2

11. ročník 
celoslovenského pro-

jektu: 
„Najzauj ímavejšie 
podujatie školskej 

knižnice“ 
k Medzinárodnému 
dňu školských knižníc 

26. októbra 2015
alebo ako sme pátrali po 

tajomstvách kníh



13

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka
Projekty

ROK 1989 V NAŠICH RODINÁCH
alebo pravdivá story o Nežnej revolúcii...

 Už každoročnou tradí-
ciou na našej Tilgnerke je deň 
pred Nežnou revolúciou, keď 
máme voľno -  je štátny sviatok, 
pripomenúť si, prečo je vlastne 
voľno...
 Mladým sa často vytýka, 
že o tom sviatku nič nevieme, že 
sme hlúpi a nevzdelaní, ale odkiaľ 
to máme vedieť? Správy nepo-
zeráme, lebo sa 
buď učíme do školy 
alebo chatujeme 
cez mobil či net so 
svojimi kamošmi. 
Každý deň cestou 
do školy či zo školy 
na nás padajú rôzne 
reklamy, ale rok 
1989 sa v nich ne-
spomína. Rovnako 
to nie je obľúbená 
téma na ,,pokec” 
s našimi rodičmi, 
takže o tejto téme 
možno čosi vieme, 
tušíme či matne šípime, ale vďaka 
dejepisnému projektu Rok 1989 v 
našich rodinách vieme každý rok 
viac a viac. 
 Po prvých pokusoch 
stiahnuť niečo z netu a násled-
ných pätorkách každý pokušiteľ 
pochopil, že tade cesta nevedie 
a že úlohou projektu nie je nabifliť 
sa nejaké frázy z netu, ale naozaj 
pochopiť, čo sa to vlastne v nie 
tak dávnej minnulosti v životoch 
našich rodín dialo. Máme sa pýtať 
rodičov, starých rodičov a iných 
členov rodiny, ako sa im žilo v 
Československu, aké rifle nosili, 
akú hudbu počúvali, kde boli, keď 

začala Nežná revolúcia a čo sa u 
nich dialo...
  V naše spomienkové 
ráno nám školu otvárala pieseň 
Sľúbili sme si lásku, ktorá je snáď 
najväčším symbolom Nežnej 
revolúcie. Krátke rozhlasové pás-
mo nám aj tento rok priblížilo, čo 
sa v tento deň stalo a prečo máme 
voľno. Tento rok sa konala beseda 

o význame  tejto 
udalosti pre triedy 
2. A b a sexta s 
pánom historikom 
Patrikom Dubovs-
kým z Ústavu 
pamäti národa, 
kde nechýbala 
pani riaditeľka so 
svojimi osobnými 
zážitkami z tohto 
obdobia. Naša 
pani riaditeľka Ale-
na Turčanová je 
totižto aj dejepisár-
ka a učí aj  náuku 

o spoločnosti, a tak  sa rada zapo-
jila.
 Pre žiakov školy bola pri-
pravená aj výstava žiackych 
projektov o revolúcii 1989 na 1. 
poschodí či prízemí, ale aj výstava 
retro predmetov v zborovni školy. 
Vidieť ste mohli všetko - obrovskú 
kalkulačku, retro oblečenie i obaly 
od Mily či Granka od žiakov príma 
A a príma B.
 Revolúcia 1989 nebola tak 
dávno a my na to nezabúdame, ale 
potrebujeme, aby ani dospeláci 
nezabudli a pripomínali si to... Spl-
nilo sa vám to, za čo ste bojovali?

Text a foto:
 Diana Šablicová, 2. A b

šk.rok 2015/16 číslo 2
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Ako vzniká rakovina?
 Už tradične na hodiny bi-
ológie pozývame rôznych zau-
jímavých a úžasných hostí, od-
borníkov na rôzne oblasti, aby 
nám prišli porozprávať a podeliť 
sa o svoje skúsenosti zo svojho 
odboru.
 V septembri prijala poz-
vanie na našu školu docentka 
MUDr. Mária Mikulajová, PhD., ktorá 
42 rokov učila budúcich medikov 
cytológiu (vedu o bunke), his-
tológiu (vedu 
o tkanivách 
človeka) a em-
bryológiu na Le-
kárske fakulte 
v Bratislave. Je 
babičkou jed-
ného z našich 
sekundánov a 
aj vďaka tomu 
si našla čas a 
prišla medzi 
žiakov sekundy 
porozprávať o 
bunke. 
 V e ľ m i 
p r a k t i c k ý m 
a názorným 
spôsobom nám 
ukázala, ako vy-
zerá normálna a 
ako rakovinová 
bunka, ako sa môže stať, že z 
normálnej bunky sa stane bunka 
rakovinová....  Rozprávala nám 
o tom, ako sa dá takáto bunka 
spoznať pod mikroskopom a ako 
je niekedy náročné určiť, z akej 
časti tela alebo tkaniva rakovi-
nová bunka pochádza, keďže tieto 
bunky častokrát v podobe metas-
táz cez krv alebo lymfu putujú po 

celom  tele.
Vysvetlili sme si, čo všetko môže 
rakovinu vyvolať a ako my môžeme 
znížiť riziko, že túto smrteľnú, 
ťažko vyliečiteľnú chorobu dos-
taneme. Znovu sme si uvedomili, 
aké dôležité, doslova životne 
dôležité, je zdravo žiť, nefajčiť, byť 
opatrný s opaľovaním na pria-
mom slnku  a súčasne starať sa 
aj o to, aby aj prostredie, v ktorom 
žijeme, celá naša planéta bola 

zdravá a čistá. 
Zaujali nás tiež 
fotky buniek 
z v ä č š e n ý c h 
2 5 0 0 0 0 - k r á t 
robených cez 
e l e k t r ó n o v ý 
mikroskop. 
O to vzácnejšie 
na nás pôsobili, 
že ich autor-
kou bola naša 
prednášajúca. 
     Keď skončila 
hodina, pani 
docentka mi 
medzi štyrmi 
očami poch-
válila našich 
študentov. Po-
vedala, že sa 
medzi nami cíti-

la veľmi dobre, len sa jej zdalo, že 
tá hodina ubehla nejako rýchlo, že 
toho chcela povedať ešte ďaleko 
viac...
 Naozaj aj za seba a aj za 
deti musím povedať, že hodina 
ubehla veľmi rýchlo a veľa nového 
a zaujímavého sme sa všetci doz-
vedeli.  

Text a foto: RNDr. K. Kresáňová, PhD.

šk.rok 2015/16 číslo 2
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Športovci z Tilgnerky zasa 
bodujú...

 V stredu 23. 9. 
2015 sa na atletickom 
štadióne prof. Kuchena 
konal 52. ročník atletickej 
súťaže družstiev žiakov a 
žiačok základných škôl a 
prvých piatich ročníkov 
osemročných gymnázií. 
 Na štadióne sa 
zišli družstvá piatich 
škôl, ktoré medzi sebou 
súťažili o putovný pohár 
Dekana FTVŠ, ale aj 
iné ceny v mnohých dis-
ciplínach. Naša škola sa 
tento rok zúčastnila s 
dvoma tímami, s tímom A a tímom B. Zúčastnené školy súťažili v 
siedmich disciplínach, z čoho posledné a aj najnapínavejšie dis-
ciplíny boli štafety dievčat a chlapcov, ktoré boli rozhodujúce, 
pretože sme mali vyrovnané skóre so školou z Pezinka. 
 Predposledná disciplína bola štafeta dievčat, ktorú bežali 
štyri dievčatá, každá šesťdesiat metrov. Pred poslednými 
šesťdesiatimi metrami nás škola z Pezinka o kúsok predbehla, ale 
vďaka našej poslednej bežkyni Sáre Blahovej, ktorá predviedla 
úžasný výkon (tak ako zvyšok nášho tímu) sme do cieľa dobehli 
prví. 
Štafeta chlapcov bola taktiež veľmi napínavá, ale aj tú sme pred-
sa len vyhrali v novom školskom rekorde. Veľa úspechov mali aj 
iné disciplíny ako napríklad vrh guľou žiakov, kde Jaro Beňuš 
urobil rekord školy 12,39 metrov. Vo vrhu guľou sa naše dve 
žiacky Agáta Kalafusová a Saška Rusnáková   umiestnili na druhom 
a treťom mieste. V šprinte na 60 metrov sa umiestnila na pr-
vom mieste Sára Blahová a hneď za ňou na druhom mieste jej 
spolužiačka Nicole Prokopová. Víťazmi sa stali aj Timotej Uhrín 
v behu na 60 metrov, Kvasňovská Kristína v behu na 600 metrov, 
Erik Čizmazia v skoku do výšky a Tomáš Jelínek v skoku do diaľky. 
 Dohromady sme získali štyri poháre: prvé miesto dievčatá 
A tím, prvé miesto chlapci A tím, tretie miesto dievčatá B tím, 
pohár za najväčší počet bodov tím A a opäť sa k nám do vitrínky 
slávy vrátil aj putovný pohár. Pohár dostal aj náš žiak za rekord 
vo vrhu guľou. A potom sme sa s úsmevom na tvári vrátili spokojne 
do školy.                                     Text a foto: Agáta Kalafusová, tercia B

šk.rok 2015/16 číslo 2
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 Hýbeme sa, tan-
cujeme, zdravo jeme, 
smejeme sa! Všetko pre 
zdravý životný štýl v praxi!
 Zdravý životný štýl na 
Tilgnerke nie je len prázdna 
fráza a už vôbec nie v kvinte 
B, kde tento projekt naozaj 
žijeme a predvádzame v praxi 
každý rok aj s našou p.uč. T. 
Valachovičovou. Vždy v jeseni, 
keď sa blíži škaredé počasie a je 
potrebné doplniť telu vitamíny 
aj dobrú náladu, zorganizujeme 
vo viacerých dňoch postupne deň 

plný pohybu a zdravej stravy pre našich mladších spolužiakov.
 Tento rok to bol 13. október, keď sme  pre ročníky 1.stupňa 
pripravili najprv teoretickú prezentáciu o zdravom zdravotnom štýle 
a nasledovali zábavné aktivity, napríklad člnkový beh .   Potom sme 
si žiakov rozdelili do skupín  a dali sme sa   na jednotlivé aktivity, na 
ktoré dohliadal aj niekto z nás - kvintánov. Niekde sa robili ,,brušáky”, 
niekde sa chytalo jablko nosmi, niekde tancovalo...
 Úloha minipedagógov bola zaujímavá, deťom sa deň páčil a nám 
tiež, takže o rok  si dáme repete!      Text a foto: V. Marešová, Š. Púčik, ki B

Záložka spája československé školy
 Obľúbený piatacky pro-
jekt na hodinách slovenčiny 
pokračoval aj tento rok. 
 Zapojilo sa 269 žiakov 
3., 4. a 5. ročníka, ktorý  
vytvorili vlastné krásne 
záložky do kníh, ktoré poštou 
putovali na spriatelenú školu 
do Čiech -  do Prostějova.
  Pred cestou sa ešte ko-
nala výstavka záložiek, kde 
si žiaci zvolili 3 najkrajšie 
záložky. Rovnako dostali 
záložky aj od spriatelenej 
školy... 

Text a foto: Diana Šablicová, 2. A b

šk.rok 2015/16 číslo 2
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ZAHRANIČNÍ  ZVEDAVCI

 Koľko toho vedia z dejepisu 
žiaci našej Tilgnerky a koľkí sa to 
odvážili vyskúšať? To sme zisťovali 
v pondelok 30. novembra 2015 už na 
prvej a druhej hodine....
 Súťažiaci školského kola De-
jepisnej olympiády sa zhromaždili v 
jedálni a mohlo sa začať. Test vôbec 
nebol ľahký, lebo mal 100 otázok z 
učiva, aj regionálnych dejín, takže 
bolo čo robiť. 
 Ale napokon po vy-
hodnotení vieme víťazov!  V 
kategórii F (príma a 6.ročník) 
1. miesto Peter Velický, pr B, 2. mies-
to Vladimír Lichvár, pr B a 3. miesto 
K. Spevák, E. Kořínková, R. Ruffíni, 
pr A. V kategórii E (sekunda a 7.ročník) získal 1. miesto Adam Vrbik, 7.B, 2.mies-
to Matúš Vavrovič, 7. B a 3. miesto  Lucia Černická, 7. B.Úspešných riešiteľov v 
náročnom teste bolo celkovo 8 z 26 zúčastnených žiakov, srdečne gratulujeme!
 Všetko, čo v dejinách bolo, nás má naučiť, ako chyby  z minulosti 
neopakovať a my sme radi, že nám dejepis ide tak dobre!

Text a foto: Lili Rybová, príma A

šk.rok 2015/16 číslo 2

 Naša škola je už tak na verejnosti 
známa svojimi modrými aktivitami, že 
zaujala aj zahraničných návštevníkov! 
 V Bratislave sa 3. – 4. 11. 2015 
uskutočnil medzinárodný seminár pod 
názvom „VODA V MESTÁCH“.  Na 
tomto seminári sa rozoberali problémy 
a riešenia s dažďovou vodou a tiež 
sa rozoberali dôsledky zmeny klímy. 
Po seminári sa účastníci išli pozrieť 
na samotné environmentálne stavby, 
konkrétne na vegetačnú strechu, 
dažďové jazierko a tvárnice na našej 
škole.
Naše  moderné riešenia ich veľmi 
zaujali a komentovali ich veľmi milo, v 
diskusii nám vyjadrili veľké uznanie... 

Ďakujeme za návštevu aj milé slová!                                  Text a foto: I. Matajsová

AJ MÚDRY  SCHYBÍ...
alebo školské kolo dejepisnej olympiády
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Jaroslav Beňuš, 2. A b
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 Jaro, prezraď,  čo všetko si povyhrával tento rok? 
Počula som, že v tomto športe si sa našiel...
Vyhral som školské kolo, neskôr aj obvodné a okresné kolo vo vrhu 
guľou.  A na konci minulého školskeho roka som získal trofej za 
najlepší výkon  v tomto športe, dokonca som aj držiteľom školského 
rekordu v tejto kategórii.
 Ako ďaleko si vrhol guľou, aby si získal túto trofej? 
A bol si so svojím výkonom spokojný? 
Vrhol som 12,29 metra, a tým pádom som bol skoro o meter lepší ako 
žiak, ktorý sa umiestnil na druhom mieste. A čo sa týka spokojnosti, 
nemôžem povedať, že som nebol spokojný, ale viem, že by som to 
zvládol aj lepšie!
 Pripravoval si sa na tieto súťaže nejako špeciálne ? 
Vyžaduje tento šport špeciálnu prípravu?
Nemožem povedať, že som nejako špeciálne trénoval. V tomto športe 
je dôležité mať silné  ruky.  A na tom pracujem pravidelne. Chodievam 
cvičiť do posilňovne a venujem sa aj iným športom.
 Akým iným športom sa ešte venuješ? 
Veľmi rád hrám basketbal a som aj v školskom teame, ale samozrejme 
mám rád aj iné športy. A keď sa naskytne príležitosť zašportovať si, rád 
ju využijem.
 Ďakujeme za rozhovor!          Diana Šablicová, 2. A b    foto: archív J.B.

 Ako iste viete, na 
našej škole máme veľa 
talentovaných žiakov!  
  V každom čísle nášho 
školského časopisu vám 
prinášame rozhovor s 
týmito žiakmi.  A tento 
mesiac rozhodne nebude 
výnimkou. 
 V tomto čísle to 
bude rozhovor s víťazom 
okresného kola vo vrhu 
guľou a držiteľom trofeje 
za najlepší výkon vo vrhu 
guľou v Bratislavskom 
kraji ...

šk.rok 2015/16 číslo 2
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Talent Tilgnerky

 Super športovcom, 
ktorému sa darí v tom, 
čo robí, a úspešne sa aj 

stíha učiť (zatiaľ),
 je náš  športovec 

Robo z prímy, 
známy aj svojou slovnou 

pohotovosťou, 
ktorý sa venuje 
profesionálnemu 

lyžovaniu a popritom
 aj atletike...

 Robo, vieme, že sa 
venuješ lyžovaniu na profe-
sionálnej úrovni a atletike, ale 
kde ťa môžeme stretnúť na 
tréningoch?
Trénujem v kluboch AO Slávia UK 
a LO Karpaty, Bratislava. Atletiku 
trénujem už v podstate od dvoch 
rokov, aj keď vtedy som ešte ani 
len netušil, že to je atletika, bavilo 
ma to stále.
 Ako dlho sa venuješ 
svojmu športovému hobby?
Lyžovaniu sa venujem piaty rok 
a atletike od malička, ako som už 
spomínal.
 Aké úspechy si už 
získal? čo je pre teba dôležité z 
toho, čo si dosiahol?
Veľký úspech bolo pre mňa druhé 
miesto, ktoré som dosiahol na 
majstrovstvách Bratislavského 
kraja starších žiakov v skoku 
do výšky tento školský rok 
2015/2016. V lyžovaní som vyhral 
medzinárodné preteky Goralský 
klobúčik, čo ma veľmi potešilo.

Róbert  Ruffíni, príma A

šk.rok 2015/16 číslo 2

 Ktorý šport máš 
najradšej a prečo?  
Najradšej mám práve spomínanú 
atletiku, pretože idem sám za 
seba, čiže keď spravím chybu, 
je to na mňa, nemôžem sa na ni-
koho vyhovárať, ale ani spoliehať. 
Je to veľmi krásny šport .
 Ako stíhaš školu popri 
športe či šport popri škole? 
Ťažko, ale zatiaľ to ide, hoci 
niekedy je to veľmi ťažké.
 Čo aktuálne Vianoce, 
tešíš sa na Vianoce? Praješ si 
veľa darčekov?
Jasné, na Vianoce sa teším, ale 
nie kvôli darčekom. Momentálne 
mám všetko, čo potrebujem, 
takže  si ani nemám čo želať pod 
stromček. Dáky darček poteší, ale 
nemám nič konkrétne.
 Aké máš plány do budúc-
na?
Mojím snom je stať sa olympij-
ským víťazom v skoku do výšky.
Ďakujeme za rozhovor!

Diana Šablicová, 2. A b
foto: redakcia
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 Tieto naše „modré opatre-
nia“ na škole si prišli pozrieť 
ctení hostia. Vážená excelen-
cia pani veľvyslankyňa Nór-
skeho kráľovstva Inga Mag-
istad spolu s predstaviteľmi 
Nórskeho kráľovstva pánom 
Karlom Kernerom – z nórskeho 
riaditeľstva pre civilnú obranu a 
krízový menežment a pánmi Bjor-
nom Auliem a Mortenom Juhn-
srudom, ktorí zastupovali nórske 
riaditeľstvo pre vodné a energe-
tické zdroje. Za správu 
programu generálneho 
riaditeľstva Sekcie bi-
laterárnych finančných 
nástrojov nás navštívil 
pán Ján Kraka a z 
úradu vlády pani Natália 
Ďurková a pán Šimon 
Boríšek, ako aj riaditeľ 
odboru grantov Jaroslav 
Mojžiš.
  Vzácni hostia 
sa po tradičnom slov-
enskom privítaní chle-
bom a soľou, kde ne-
chýbala aj ukážka 
ľudového tanca, vybrali 

do učebne biológie, kde ich privíta-
la pani riaditeľka A. Turčanová a 
poďakovala za pomoc. Študenti 
zapojení v projekte Marek, Štefan, 
Samuel, Nina, Tamara a Natália 
potom predstavili prípravu na re-
alizáciu aj realizáciu výstavby 
dažďového jazierka i zelenej stre-
chy a ukázali pár fotografií, ako 
všetko vyzeralo pred začatím 
výstavby. Nasledovala diskusia o 
ekológii a prehliadka projektových 
častí.                     Text: Nicol Rácová, kvinta A

šk.rok 2015/16

Vítali sme      
Nórov soľou...

 Náš európsky pro-
jekt Modrá Tilgnerka 
sa chýli ku koncu, a 
tak sme mali tú česť 
privítať jeho organizá-
torov z ďalekého Nór-
ska... 
 Osobne si pozreli 
naše ,,zelené veci” na 
modrej Tilgnerke...
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KEĎ DETI POMÁHAJÚ  INÝM
Detský čin roka 2015

OPÝTALI SME SA...
Čo si myslíš, môžu deti pomáhať svetu?

,,Anketa na 
s l o v e n č i n e 
sa mi veľmi 
páčila, tie 
príbehy boli až 
neuveriteľné, 
že sa stali 
deťom a deti 

vedeli tak pomôcť. Bolo to super!”
Simona, pr A

,,Veľmi sa mi páčilo byť v Detskej 
porote, najviac ma zaujali prvé 

príbehy, ale 
páčila sa mi 
aj časť so 
zvieratami. 
Podľa mňa 
je úžasné, 
keď niekto 
n i e k o m u 
pomôže a 
dokonca aj 

zachráni život!”
Karin, pr A

,,Detský čin roka je úžasná vec! 
Môžete si vypočuť desiatky príbehov 
a ohodnotiť každý príbeh, ktorý potom 
na Slovenskú aj vyhrá a ocení sa tak 

 Na hodine  slovenčiny sme sa  zrazu 
stali detskou porotou! A aj iné triedy -  na 
hodinách etickej výchovy! Ako je to možné?
 Dozvedeli sme sa o projekte Detský 
čin roka, kde sa hodnotia detské činy a po-
moc kamarátom, rodičom, prírode. Hodnotí 
sa po celom  Slovensku.
 Veľmi sa nám mnohé príbehy páčili a 
sme radi, že sme sa mohli zapojiť.
                     Text: Lili Rybová, príma A   Obrázok:   Vanda Szabová, príma A

šk.rok 2015/16 číslo 2
Z

 nášho života

dobrý sku-
tok.”

Kristián, pr A

,,Táto an-
keta sa mi 
veľmi páčila, 
aj to, že sme 
boli det-
skou porotou a hlasovali sme za 
najkrajší dobrý skutok detí.”

Vanda, pr A
,,Aj ja sa pridávam k názoru mojich 
spolužiakov, 
Detský čin 
roka je skvelá 
akcia a sme 
radi, že nám ju 
pani učiteľka 
predstav i la . 
Určite sa 
zapojíme aj 
o rok, lebo je 
to skvelé. Takto by sa mali správať 
všetci ľudia, mali by si pomáhať a byť 
na seba dobrí. A keď to dokážu deti, 
určite aj veľkí dospelí, lebo tak to má 
byť.”

Za redakciu : Lili Rybová, príma A  
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PRÍRODNÉ  VEDY MODERNE
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 Prírodné vedy majú 
pre všeobecné vzdelanie 
veľký význam. Pomáhajú 
rozvíjať vzťah mladých 
ľudí k prírode, mať úctu ku 
všetkému živému, a tým aj 
k sebe samým.
  V súčasnosti je však mi-
moriadne dôležité využívať pro-
gresívne prístupy, akými sú 
problémové alebo projektové 
vyučovanie. Žiaci nemusia len 
počúvať výklad učiteľa,  sú priamo  
zapojení do hodiny, aby v pria-
mom prenose objavovali, dívali 
sa, žasli nad tým, aký je svet okolo 
nás zaujímavý. 
 Vďaka dopytovo-oriento-
vanému európskemu projektu Ob-
javujme svet okolo nás (Premena 
tradičnej školy na modernú, reali-
zovaný od 02/2014 do 11/2015) 
na Spojenej škole ZŠ a G, 
Tilgnerova 14 v Bratislave 
sa nám podarilo:
- preštudovať rôzne 
zahraničné stránky na 
internete a porovnať, 
akým spôsobom sa učia 
takéto predmety vo svete 
a u nás a inšpirovať 
sa (mnohé získané in-
formácie sa úspešne po-
darilo implementovať do 
vyučovacieho procesu),
- zmeniť koncepciu 
vyučovania prírodoved-
ných predmetov -  vytvoriť 
priestor na riešenie projek-

tov, na vlastné objavovanie žiakmi,
- vytvoriť veľké množstvo úžasných 
materiálov pre žiakov (prezentácie, 
pracovné listy, hry, testy, spracov-
ané poznámky...),
- získať pre školu modernú tech-
niku (počítače, dataprojektory, kva-
litný mikroskop a lupu pripojiteľnú 
k počítaču a teda aj k dataprojek-
toru, roboty, elektronické staveb-
nice, tablety, kameru a iné), po-
mocou ktorej môžeme zeefektívniť 
a zatraktívniť vyučovanie týchto 
predmetov,
- získať úžasné pomôcky a mo-
dely, mikroskopické preparáty, che-
mikálie  a iné.
 Projekt sme úspešne v no-
vembri ukončili, ale jeho výsled-
ky môžeme využívať aj naďalej.

Text a foto: PhDr. Adriana Hlavinková,
 manažér publicity projektu

šk.rok 2015/16 číslo 2
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 Vianočná zbierka 

UNICEF  Snehová vločka

Malý kúsok dobra je 
viac ako nič...

Z
  nášho života

 Tilgnerka sa zapo-
jila do projektu UNICEF s 
názvom Škola priateľská k 
deťom, v rámci ktorého sme 
sa pred Vianocami rozhodli 
usporiadať zbierku na po-
moc hladujúcim deťom.
 Nikto z nás netrpí hladom 
ani strachom o svoju budúcnosť, 
ale vieme, že vo svete sa nemajú 
všetky deti tak dobre, a tak sme sa 

 Ďalší dobrý skutok, 
dobrá vec na našej škole je 
zber plastových vrchnáčikov. 
Vzniklo to už minulý rok. Or-
ganizuje to Hanka Vrablicová 
a Hana Žáková a je to zbier-
ka pre 3-ročné  dievčatko 
choré na rakovinu, ktoré sa 
volá Sára Buščová. Lieky sú 
drahé a zberom plastových 
vrchnáčikov jej pomáhame v 
rámci celého Slovenska.

Text : Eliška Kořínková, príma A
Obrázok: Miška Hlavinková, 2.A

šk.rok 2015/16 číslo 2

rozhodli im pomôcť aj predajom 
vianočných pohľadníc na našej 
škole - spolužiakom, učiteľom, 
rodičom, starým rodičom. 
Zbierku zorganizovali triedy prí-
ma A a príma B  ako medzipred-
metový projekt dejepis - etická 
výchova/náboženstvo. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispe-

li! Peniažky sme poslali na účet 
UNICEF a veríme, že vďaka 
nim iste budeme mať vo svete 
kamarátov. My sme síce len deti, 
ale dobre vieme, že takáto suma 
nie je veľká, že nezachráni celý 
svet, ale snažíme sa, ako vieme... 
Aj malý kúsok dobra je viac ako 
nič. 

Text: Lili Rybová, pr A      Obrázok: N. Boldocká, pr A 

Keď aj vrchnáčiky zachraňujú!
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 Oplátky:  Okrúhle oplátky by mali podobne ako vianočné 
gule symbolizovať slnko, ktoré sa podľa niektorých náboženstiev, 
práve narodilo. Ale aby nám priniesli aj zdravie, mali by sa jesť 
s medom a cesnakom. 
 Vianočný stromček: Ako súčasť oslavy vianočných sviat-
kov sa spája s rodinným kruhom už od 16. storočia v Alsasku. 
Do kresťanských tradícií sa postupne dostal v priebehu 19. 
storočia.
 Šupina z kapra: Ide tiež o tradíciu taktiež prevzatú. 
Konkrétne z pohanských kultov. Kto chce mať veľa peňazí, mal 
by si schovať šupinu z kapra najlepšie do peňaženky a nosiť ju 
tam po celý rok. Ak nemáme šupiny, stačí si mincu položiť pod 
tanier. Ja však radšej robím oba. :D
 Lodičky zo škrupiniek: Tento zvyk nie je taký popu-
lárny, ako napríklad krájanie jabĺčka, ale niektorí ho možno 
aj tak dodržiavajú. Ide o využitie škrupiniek z už zjedených 
vlašských orechov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Vianoc. 
Na škrupinku by sme mali položiť sviečku a položiť niekoľko 
škrupiniek na vodu, napríklad do napusteného umývadla. 
Legenda hovorí, že komu zostane sviečka najdlhšie svietiť, 
bude ešte dlho žiť. Naopak tomu, komu sa potopí, veľa času už 
nezostáva. Nie je to síce overené, ale keď už vám lezú vianočné 
rozprávky na nervy, môžete to skúsiť.  :D

Text: H. Hrmová, tercia B

šk.rok 2015/16 číslo 2

Aké máme vianočné pozdravy?

Veselé Vianoce! 
          slovenčina
Veselé Vánoce!  čeština
Froehliche Weihnachten!
                   nemčina   
Merry Christmas!
             angličtina
Feliz Navidad!
              španielčina
Buon Natalé!
              taliančina

Obrázok: Lili Rybárová, príma A                              Text: Mirka Petrášová, sekunda  A
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Obrázok: Karin Vašicová, príma A
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 Tilgnerácke múzy...
,,Vytrhnuté z kontextu i zo slohových zošitov...”
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D
A Vianoce sú tu...

Vianočný čas sú krásne chvíle,
čas zažiť niečo milé.
Rodinu navštíviť, vidieť priateľov,
tie silné emócie, záplavy slov.

Darčeky tak deti veľmi chceli,
dočkať sa ich nemohli,
o snehu a ľade snili,
na zázraky verili...

A keď už prišla tá chvíľa,
každý od šťastia sa rozplýva.
Tánička Mestická, príma A
Obrázok: Tamara Vidová, príma A

šk.rok 2015/16
číslo 2

SOVIČKY v zime

Sedeli tri sovičky
na konároch jedličky.
Jedlička to vianočná,
bielym snehom sviatočná.

Sniežik na ňu zľahka padá,
tíško padá Vianoc krása.
Na jedličke sovičky,
krásne lesa strážničky.

Vôkol seba pozerajú,
z krásy lesa sa radujú.
Všade tíško, krása sveta,
tak sa tešia zo svojho lesa.

Často sa nám ľuďom stáva,
že oslepí nás svetská sláva.
Malé veci všedného dňa
upadnú do zabudnutia.
Ondrej Szitás, príma A

O čakaní
Chystáme sa na zimu, 
ktorá príde o chvíľu.
Začali sme poslúchať,
ba aj riady utierať.
Píšeme aj Ježiškovi list,
aby vedel, kam má prísť.
Každý po niečom túži,
kiež sa nám to splní!
anonym , príma A                     obrázok: Nina Boldocká, príma A
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 Najhoršia sestra
(úryvok z rozpísanej knihy)              
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 Volám sa Sára. Som tretiačka na základnej škole. 
Mám asi tú najhoršiu spolužiačku na svete. Žiacku 
knižku má zaplnenú poznámkami. A najhoršie na tom je, 
že sme sestry. Sme ako protiklady. Ja som poslušná a 
múdra a ona je nenormálne zlá, otravná, škodoradostná 
a hlúpa.
 „Laura, ty si dostala päťku z angličtiny!?“ Zakričala 
mama, len čo sme sa zobudili... Teda pardon, ona nás 
zobudila.
„Nechceš mi k tomuto niečo povedať!?“ Zamračila sa. 
„Nie, nechcem.“ 
Odpovedala Laura odporne a zas si ľahla do postele. 
Radšej som sa šla naraňajkovať. Viete, v takýchto 
chvíľach mama zvykne dostávať záchvat hnevu. Fakt 
hrozné ráno.
 Keď sa mama nahnevá viem, že to v škole bude 
strašné. A prečo to viem? No lebo naša mama je aj naša 
učiteľka. Strašné, však? No vtom som si uvedomila že 
je predsa sobota! Aj tak som radšej šla ku strýkovi 
a tete, ktorý bývajú len o tri poschodia nižšie. Tam 
ma privítali a ja som im povedala čo sa stalo. Vôbec 
neboli prekvapení. Veď čo sa od Laury dalo čakať.
 Po pol hodinke strávenej pri televízii som sa 
rozhodla ísť naspäť domov. Mama  ma už čakala zo 
zoznamom v ruke. Hneď ma poslala na nákup a zabuchla 
za mnou dvere. Keď som sa vrátila a vyložila nákup, 
v izbe ma čakalo nemilé prekvapenie. Laura na mňa 
vyskočila v maske múmie. 
„Áááááááááááá!“ zvrieskla som.
„Čo sa preboha deje?“ vypytuje sa mama. 
„Laura na mňa skočila v kostýme múmie a strašne som 
sa zľakla.“ 
„Ja? Ja so nič nes-pra-vi-la,“ znudene povedala Lau-
ra, ktorá bola po uši zakrytá perinou. To asi preto, 
lebo mala kostým ešte stále na sebe. No a mama len 
pokrútila hlavou a odišla.
 Vedela som že dnes Laure haraší v hlave. Ale to 
je u nej normálne. Šla som sa hrať s bábikami. Hrala 
som sa vyše hodiny ale potom ma hra prestala baviť. 
Nevedela som, čo mám robiť. Chcela som pozerať telku, 
ale mama mala rozpozeraný seriál. V tom momente mi 
napadlo, že môžem ísť von. Opýtala som sa maminy a 
ona s očami prilepenými na televízore kývla hlavou.
 Šla som do parku naháňať holuby. V tom som si 
všimla moju kamarátku Simču. Bežala som k nej, otočila 
sa a mala ma rovno pred nosom. Usmiala sa na mňa 
a začali sme sa hrať. Povedala mi, že majú nového 
psa. „Ako sa volá?“ Spýtala som sa. „Orion, ako tá 
čokoláda.“ Zasmiala sa Simonka. Privolala ho a on 
prišiel. Hrali sme sa s ním, hádzali mu loptičku v 
snahe, že bude aportovať, ale potom mi zavolala mama, 
že už musím ísť domov. Bol to pekný ale aj čudný deň.

Katka Lukáčiková, 5. A
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  Nedeľa poobede, krásne 
nasnežené a ja sa chystám do lesa. 
Priznám sa,  veľmi sa mi nechce! Však 
komu by sa chcelo po dlhom učení, no čo 
už, pohybu treba veľa! Včera sme sa síce 
boli lyžovať,ale dnes som ešte vonku ne-
bola.
  Ideme smerom hore do kopca,  
zrazu vidím dve siluety, ktoré si niečo 
fotia na plote nášho suseda. Prídem 
bližšie a na plote len tak nehybne sedí 
veverička, ktorá  nevyzerá ani malá, ale ani veľká!
,, Tati ,tati, oni si tam fotia veveričku!“   ,, No vidíš to!“ ,, Jejda,  to ti nedoplo? Však 
keby sa jej niečo nestalo, tak im tam nepózuje pred foťákom!“ 
,, Ale čo by sa jej  také mohlo stať?!“
Po dlhom presviedčaní  sa mi podarilo tatovi dokázať, že sa jej asi niečo stalo, krvá-
calo jej niečo, no určiť sme to nevedeli!
Bežala som domov po maminu, nejakú škatuľku a také slíže pre bábätká, ktoré by 
jej mohli chutiť!
Vyvŕtali sme klúčami diery do škatule a snažili sme sa tam preniesť veveričku. Lenže 
tá  odtiaľ vyskakovala, lebo sa bála! Tak sme prišli na inú metódu, maminka vzala 
handru a zabalila do nej vevričku a to sa nám podarilo! Rozmýšľali sme, kam ju 
odvezieme, jedine -  veterinár.
 Tak ideme, ideme a pred ,,veterinárstvo” veľa aút. V tom období bola asi 
nejaká psia chrípka či čo, lebo tam bolo sedem psov! Báli sme sa, že to veverička 
neprežije, tak sme sa trochu predbehli a opýtali sa, čo máme robiť! Veterinár nám 
povedal, že on sa bojí ju vyšetrovať  kvôli besnote  a že máme ísť do ZOO. V ZOO 

nás privítala milá pani a povedala nám hneď, 
ako ju videla, že sa o ňu dobre postarajú  a že 
sme spravili dobrý skutok, lebo mala poranenú 
nohu! Tak sme sa tešili, že sme jej pomohli.
 O dva týždne na to nám volala teta zo 
ZOO, že to bolo len mláďatko, ktoré stra-
tilo maminku a bez materského mlieka by 
neprežila, takže sme jej vlastne aj zachránili 
život  a že teraz tu už skáče po stromoch, ako 
by sa nič nestalo!!! A akurát pred Vianocami  
taký krásny dobrý skutok...

Lili Rybova, príma A
Obrázok veveričky: autorka príbehu

horný obrázok:     Katka Lukačiková, 5. B
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     Karin Vašicová, príma A 

Čo chodí ráno po štyroch,                                 

napoludnie po dvoch                                        

a večer po troch?                                               

                      (kevolč) 

Je to oranžové a zelené.                                     Lezie, lezie po železe, 

Je to mrkva.                                                       nájde dieru, do nej vlezie.   

Čo je to?                                                             Čo je to? 

                            (aknadáh átundáhu)                                                         (atsiknat)   

Katarína Lukačiková 5.B 
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5             

Keď už prišla zima, 
   

1-  Najbližší obchod pri škole.  

sánkuje sa Tina. 
    

2- Vec ktorú čítame a má tvrdý obal. 

A pritom aj kríčí, 
    

3- 1. deň v týždni. 
  ,,Už konečne________(tajnička) 

  
4- Do školy chodia... 

 
      

5- Inak povedané  vietor 
 Tajničku vymyslela Tánička Mestická, príma A                             Prepísala: Katka Slobodová, príma A 

1. nočný vták 
   2. vec na strihanie 

  3. vec na písanie 
   4. vyrába sa z toho keramika 

5. kto varí 
   6. jazdíš na nich na snehu 

 7. rybie vajíčko 
   8. ovocie na j... 
   9. ráno kikiríkajúce zviera 

 10. ..................................... 
 

šk.rok 2015/16 číslo 2
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V zime, keď je sneh, tešíme sa na... 
A čo vy? Už sa tešíte na..... ? 
Janko sa veľmi teší. Skáče, dupe, kričí a pýta sa: 
,,Mama, mama, poďme už! Ideme?!“ 
 

 
 
 
 

1.vzor ženského rodu :D 
2. žltá po anglicky 
3. vzor ženského rodu :D 
4. auto je vzor... 
Nikola Šašinková, príma A 
Obrázok: Andrea Morávková, príma A 

 

   Z     I M       A    V    E  S    Ľ    A    D    V    E    N    T 

   M    I    S    S Á N K Y A T E    Š    J     Í 

   Č    I    Ž   M A S N E H M P    E    E    A 

   N    A   G   V Č I A P K A I I     S    K 

 L    N    I   U A H O R A N E    S    V    Č 

   M    O    E   C Ľ E M R Á Z S    T    S    A 

   I     A    V   D L O V E D H E    R    L    V 

   K    L    L    A E V V N A K Ň    O    E    O 

   U    Y   O S A Ľ T A R Í E    M    Š    Ľ 

   L    Ž   Č  E Í M A E Č R  N    Č    A    U 
   Á    E   K O S T O L E K Š    E  S    G 

   Š    T   A E D R T  Ý K U A    K  E  R 

   D    E U     Ň    T   A    T    R    Y    C  Ž    Č    A    J 
 
zima, sneh, Mikuláš, advent, nedeľa, Vianoce, stromček, darčeky, 
sánky, čiapka, čaj, kostol, pieseň, guľovačka 2x, vločka, mráz, hora, 
Tatry, lyže, čižma, cukrík 
Riešenie: ........................................... je tu! 
Vymyslela: Nina Boldocká, príma A 
Prepísala: Vanda Szabová, príma A  
Obrázok:Veronika Dulayová, príma A 
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