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Prečítajte si...

Príjemné čítanie  prvého   čísla  
školského časopisu Tilgnerka!

 N e c h ý b a l o 
ani predstavenie 
našich školských 
projektov, o 
ktorých sa bližšie 
info dozviete na 
stranách  12 - 14!

 Š p o r t o v é 
úspechy našich 
tilneráckych hviezd 
nájdete na s.  15...
Na s. 16 varíme 
syr a na s. 17 zasa 
hrabeme seno!

 A veru 
nesmie chýbať 
ani POHODA, 
oddychová časť 
nášho školského 
časopisu, kuk s. 25 
- 32!

 Ako sme bo-
jovali na Tilgnerke 
a zapojili sa do pro-
jektu Moje povstanie 
si prečítate na s. 8.

 O b ľ ú b e n á 
septimánska tradícia 
- mimoriadny školský 
bufet nám aj tento 
rok ponúkol svoje 
dobroty cez rôzne 
sladké palacinky 
i koláčiky - a to s 
cieľom vyzbierať pe-
niaze na... kuk s.  9.

 V rámci pro-
jektu Comenius sme 
na škole privítali 
našich zahraničných 
partnerov z rôznych 
krajín, reportáž náj-
dete na s. 6 - 7.
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Kto je to ,,Tilgnerka?”

E
ditoriál

V
šim

li sm
e si

Jednou vetou

 
 Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna Tilgnerka, čarovná 
škola plná super žiakov a super učiteľov, ale bola troška za-
kliata - mlčala... V tomto školskom roku  znova dostáva svoje 
,,hovoriace ústa” - svoj školský časopis, ktorý bude šíremu 
svetu hrdo hlásať, čo je na Tilgnerke nové a zaujímavé. 
 Tvoria   ho    naši   študenti   na  Redaktorskom krúžku. Je plný rôznych  
článkov  o  nás  -  rôznych akciách,  súťažiach,  úspechoch, talentoch, 
ale aj zaujímavostí zo slohových zošitov či zábavy na voľné chvíle.
 V redakcii sa snažíme, aby bol koncipovaný tak, aby 
zahŕňal všetky oblasti nášho školského života. Ak máte ne-
jaké nápady, návrhy či želania, čo by časopis mohol obsahovať, 
alebo máte tip - článok z vašej školskej akcie, sem sa ním!
Tilgnerka je o vás a pre vás!

Pedagogický nadhľad: PhDr. Adriana Hlavinková

           
- znova nám 
začali v rámci 
vzdelávacích 
poukazov rôzne 
krúžky, kuk na 
stránku školy!

- čakajú nás 
veselé celoškolské 
akcie, napríklad 
Via historica, Deň 
boja za slobodu 
a demokraciu, ale 
príde aj Mikuláš!

- všetci milovníci 
recitácie, chy-
stajte si hrdielka 
na Hviezdoslavov 
Kubín!

- prvé prázdniny 
tzv. dušičkové 
boli len dva dni, 
ale čakajú nás 
vianočné prázd-
niny!

 Naša škola je netypická svojím sys-
témom – sme spojená škola, čo znamená, 
že v jednej budove máme základnú školu, 
osemročné gymnázium a aj bilingválne 
gymnázium.  
 Naši najmenší žiaci -  prváčikovia sú v su-
sednej budove, kde sa počas svojho prvého roka 
zoznamujú so školou a prácou v nej, nerušení 
hlukom a zvykmi veľkých spolužiakov. Až od 
druhého ročníka sa pridajú do ,,veľkej školy”. 
Hneď za vrátnicou školy sa nachádza mimoriad-
ne obľúbená miestnosť -  školský bufet, naľavo 
je vedenie školy – kancelárie pani zástupkýň a 
pani riaditeľky PhDr. Aleny Turčanovej – a na-
pravo sa už rozliehajú naše chodby a triedy. 
 Na škole funguje aj Školský klub detí. 
Samozrejmosťou je aj  školská knižnica, 
telocvične – malé i veľká, vynovená moderná 
jedáleň, kde si môžeme vyberať z dvoch druhov 
jedál, školský psychológ, tri učebne informatiky 
(v jednej z nich je aj naša redakcia), mnohé triedy  
i odborné učebne, či uz prírodných vied alebo 
cudzích jazykov.
  Na škole sa už od prvého ročníka učí 
angličtina, nemčina sa pridáva ako druhý cudzí 
jazyk a ešte sme obohatení aj krásou talianskeho 
jazyka. O ďalších projektoch, akciách a  našich 
úspechoch sa dozviete postupne na stránkach 
nášho časopisu, ale aj na školskej stránke www.
tilgnerka.edupage.org.

Text: redakcia
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 V októbri 
sa naši študenti 
2. A bilingvál-
nej vybrali do di-
vadla precvičiť si 
svoju angličtinu 
na predstravení 
Frankenstein. . .

 V októbri si 
naši študenti, na-
príklad v 5.C pri-
pomenuli Deň jablka, 
a tak si v  triede zor-
ganizovali výstavu 
krásnych jabĺčok, ale 
aj priniesli všelijaké 
jablčné dobroty od 
výmyslu sveta - jab-
kové koláče, štrúdle, 
džúsy... Veď jablko 
je  pre nás tým 
najzdravším ovocím!
Obrázok: Kika, 5.C

 ,,Biele mäso” 
nie je obyčajné mäso, 
ale aj téma, ktorá  zna-
mená obchodovanie s 
ľuďmi  a veruže nepatrí 
medzi témy radostné, 
a tak v rámci informo-
vanosti a prevencie ab-
solvovali naši deviataci 
a  kvartáni  besedy 
na túto tému pod 
dohľadom Centra peda-
gogickopsychologickej 
pomoci a prevencie.

 M n o h é 
slávne pokla-
dy a bájny Tu-
tanchamón je 
n e s k u t o č n e 
krásna výstava 
v Inchebe, kde 
sa boli pozrieť 
mnohí naši 
žiaci, napr. aj  
sekunda A a B 
dňa 6. 10. 2014.

 Aby sa šikana 
nestala na našej škole 
realitou, preventívne 
sa konali rôzne besedy 
a prednášky na túto 
tému v rôznych trie-
dach Tilgnerky.

 Triedy 6. 
B a príma A sa 
zúčastnili geo-
graficko-dejepis-
nej akcie, kde si 
,,zaplávali” na 
lodi Marca Pola 
a to 7.10. 2014!

 Budúci matu-
ranti z fyziky si pod 
vedením p.uč. P. Kelec-
sényiho svoje vedo-
mosti mohli prakticky 
vyskúšať cvičnými hodi-
nami fyziky pre svojich 
mladších spolužiakov 
a to v piatok 17.10.14. 
A veru, aj keď to bola 
neraz sranda, také 
ľahké to zasa nebolo!

 Ani tento rok 
nechýbala obľúbená 
tilgnerácka exkur-
zia terciánov do 
Modry po stopách 
Ľ. Štúra, a to stredu 
22. októbra 2014. 
Ilustračné foto: X.Y. kvarta A
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Redaktorský krúžok je späť!

...ako Fénix vstáva z popola...

A
ktuálne

 V novom školskom roku 
opätovne ožíva tradícia nášho sta-
ronového časopisu, ktorý tu kedysi 
fungoval úspešné 4 roky pod náz-
vom NO!Limity.  
 Bol to časopis pre  2. 
a 3.stupeň našej školy  o 
živote na škole a mal aj prí-
lohu - časopis pre najmenších 
Tilgneráčik. Ostávame verní 
tradícii, Tilgneráčik zostáva 
v nezmenenej forme pod od-
borným vedením p. uč. Sil-
vie Bodlákovej. Časopis pre 
starších si zmenil názov na 
klasickejší – jednoducho 
,,Tilgnerka”, keďže bude o 
nás, tilgnerákoch, o našom 
živote na tejto škole.

      Časopis dosahoval v 
rámci študentských súťaží 
skvelé úspechy, a tak je po-
vestná ,,laťka” nasedná vy-
soko, ale veríme, že aj našej 
redakcii sa podarí dosiahnuť 
obľúbenosť časopisu me-
dzi študentmi a ich rodičmi. 
Rovnako je to skvelá vizitka o 
nás pre  širokú verejnosť!

 Časopis bude vychádzať 
4 x ročne ako štvťročník (ok-
tóber, december, marec, jún) 
v náklade 200 ks. Z finančných 
dôvodov bude čiernobiely (ako 
býval), len prvá strana bude 
farebná, aby vynikli foto-
grafie...

 Redakciu tvoria pri-
hlásený interní aj externí 
redaktori našej školy, ktorí 
pod vedením p.uč. Adriany 
Hlavinkovej tvoria  časopis na 
Redaktorskom krúžku, ale aj 
počas svojich prestávok ma-
pujú dianie na našej škole.
 Ak máte nejaké tipy na 
články v časopise, kontaktuj-
te našich redaktorov! 
Váš školský časopis Tilgnerka  
je  tu pre vás!
Prečo? Lebo sme tilgneráci! 
Lebo MY sme TILGNERKA!
                                      Red.
Foto: Naša redakcia očami našich 
redaktorov  - alebo tá správna 
selfie :D :D :D
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 Spíkujeme, hvarime?
A
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...Turci, Chorváti, Poliaci a 
Bulhari na Tilgnerke...

  
 Už od minulého 
školského roku, vďaka  triedam 
3. A  a  3. D  a ich pani učiteľkám 
S. Benčovej a D. Lapšanskej, 
naša škola pracuje   na medzi-
národnom projekte s náz-
vom „Friendship of Dances“ 
(Priateľstvo tancov). Projekt sa 
uskutočňuje v rámci Programu 
celoživotného vzdelávania a 
jeho podprogramu Comenius. 
Spolupráca  našej školy prebie-
ha s partnerskými  školami z 
Turecka, Bulharska, Poľska  a 
Chorvátska. Preklady do an-
glického jazyka zabezpečuje 
pani učiteľka K. Klemanová. 
 Koncom októbra sme 
všetkých partnerov privítali na 
našej škole ako sa patrí - chlebom 
a soľou. Postupne sme im ukázali 
naše zvyky a tradície, ako aj krásy 

slovenskej prírody  v blízkom okolí 
Bratislavy, oboznámili ich s našou 
históriou.  
 Návštevu zahraničných 
partnerov slávnostne otvori-
la starostka MČ KV Ing. Iveta 
Hanulíková, ktorá spoločne s 
pani riaditeľkou PhDr. Alenou 
Turčanovou prestrihla uvítaciu 
pásku - symbol začiatku návštevy 
i tradičného slovenského jarmoku. 
Celý jarmok bol pripravený žiakmi 
5. C pod vedením pani učiteliek 
Z. Tirpákovej a Ž. Reguliovej. Ne-
chýbali  na ňom typické slovenské 
špeciality, akými sú bryndzové 
halušky, oštiepky či klobásky, ale  
aj ukážky tradičných slovenských  
remesiel - rezbárstvo, košikárstvo, 
šperkárstvo a iné. Naši zahraniční 
hostia - dospelí aj žiaci - nestíhali 

oči otvárať. Mohli si do 
sýtosti pochutnávať  na 
dobrotách a  aj vyskúšať 
jednotlivé remeslá. 
 Po jarmoku sa hos-
tia presunuli do prvác-
kych tried. Tí ich privítali 
obzvlášť srdečne - takúto 
mimoriadnu návštevu 
zažili prvýkrát. 
 Nasledovala super 
Chemická show, ktorú si 
pod vedením pani učiteľky 
I. Piršelovej pripravili 
druháci bilingválneho 
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ktuálne

gymnázia. Ako dokazuje 
aj naša fotografia, študenti 
v prípade potreby vedia 
vyčarovať aj oheň na svo-
jich holých dlaniach! :D 
(Ako to robia? To je tajom-
stvo našej chémie:D.) 
 V programe sa 
pokračovalo v triedach 1., 
2. aj 3. stupňa – hostia boli 
rozdelení do troch  skupín 
a mali možnosť zúčastniť 
sa niekoľkých krátkych, 
približne 10-minútových 
vstupov  na vyučovaní.
  Po dobrom obede 
v školskej jedálni sa 
presunuli do KKC na Molecovej 
ulici, kde na nich čakal program 
Naša Tilgnerka. Pod režisérskou 
taktovkou pani učiteľky I. Revilia-
kovej sa predstavili viacerí naši 
talentovaní žiaci. Program bol 
plný skvelých tanečných, spe-
váckych i športových výkonov, 
za ktoré boli účinkujúci odmenení 
standing ovation. Po programe 
nasledovala prehliadka historic-
kého centra Bratislavy. 
 Ďalší deň si hostia pripravi-
li program pre nás. V niekoľkých 
triedach 1. stupňa urobili 
workshop, a tak žiaci v 
4. A zažili typickú tureckú 
odobierku Henna Night, v 
4. D a v 2. A  sa spievali a 
tancovali tradičné chorvát-
ske piesne a tance, v 3. A 
poľské tance a u prváčikov  
sa hrali bulharské ľudové 
hry.   
 Hostia si tiež mohli 
,,na vlastné ruky” vyskúšať 
pletenie košíkov, keďže 
toto remeslo má  na Slo-
vensku dlhoročnú tradíciu. 
Vďaka pani Janke Marko-

vej, ktorá im ukázala, ako  na to, 
vznikol nejeden krásny košík. 
 Návšteva našich hostí 
pokračovala aj ďalšie dni v 
týždni cez pracovné work-
shopy, spoznávanie histórie 
a kultúry Slovenska až po 
slávnostné odovzdávanie certi-
fikátov na Smolenickom zámku. 
Na záver návštevy sa hostia zo 
všetkých krajín vyjadrili poch-
valne o jednotlivých aktivitách, 
ktoré sú  pre nich prínosom a 
inšpiráciou pre ďalšiu prácu na 
ich školách.            Text a foto: redakcia
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   Netypické ,,naše SNP”
A
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Financie každodenné...

 Hneď v úvode školského 
roka sme si pripomenuli 70. 
výročie Slovenského národ-
ného povstania dejepisnou 
akciou s názvom Naše po-
vstanie, keď sa popri rôznych 
projektoch na túto tému pod

 V piatok 12. septembra 2014 
navštívila deviatakov pani Soňa Hos-
tová z Nadácie Partnergroup. Poho-
vorila si so žiakmi trochu o domácom 
rozpočte – čo ho tvorí a ako sa mení. 
Postupne sa dostali až k aktívam a pa-
sívam. Dozvedeli sa aj o   tom, či obraz 
Mony Lisy je aktívum alebo pasívum 
a kedy by bol jedným alebo druhým. 
Prepočítali si pár finančných príkladov 
v skupinách, ktorých riešenie rozdis-
kutovali a hľadali najoptimálnejšie. 
Spoločne sa pozreli aj na vý-
platnú pásku, čo má obsahovať a 
čo je hrubá mzda, odpočítateľná 
položka, čistá mzda a podobne.
 Všetko veľmi praktické veci 
potrebné pre finančnú gramotnosť. 

 Myslím si, že deviata-
ci už teraz budú pripravení do 
súťaže Deň finančnej gramotnosti.
Text a foto:
                      Mgr. Silvia Bodláková

vedením p. uč. I. Reviliakovej 
uskutočnilo aj premietanie po-
viedkových filmov  s  tematikou 
SNP Moje povstanie, kde si 
hlavné úlohy zahrali osobnosti 
našej doby ako D. Cibulková, 
C. Buckhingham, M. Šatan, T. 
Kid, Majk Spirit či L. Latinák.
Následná beseda s režisérom 
projektu J. Karáskom nám 
poodhalila mnohé z nakrúca-
nia týchto úspešných filmových 
poviedok.
 Tento projekt je 
určený mladej generácii a 
na Tilgnerke splnil svoju úlo-
hu na 100%, minimálne:D.
       Text a foto: PhDr. A. Hlavinková
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 Septimánsky  ,,bufetík”

Rok 1968 v našej rodine

 Aj tento rok sa na 
našej  škole konal „Sep-
timácky bufet“. V bufete 
ste si mohli kúpiť dobroty  
od výmyslu sveta. Wafle, 
palacinky,  hotdogy  aj 
malinovky, a to všetko 
za veľmi priaznivé ceny. 
 Ale nebol to obyčajný 
bufet. Bol to bufet plný zábavy a 
nadšenia pre dobrú vec.  Študenti 
chceli týmto spôsobom vyjadriť 
spolupatričnosť pri získavaní 
peniažkov, ktoré sú potrebné na 
zorganizovanie imatrikulácie. 
(Pre tých , ktorí nevedia čo je to 
imatrikulácia, krátke vysvetle-
nie.    Je to vítanie    prvákov na  
škole medzi ostaných študentov.) 
na našej Spojenej škole.. 

 V dejepisnom projekte 
nazvanom Rok 1968 v našej 
rodine sme si na hodinách de-
jepisu i slovenčiny pripome-
nuli formou projektov a dis-
kusie, ako  tento rok ovplyvnil 
naše rodiny. Sprvu sa nám 
táto téma zdala zložitá, veď 
sme v tej dobe vôbec nežili, 
ale mnohí sme zistili zaujímavé 
veci - napríklad ja som na tejto 
dobovej fotografii, ktorá ob-
letela svet, našla svojho dedka.
 Septimáni si udalosti z  
tohto  obdobia  priblížili aj na 
prednáške a následnej diskusii 
pod vedením p. Jašeka z ÚPN.
          Text a foto:  S. Baranová, 1.A b

 História je učiteľkou 
života, preto netreba 
zabúdať na to, čo sa stalo, 
obzvlásť ak ide o niečo, 
čo sa stalo len nedávno. 

 Táto dvojdňová ak-
cia príjemne spestrila naše 
prestávky, keďže vôňa do-
brôt sa šírila po celej škole.
Text a foto: D. Šablicová. 1.A b
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Mgr. Jana Cori

Sp
ov

ed
ni

ca

Pani učiteľka, vy sa takmer 
vždy usmievate. Robia vám 
vaši žiaci nemčiny radosť?
 S úsmevom ide všetko 
ľahšie. Jedno talianske príslovie 
hovorí: „Sorridi e la vita ti sor-
riderà“     (Usmievaj sa a život sa 
bude usmievať na teba). Myslím, 
že je to naozaj tak. Vždy sa nájde 
dôvod na úsmev, keď sa človek vie 
tešiť aj z maličkostí. Takže takmer 
každý môj deň je „slnečný“. Ak 
sa aj občas objaví nejaký mráčik, 
rýchlo sa rozplynie. No a samoz-
rejme aj moji študenti nemčiny 
mi veľmi často dávajú dôvod na 
úsmev. Mnohí mi skutočne robia 
veľkú radosť.
Akej profesii by ste sa 
venovali, keby ste neučili 
nemčinu?
 Čo by som robila, keby som 

Spovedáme  učiteľov!
neučila jazyky? Určite by som sa 
nimi zaoberala iným spôsobom. 
Jazyky sú kľúčom k poznaniu a 
ja mám ešte stále hlad po vedo-
mostiach. Pôvodne som tlmočník-
prekladateľ a prekladateľstvo 
ma stále láka. Preložiť nejakého 
talianskeho autora do slovenčiny 
bolo vždy mojím snom.
Ktorú časť školského roka 
máte najradšej?
 Nedá sa povedať, že by 
som obzvlášť mala v obľube ne-
jakú časť školského roka. Začiatok 
je lákavý už len tým, že sa niečo 
nové začína. No a na konci nás 
zasa čakajú letné prázdniny, 

slniečko a more. Vždy sa na ne 
veľmi teším, ale po dlhšom relaxe 
mi chýba dynamika školských dní.
Ktorú časť učiteľskej práce 
máte najradšej a ktorú 
najneradšej?
 Najradšej mám ten priamy 
kontakt s mladými ľuďmi. Cítim sa 
s nimi dobre, dávajú mi energiu, 
posúvajú ma dopredu, veľakrát sa 
pri nich všeličo naučím. Najmenej 
rada mám to večné opravovanie. 
Ale aj to patrí k veci.
Učíte aj taliansky jazyk, 
prečo práve taliančina?
 Keď som vyštudovala jeden 
germánsky a jeden slovanský ja-
zyk, túžila som sa naučiť aj jeden 
románsky. Taliančina sa mi vždy 
páčila kvôli svojej ľubozvučnosti. 
Od začiatku ma priam fascino-
vala. Potom ma osud zaviedol 
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Spovednica

 Pani učiteľka, ste na našej škole  nová, aký 
predmet učíte? Kde vás nájdeme počas prestávok? 
Vyučujem  slovenský jazyk a etickú výchovu.  Nájdete ma v kabinete 
dejepisu na prvom poschodí. Utorky a štvrtky mám dozor na chodbe.
  Ako sa vám na škole začínalo?
 Vďaka pomoci výborných kolegýň a kolegov,  priateľskej at-
mosfére, ktorá na škole vládne a skvelým žiakom, ktorých učím, 
výborne. Na tieto krásne začiatky budem určite rada spomínať.
  Akí sú vaši žiaci? 
Najlepší! :D Verím, že šťastní.
  Keďže učíte slovenčinu, aká je vaša obľúbená kniha? 
Máte aj obľúbené motto? 
Mám niekoľko obľúbených kníh, ale 
mojou najmilšou je útla knižočka s 
názvom  Žiadne stretnutie nie je 
náhodné. :D  
Myšlienka Marka Twaina: „Daj 
každému dňu šancu, aby sa stal 
najkrajším dňom tvojho života“. 
Prenášať slová tohto motta do 
každodenného života je jednou z 
najlepších životných volieb! :D
Ďakujeme za rozhovor!
D. Šablicová, 1.A b
Za foto ďakujeme pani učiteľke.

Mgr. Martina Kubíková

 do Talianska a stala sa pre mňa 
takmer materčinou. Taliansko mi-
lujem pre jeho kultúru, históriu, 
otvorenosť a srdečnosť Talianov, 
pre ich schopnosť žiť naplno a 
nezaťažovať sa zbytočnými prob-
lémami.
Čo rada robíte vo voľnom 
čase?
 Vo voľnom čase veľmi rada 
čítam (takmer všetko, čo mi príde 
pod ruku), pletenie je pre mňa 
neskutočný relax, mám rada po-
tulky prírodou (Slovensko je nao-
zaj krásne) a bicykel sa stal mojím 
veľkým koníčkom (k tomu ma pri-
viedla moja mladšia dcéra).
Akú hudbu počúvate?
 Obľubujem viacero hudob-

ných žánrov. Inklinujem k tým viac 
„soft“. Rada si vypočujem interpre-
tov ako sú J. Blunt, D. Krall, Katie 
Melua, L. Cohen, L. Richie, Sade. 
Milujem taliansku a španielsku 
hudbu...
Ktoré sviatky máte 
najrašej?
 Zo sviatkov mám rada 
Vianoce. Práve pre tú ich 
neopakovateľnú atmosféru a po-
cit spolupatričnosti. Ale aj preto, 
že veľmi rada dávam darčeky a 
vždy sa teším, ako tomu obdaro-
vanému človeku urobím radosť. 
Väčšinou sa mi to aj podarí :D
Ďakujeme za rozhovor!
D. Šablicová, 1.A b
Za foto ďakujeme pani učiteľke.
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Objavujeme svet okolo nás
alebo modernizácia prírodných vied

Pr
oj
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ty

 
 Idea projektu Modrá škola 
sa teda  nezameriava len na teo-
retickú enviromentálnu prípravu, 
ale navrhuje praktickú realizáciu 
prestavby školy tak, aby zod-
povedala projektovým riešeniam.  
 Na našej škole sa postupne 
udejú rôzne zaujímavé praktické 
veci, napr. nám pribudne jazierko či 
zazelenie strecha... 
                       Mgr. Ivana Reviliaková

Z Tilgnerky bude Modrá škola...
 
 Zámerom projektu Modrá 
škola je postupne vytvárať po-
zitívny vzťah mladých ľudí k vode 
ako produktu nevyhnutnému pre 
život. Program Modrej školy, na kto-
rom spolupracujú aj samotní ped-
agógovia škôl, je koncipovaný tak, 
aby vhodnými formami a metóda-
mi zážitkového učenia pôsobil na 
rozvoj vedomostí a znalostí detí a 
mládeže o pitnej vode. 

 Snáď najťažšie otázky kladú malí škôlkari. Ich nekonečné 
,,Pječo?” dá zabrať nejednému rodičovi, keď na ne hľadá odpo-
vede. Malým školákom pomáhajú hľadať odpovede aj ich učitelia. 
Časom sa ale situácia mení - veľký žiak sa už nepýta, pýta sa len 
učiteľ. Žiak sa stráca vo svete informácií, nevie s nimi pracovať, 
veď ,,všetko je na nete”. Problémom ale je, ako sa v tomto labyrinte 
informácií orientovať, ako informácie využívať a nestrácať pritom 
úsudok a schopnosť samostatne riešiť problém. ,,Suché” učivo v 
učebniciach sa pre žiaka stáva nezaujímavé, nudné...
          Naše školstvo už zopár rokov hľadá rôzne cesty reformácie 
školstva. Učitelia našej školy sa preto zapojili do európskeho pro-
jektu Objavujme svet okolo nás, ktorého hlavným  cieľom je mo-

dernizácia výučby prírodných 
vied (fyzika, chémia, biológia). 
  S tým súvisí aj inová-
cia pedagogickej dokumentácie 
školského vzdelávacieho progra-
mu, tvorba učebných materiálov a 
interaktívneho edukačného obsa-
hu a implementácia vytvorených 
materiálov do vyučovacieho pro-
cesu.
  Prvé hodiny podľa 
nového projektu boli už odučené 
koncom minulého šk. roka (tzv. 
chutná biológia, modely DNA a 
iné) a pokračuje sa v nich aj tento 
rok (kuk napr. s 17). 
     Text a foto: PhDr. A. Hlavinková
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Projekty

...na dejepise...  

Vedci SAV na Tilgnerke
bádajú s nami

...na biológii....  

Záložka spája čsl.školy

 
 Prírodné vedy majú 
pre vzdelanie veľký význam. 
Pomáhajú rozvíjať vzťah 
mladých ľudí k prírode, mať úctu 
ku všetkému živému, a tým aj k 
sebe samým. Práve preto na pod-
poru vyučovania tak prírodopi-
su a biológie ako aj predmetov 
úzko s nimi súvisiacich – seminár 
z biológie a  geografia, prebieha 
už niekoľko rokov neformálna 
spolupráca s pracovníkmi Botan-
ického ústavu Slovenskej aka-
démie vied.

 
 Rovnako ale na Tilgnerke 
naši vyučujúci podporujú aj 
spoločenskovedné vzdelávanie, 
preto sa tento šk.rok začala spo-
lupráca s Historickým ústavom 
SAV, ktorá už priniesla prvé dve 
celoškolské akcie k r. 1968 a k 70. 
výročiu SNP a pokračuje v ďalších 
aktivitách, napr. v novembri ak-
ciou ku Dňu boja za slobodu a 
demokraciu. Rovnako sú pripravo-
vané rôzne ďalšie akcie  pre matu-
rantov.                                           Red.

 Naši piataci sa na hodinách slovenského jazyka a lite-
ratúry zapojili do tradičného projektu Záložka do knihy spá-
ja školy: Moja obľúbená kniha, ktorý vyhlásili Slovenská 
pedagogická knižnica  v Bratislave  a Národné pedagogické 
museum a knižnica J. A. Komenského v Prahe.
 Piataci si vlastnoručne vyrobil záložky do kníh, z ktorých 
sa urobila výstavka a následne si piataci odhlasovali aj víťaza 
-  Chiara Diky z 5. A. Druhé 
miesto získal S. Hodáň z 5. A 
a tretie miesto S. Šablicová z 
triedy 5. C.
V projekte nám bola pride-
lená  partnerská škola, ktorej 
pošleme naše záložky a oni nám 
zasa pošlú svoje záložky.
 Piataci sa už na svoje 
nové záložky veru tešia, ale 
nemenej sa tešia aj na to, ako 
urobia radosť ich záložky 
českým deťom!
 Text a foto: redakcia
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    ŠTUDENTSKÁ RADA

Pr
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NOC VÝSKUMNÍKOV

 Býva každoročným dobrým zvykom zorganizovať na našej 
škole tzv. študentskú radu (školský parlament), kde sú zastúpené 
všetky triedy našej školy cez svojich 2 zástupcov, ktorých si vo-
lia začiatkom roka. 
 Úlohou Študetskej rady je manažovať rôzne školské akcie 
určené priamo študentom, napr. Mikuláš, imatrikulačky, Deň detí 
a podobne. Zvyčajne  celé vedenie Študentskej rady pripadá na 
septimy.
Čo pre nás tento rok pripravili sa hádam onedlho dozviete – veď 
sa blížia Vianoce. A ako dopadli napr. imatrikulačky si môžete 
prečítať na s. 21.
                                                                                               Red.

 Už po ôsmykrát sa 
Slovensko zapojilo medzi 33 
krajín EÚ, ktoré sa zapájajú 
do programu pre výskum 
a inovácie s názvom Hori-
zont 2020, ktorého mottom 
je „Výskumníci sú medzi 
nami“. 
 Tradične posledný sep-
tembrový piatok sa vo všetkých 
zúčastnených krajinách konal 
projekt Noc výskumníkov a naši 

žiaci boli pritom. Budova Starej 
tržnice otvorila svoje brány pre 
ľudí z Bratislavy aj okolia, a tak sa 
pod jej strechou zhromaždili výs-
kumníci z rôznych odvetví fyziky, 
chémie a biológie, či zástupcovia 
uznávaných slovenských univer-
zít. Všetci so spoločným cieľom 
predviesť zaujímavosti svojho 
odvetvia širokej verejnosti. Po ob-
vode celej budovy boli rozložené 
stánky s plagátmi a projektmi, pri 
ktorých čakali ich tvorcovia horliví 
všetko vysvetliť. 
 Tí, ktorých zradili nohy, 
sa mohli pohodlne usadiť na 
množstvo vankúšov pred pódiom 
s obrovskou obrazovkou, ktorá 
premietala krátke informačné vs-
tupy moderované V. Voštinárom. 
Každú hodinu sa  tu konala prezen-
tácia niektorého zo zahraničných 
hostí. 
 O zábavu a nové in-
formácie teda nebola núdza, zos-
táva len tešiť sa na ďalší ročník!                                      
Text:  Rebeka B. Fecišková, oktáva A  
Foto: Tomás Figura, oktáva A
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Hviezdy športového neba
 Smelo môžeme povedať, že kam prídu naši športovci z 
Tilgnerky, tam vyhrávajú prvé miesta!
 Medzi najväčšie úspechy v tomto školskom  roku patrí 
napr. Okresné  kolo v cezpoľnom behu dievčat a chlapcov, kde 
sme postúpili do krajského kola.  
Rovnako 1. miesto v okresnom kole cezpoľného behu dorastu 12. 
9. 14  v Sade Janka Kráľa. 
Naše bolo aj 1. miesto vo futbale na 2. ročníku Olympiády žiakov 
MČ KV, ale aj 1. miesto vo vybíjanej, šprinte, behu na 800 m, 
skoku do diaľky či 1. miesto v hode plnou loptou.
Ďalej naši športovci hviezdili na stupňoch víťazov  v 51. ročníku 
atletickej súťaže žiakov a žiačok O pohár dekana FTVŠ UK.
 Aj na okresnom kole vo Futsale naši chalani  vyhrali 1. 
miesto a postúpili do krajského kola. A to je ešte len začiatok 
školského roka!
  Raz darmo, Tilgnerka má mnoho športových talentov!
Text: redakcia
Ďakujeme za foto vyučujúcim TV.



16

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka

 Ako sme varili syr...

Z
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 Deň mlieka padol tento rok 
na nedeľu. Nevadí. My sme v škole 
so 6.B oslavovali nadobúdaním 
vedomostí o mlieku už týždeň do-
predu. 
 Najprv sme si povedali základné 
fakty o mlieku a jeho zložení. Vysvetlili sme 
si, čo je živé mlieko a čo mŕtve mlieko, čo je 
pasterizácia, ako sa dostane mlieko u nás 
na sídlisku do mliečneho automatu a ako 
sa tam skladuje. Potom sme sa podelili na 
skupinky a urobili sme syr. Teda len niekto-
rí, lebo sme museli pracovať cez prestávky, 
a tak sme sa nikdy nezišli v celom počte. 
Na informatike sme potom fotografie aj 
spolu s vedomosťami pospájali a vytvorili 

sme webovú prezentáciu, ktorú si môžete pozrieť tu:
skolskyservis.teraz.sk/download/28/den-mlieka.ppsx 

Text a foto: Mgr. Silvia Bodláková

Literatúra o mladých a pre mladých
 Hovorí sa, ba dokonca je to aj vedecky dokázané, že 
študenti si najviac zapamätajú to, čo sami vidia a zažijú, 
a tak si oktávani zažili svoju maturitnú otázku Súčasná 
slovenská literatúra po r. 1989 na vlastnej koži - pria-
mo na besede s J. Šebestom a K. Šebestovou, otcom a 
dcérou spisovateľmi, a to v utorok 28. októbra 2014.
 Ale aby to nebolo také ťažké, študenti dostali vopred 

úryvky z ich tvorby, ktoré si 
prečítali, a spolužiačka, ktorá 
knihy oboch autorov pozná, si 
pripravili ppt prezentáciu na 
predstavenie autorov.  Rovna-
ko predstavila tvorbu autorov 
z vlastného pohľadu čitateľa.
  Beseda s dvo-
mi spisovateľmi naživo o ich 
tvorbe,ale aj o literatúre ako 
takej bude zaiste tou najlepšou 
maturitnou prípravou.

Text a foto: redakcia
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Hrabeme seno? Áno!
 Jedna veľmi fajn akcia 
s veľmi fajn ľuďmi.... kde sme 
hrabaním jednej krásnej lúky 
a vynášaním sena pomáha-
li zachraňovať orchidey a iné 
pekné druhy tejto planéty...
 Táto akcia sa mohla 
udiať vďaka občianskemu 
združenie KOZA (Karpatské 
Ochranárske Združenie Altruis-
tov), ktoré pomáha organizovať 
ľudkov, ktorým nie je tento svet 
ľahostajný a usporadúva víkend-
ovky, ako aj letné tábory, na po-
moc prírode. Bez tisícok hodín dobrovoľníckej práce by už viaceré 
orchideové územia nenávratne zarástli lesom, nakoľko pôvodní 
gazdovia vymreli, resp. dávno negazdujú. Odborným partnerom 
KOZA je Správa CHKO Biele Karpaty. Pre náš svet tak môžu 
naďalej existovať rôzne krásne a vzácne druhy rastlín (napr. or-
chidey ako kruštík močiarny...  ) a živočíchov (napr. vzácny  relik-
tný slimáčik pimprlík bruškatý....) 
 Do Trenčína sme dorazili vlakom, odtiaľ do dedinky 
Chochoľná Velčice. Zakotvili sme v požiarnej zbrojnici, kde sme 
vo vlastných spacákoch a karimatkách mohli prespať. Večer nám 
miestna známa botanička porozprávala o území Bielych Karpát a 
o pokladoch, ktoré ukrýva. Na ďalší deň sme hrabali veľkú lúku s 
penovcovým rašeliniskom. Potom sme si urobili exkurziu do oko-
lia, kde nám zoológ Marek priebežne odchytával rôzne malé sta-
vovce a rozprával o nich (držali sme slepúcha, všelijaké žabky, 
jašteričku....). :D

  No a na ďalší deň nám 
bolo naozaj aj trošku smutno, keď 
sme sa znovu vracali do Bratis-
lavy. Každopádne vracali sme sa 
s veľmi dobrým pocitom na duši 
:)
  Myslím, že každý mladý 
človek má niekedy chuť zachrániť 
či zlepšiť svet. Tento víkend sa nám 
to podarilo. Teda aspoň jeho malú 
krásnu bodku.... :)
Text a foto:
                    RNDr. K. Kresáňová, PhD.
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Filip Hudek, oktáva B
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y Ako sa študuje 
v zahraničí?

 Čo bolo tvojou mo-
tiváciou ísť študovať do 
Rakúska?
Odchodom do Rakúska som 
očakával, že sa naučím najmä 
po nemecky, ale chcel som aj 
zistiť, ako to funguje ,,inde”, 
niekde v zahraničí a Rakúsko 
je nám blízke, ale predsa je to 
západný štát, v ktorom vecí ozaj 
fungujú.
 V čom je podľa teba 
najväčší rozdiel?
Po príchode do Rakúska ma naj-
viac ohromil záujem študentov o 
predmety ako fyzika a chémia, 
ktoré u nás nie sú veľmi popu-

lárne. Je to spôsobené aj tým, že  ministerstvo školstva tam investuje do  
školstva veľa peňazí. Učitelia majú nové knihy a nespočetné pomôcky, 
vďaka ktorým môžu bezproblémovo vytvárať interaktívne hodiny. Takéto 
hodiny študentov bavia a dávajú na hodinách pozor. Je to trojboj dostat-
ku pomôcok, dobre platených učiteľov a žiakov naplno pracujúcich na 
hodinách, Ďalšou z vecí, ktoré ma prekvapili, bola poslušnosť a disciplí-
na žiakov k ich učiteľom. Úlohy si robili všetci študenti, nikto si nedovolil 
byť drzý k učiteľovi. Myslím, že je to sčasti ich výchovou, ich mentalitou 
a tým, že berú vzdelávanie jednoducho serióznejšie.
 Osobne ti čo dalo toto štúdium?
 Mne osobne toto štúdium prinieslo enormne veľa, Naučil som sa hovoriť 
a písať po nemecky, čo bol pre mňa predtým srdcedrásajúci jazyk, a 
hlavne mi to otvorilo oči. Tým, že som videl ako to funguje inde, som 
schopný vidieť nedostatky, ale aj benefity školského systému na Slo-
vensku.
 Ako vnímaš toto rozhodnutie teraz? Vtedy si musel 
odísť od kamarátov, od života, naa aký si zvyknutý…
Rohodne to neľutujem, naučil som sa toho veľmi veľa a aj videl som toho 
veľmi veľa. Chýbali mi slovenskí kamaráti,ale našiel som si dobrých ra -
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(pokračovanie zo s. 18)
kúskych. A Rakúsko zasa nie je tak ďaleko. Keď som tam prišiel, dlho 
som musel veľa ,,makať”, ale neľutujem to, pretože ak chcete v živote 
niečo dosiahnuť, musíte preto niečo spraviť, nič nedostanete len tak za-
darmo.
 Čo by si odporúčal svojim konškolákom?
Každému by som odporučil, aby vycestoval aspoň na pár mesiacov do 
zahraničia. Zlepšíte sa v cudzom jazyku, naučíte sa samostatnosti, a 
spoznáte inú mentalitu, iných ľudí a iný system, než v akom ste vyrastali.
 Ďakujem za rozhovor!
Mgr. Jana Gablíková
foto: redakcia

MEDZINÁRODNÝ
 DEň ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

 Svet kníh ostáva stále čarovnou krajinou, ktorá si po-
pri svete internetu a  svete televízie udržiava svoju popu-
laritu u našich žiakov.  Kúzlo  kníh sme si pripomenuli v 
pondelok 27. 10. 2014 školskou akciou  pri príležitosti 
Medzinárodného dňa školských knižníc.
 V tento deň si študenti na hodinách slovenského jazyka a lite-
ratúry predstavili svoje obľúbené knihy  a vytvorili skupinky, ktoré mali 
spoločný žáner či tému knihy.
 Žiaci 5.ročníkov si zasa na hodinách vyrobili svoje vlastné knihy 
prísloví, porekadiel a pranostík doplnené ilustráciami.
Žiaci sekundy B si vytvorili leporelo na tému staré grécke báje a povesti.
 Prepojenie tradičného projektu Starší mladším zasa využili 
študenti  triedy 1. A bilingválna, keď prezentovali grécke báje a 
povesti svojim malým 
spolužiakom - prvákom 
cez krátke dramatizácie, 
vedomostné hry či 
vymaľovánky. Žiaci kvinty 
A prečítali svojim mladším 
spolužiakom zo sekundy 
B ukážky z knihy Staré 
grécke báje a povesti.
 Aj keď sa to možno 
na prvý pohľad nezdá, 
kniha je stále častým 
spoločníkom našej mladej 
generácie  a veríme, že 
ešte dlho bude.

Kolektív učiteľov SJL
foto: redakcia
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Planéta pohybu podľa 

kvarty B...
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 Teambuilding  sú aktivity, ktoré majú slúžiť k utuženiu kolek-
tívu. Do triedy prvej A bilingválnej zavítali dve psychologičky 
z Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie, 
aby nám v našej novej triede ukázali, akí sme a čo nás spolu čaká. 
  Žiaci 1.Ab museli pod ich dohľadom plniť rôzne úlohy. Na-
príklad ľudské bingo, hádzanie loptičiek do tabule, hľadanie spoločných 
a odlišných veci medzi spolužiakmi, vymyslieť tri vety tak, aby všetky 
slová začínali na rovnaké písmeno a mnoho ďalších aktivít a úloh...
 Týchto aktivít sa zúčastňovali  všetci žiaci, aby sa lepšie spoznali a lepšie 
vedeli medzi sebou spolupracovať. Ostáva už len dúfať, že tie-to aktivity pomôžu a 
z 1.Ab sa stane ešte lepší kolektív ako sú teraz. 
Veď budeme spolu ešte päť rokov... 

Text: Diana Šablicová, 1. A b

 
  Aj tento rok si 
kvarta B pripravila 
obľúbený športový pro-
jekt pre svojich mladších 
spolužiakov z 3. a 4. 
ročníka nazvaný Planéta 
pohybu pod vedením p. 
uč. T. Valachovičovej a 
p.uč. S. Vanekovej.
  V utorok 7. októbra 
2014 si zúčastnení žiaci  
najprv vypočuli malú 

prednášku o zdravom jedle a zdravom životnom štýle, 
ktorú si pre nich kvar-
táni pripravili, a potom 
sa rozdelili do skupín a 
precvičili si ringo aj 
futbal. Najväčší úspech  
mala tanečná choreogra-
fia, ktorá zaujala niel-
en dievčatá,ale aj cha-
lanov z 3. a 4 ročníka. 
Ej, veruže sa bolo na čo 
pozerať!

Text a foto: kvarta B

Čo je to teambuilding?
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Jednoducho - ima3kulačky

Z
 nášho života

 
 Šestnásteho októbra 
sa  diali veci!!!  V klube 
Camel žiaci septimy A 
a septimy B privítali 
žiakov z kvinty A a 1.A 
bilingválnej na treťom 
stupni štúdia na našej 
Tilgnerke. 
 Program, ktorý si 
žiaci všetkých týchto 
tried pripravili, bol 
priam excelentný. Niečo nové, niečo roky sa 
opakujúce, niečo nenacvičené, niečo perfektne 
pripravené - no skrátka všeličo...
 Zasmiali sme sa, ale aj nám tváre skysli pri 
pohľade na to, čo žiaci 1. Ab  a kvinty museli 
vypiť za čudesný nápoj, aby boli prijatí na 
tretí stupeň (teda tento rok skôr zjesť.  Je 
to stredoškolská tradícia, aby si prváci alebo 
kvintáni uvedomili, že už sú právoplatnými gym-
nazistami. Už teraz sa tešíme  o rok na ďalšiu 
imatrikuláciu a nových kamarátov, ktorí prídu 
opäť do prvých ročníkov.
  Text a foto: Diana Šablicová, 1. A b

SI EKO? Si náš!
 Dlhoročnou ak-
tivitou je obľúbený 
Ekokrúžok pod vedením 
p. uč. I. Matajsovej, 
ktorý sa zameriava na 
rôzne ekologické aktivi-
ty, napr. na našej škole 
organizuje zber papiera 
- každú stredu od 7 
15 do 7 40 pri zadnom 
vchode školy.
Text: redakcia
Obrázok: K. Takáčová,  5. C
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Videli sme Históriu 

počítačov...
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Exkurzia zahŕňala prvky histórie, ale hlavne 
fyziky a techniky 

  V rámci výuky informatiky v septime sme navštíli so 
žiakmi stálu expozíciu histórie slovenských počítačov. Na exkurzii 
nás sprevádzal pán Štefan Kohút - bývalý riaditeľ Výpočtového 
strediska SAV. Študenti nielenže mohli vidieť prvý počítač, ktorý 
bol zostrojený na Slovensku, ale mohli si ho priamo  do detailov 
poobzerať. Mohli si prezrieť aj riešenie štátnej úlohy, ktorá sa 
vtedy na tomto počítači prepočítavala. 

  Podobne to bolo aj s ďalšími počítačmi, ktoré sa u nás 
kedysi vyrábali. Pán Kohút nám porozprával o úlohách, ktoré sa riešili 
na daných počítačoch konkrétne u nás v bývalom Československu.   
Dozvedeli sme sa ako v 80. rokoch už mali v ostravských baniach 
čipový systém na vstup do baní, a tak v každej chvíli vedeli pracovníci 
hore, kde sa nachádza aký baník, a dokonca počítal aj  počet odpra-
covaných hodín sa na základe tohto čipu a aj jeho výplatu. Porovnali 
sme počítače vyrábané v tých začiatkoch v Čechách a na Slovensku a 
na čo sa používali. 
 Z histórie sme sa dozvedeli aj to, ako  bolo za železnou 
oponou alebo ako sa v tejto časti techniky postupovalo v rámci RVHP.  
Študenti sa dozvedeli, ako sa vyrábali na Slovensku základné dosky 
do počítačov, ako sa kedysi skenovalo, ako sa postupne na Slovensku 
zavádzal internet... Porovnali americké počítače 2. generácie s našimi 
v tých časoch, vysvetlili sme si, čo je elektrónka, tranzistor alebo op-
tické vlákno a ako to funguje. Predierovali sme si pár diernych štítkov 
a vysvetlili sme si zápis čísla v dvojkovej sústave na diernej páske. 
Porovnali sme si magnetické pásky, diskety a dnešné USB...

 Pán Štefan Kohút občas zažartoval 
a porovnával dnešné počítače  a 
počítače z jeho mladosti. Porozprával 
nám o svojich pocitoch, keď spúšťali 
prvú sieť na SAV... Veľmi pekne  
študentom povedal, že oni   museli 
vedieť ako a prečo tak funguje systém 
vo vnútri počítača na rozdiel od nich, 
ktorým ho stačí len ovládať z hľadiska 
užívateľa. On však verí, že zase nastú-
pi generácia, ktorá bude tvoriť časti 
počítačov a vylepšovať ich po tech-
nickej stránke aj na Slovensku, ako to 
bolo za jeho čias...
Text: Mgr. Silvia Bodláková
Ilustrácia: Daniela Illéšová, 9.A
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Pani psychologička,  len 

pre nás... 

Mgr. Magda Biznárová

Z
 nášho života

 Mnohí si občas zo žartu 
povieme: ,,Ja sa z tej školy 
zbláznim!” :D 
Ale aby sa tak naozaj nesta-
lo, máme na našej Tilgnerke 
vlastnú školskú psychologičku. 
Opýtali sme sa jej teda, či sa 
tu už niekto zbláznil :D 
Ale nie, pýtali sme sa 
seriózne... Veď čítajte ďalej, 
čo nám o svojej práci pre-
zradila...

• Koľko rokov už pôsobíte na našej škole?
Som na Tilgnerka 6 rokov. Ale kedysi som sem chodila na základnú   
školu. To bolo pred asi 100 rokmi a vtedy tu gymnázium ešte nebolo.

• Čo je náplňou psychológa na našej škole?
Môžu so mnou konzultovať žiaci, učitelia aj rodičia veci ohľadom učenia, 
vzťahov, profesionálneho zamerania... Niekedy sa venujem žiakom in-
dividuálne: hľadáme spôsob ako sa ľahšie učiť alebo zlepšiť vzťahy. 
Niekto sa potrebuje len odreagovať, trošku porozprávať, dostať zo seba 
nahromadený stres.

• Čo robíte najradšej ako psychologička?
Rada robím ozajstnú psychoterapiu, na ktorú v školskom prostredí nie 
sú veľmi podmienky, lebo je tu veľmi rušno.

• Čo vás naopak na vašej práci nebaví?
Nie som veľmi na papierovačky. Našťastie tej administratívy nie je veľa.

• S čím zaujímavým ste sa stretli ?
Na Tilgnerke sa nikdy nenudíte. Každá osobnosť je pod povrchom zau-
jímavá.

• Aký odkaz by ste chceli dať žiakom našej školy ?
Buďte k sebe dobrí a pozorní.  Ak si neviete pomôcť navzájom, vyhľadajte  
pomoc dospelého.
Ďakujem za rozhovor!         Text a foto:Diana Šablicová, 1. A bilingválna
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a Ó, ty bunka!
 Celý svet všetkých živých organizmov (okrem vírusov) je 
tvorený bunkami. Každá bunka je úžasným malým svetom. Na 
hodinách biológie si o tom veľa hovoríme. Aby to však nebolo 
len suché memorovanie a biflenie bunkových organel, spestrili 
sme si hodiny drobnými hrami. Modifikovali sme hru ,,Kto som" 
tak, že každý žiak dostal na chrbát jednu časť bunky a musel 
hádať, kým je. My ostatní sme smeli odpovedať iba áno alebo 
nie. Zábavné boli aj Bunkové aktivity, kde hrali proti sebe dve 
skupiny žiakov a podľa toho, čo si vytiahli, museli pojmy sú-
visiace s bunkou popísať, nakresliť alebo zahrať pantomímou. 
Veľa sme sa nasmiali, pretože posúďte sami, dokázali by ste vy 
zahrať napríklad mitochondriu? 
 Čerešničkou na torte bol projekt o bunke, kde si každý 
žiak vytvoril svoj vlastný 3D model bunky a napísal na ňu Ódu. 
Ako dobre vieme, väčšina ód sa píše skôr na vlasť, na lásku 
alebo na radosť. Pokiaľ viem, ódy na bunku sa väčšinou nepíšu, 
aj keď si to samozrejme zaslúžia. 
 A tak žiaci z kvinty A a II.Ab triedy vytvorili pre žiakov 
našej školy úžasnú výstavu vlastných 3D modelov buniek. Svoje 
básne o bunkách, postery, ako aj modely buniek predstavili na 
hodine, ktorú sme si všetci užili. Z básní  bude neskôr zho-
tovená na hodinách informatiky knižka, aby tieto skvosty ostali 
zachované aj pre budúce generácie. 
  Bunky žiakov boli rôzne: prokaryotické, eukaryotické, 
rastlinné, živočíšne, malé, veľké, z papiera, z plastelíny, z dreva, 
zo zemiaku,  vypálenej hliny, uštrikované, ale aj chutné z mar-
cipánu.... Na nádhernej veľkej torte v tvare rastlinnej bunky 
sme si pochutnali priamo na hodine kvinty A a bola naozaj fan-
tastická. Zážitkom bol aj epický rapový duel, ktorý famózne 

zložili a predviedli dvaja 
žiaci z II.Ab triedy. Čo 
sa týka analógií, zaujalo 
napríklad pripodobnenie 
bunky k škole, počítaču, 
drakovi alebo aj k TAR-
DIS - stroju času z 
úžasného scifi seriálu 
Doctor Who.  Z našich 
diel sme vytvorili na 
chodbe pri učebni bio-
lógie malé múzeum...
 Text a foto: 
 RNDr. K. Kresáňová, PhD.
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 Tilgnerácke múzy...
,,Vytrhnuté z kontextu i zo slohových zošitov...”
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A Óda na bunku

Bunka, to ti nesmie byť fuk,
vymyslel ju Robert Hook.
Na povrchu je bunková stena 
(alebo cytoplazmatický membrána),
je to ako taká ochranná bunková brána.
V nukleotide je DNA,
ktorý ale membránu nemá.
V každej bunke sú 3% nukleových kyselín,
na to prídeš ľahko - možno myslením.
Puzdro bunky je slizové často,
možno ako rozpustené maslo.    
                     text: kvinta A, ilustrácia: D. Illéšová, 9.A

Ó, bunka...
Baktérie a sinice prvé boli,
žili v takom starovekom mori.
Bunka je teda veľmi silná vec,
keď prežila starovek.
Keďže bunka je základom života,
bez nej by bola iba ničota.
                         Text a obr.: kvinta A

BUNKA AKO ŠKOLA
Tak ako vrátnik kontroluje, kto vstúpi do 
školy,tak aj cytoplazmatická membrane kon-
troluje, čo  vojde a vyjde z bunky,
Ribozómy sú ako tety kuchárky – varia jedlo 
tak,ako ribozómy vyjadrujú bielkoviny,
Učitelia sú ako plazmidy odolní voči 
študentom,tak ako plazmidy voči teplote a 
antibiotikám.
Vedenie školy vie všetky informácie o škole, 
aj nukleotid vie všetky informácie o bunke.
Chodby a triedy sú ako cytoplazma, 
lebo sa v nich všetko odohráva.
text: kvinta A, ilustrácia: D. Illéšová, 9.A
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Rok 1968 v mojej rodine              
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 Písal sa 18. január 1968. Bol to krásny zimný deň. Dívala som 
sa na snehovú perinku, ktorá obklopovala celú Bratislavu, zo zahm-
leného obloka. „Raňajky sú na stole.“ Zakričala mama z kuchyne. 
  „To si sa zase vymódila. Kde na toto chodíš?“ Zafrflala mama, 
keď zbadala svoju vynovenú dcéru. „To je teraz v móde, všetci v škole 
takto chodia.“ Mama položila na stôl noviny. „Súdruhovia z vás musia 
mať teda radosť. No rýchlo sa najedz, za 10 minút odchádzame. Mu-
síme ísť skôr z domu. Vieš predsa, že v zime škodovku ľavou zadnou 
nenaštartuješ. A nezabudni na aktovku!“ „Jasné, mami. A ty sa dolíč, 
lebo máš namaľované len jedno oko.“ Mierne zvýskla. Keď sa ponáhľala, 
nestíhala. „Nevzala si mi tie modré tiene, čo boli na umývadle? A očnú 
linku?“ „Mami, veď my sa nemôžeme do školy maľovať, tak načo by 
mi to bolo? Vravela som ti inak, aká zmaľovaná prišla spolužiačka 
Strajcharová? Súdružka Klentanová ju hneď dala pod umývadlo. Celá 
škola o tom hovorila.” „No dobre. Nerieš Strajcharovú, rieš raňajky.“ 
 O  dve  minúty sa už mama snažila naštartovať našu 
červenú škodovku. Po chvíli sa jej to podarilo. „Výborne! Mária, 
potlač auto a rýchlo naskoč,“ zakričala mama a poslúchla som 
ju. O pár minút sme boli v škole. „Ahoj a poslúchaj súdruhov 
a súdružky!“ Odkývala som jej naspäť a utekala do školy. 
 Čoskoro mala začať triednická hodina. Do triedy vkročila 
súdružka Klentanová. Na pozdrav sme sa postavili. „Dobrá ráno, žiaci.“ 
„Dobré ráno, súdružka Klentanová.“ Odzdravili sme zborovo. „Výborne, 
posaďte sa!“ Povedala pokojným hlasom a zasadla za katedru. „Takže 
kto nám dnes chýba?“ Spýtala sa, otvárajúc triednu knihu. „Strajcharová.“ 
Zakričal spolužiak Vladko z poslednej lavice. „Ako inak. Neviete, čo s 
ňou je? No to nič, musíme vyriešiť vážnejšiu vec.“ Trieda stíchla. „Viete,“ 
začala súdružka Klentanová, „v poslednej dobe sa často hovorí o veci-
ach, ako je vstup zahraničných vojsk na Česko-slovensko. Prosím vás, 
sú to len fámy, neverte tomu. Rozprávala som sa o tom s mojím druhom 
a len neveriacky krútil hlavou. Žiadne vojská neprídu, to vám viem 
zaručiť.“ Povrávalo sa, že Klentanovej manžel pracoval ako tajný agent 
istej skupiny, avšak Klentanová tvrdila, že je iba jedným z tých menej 
spomínaných politikov v médiách. A preto vie, že sem nikto nevpadne.  
 Sedela som na pohovke a čítala mamin obľúbený Kultúrny život. 
Bolo 21. augusta 1968.  Vonku bolo príjemných  28 stupňov  a  slniečko 
svojím jasom rozžiarilo celé ihrisko plné detí. Ozývali sa odtiaľ veselé 
hlasy. Započula som svoje meno. „Mária? Mária, si doma?“ Otvorila som 
balkón a pod ním stál spolužiak Vladko. „Čo sa deje?“ „Prišli sem tanky... 
Ďalší deň bola v novinách fotografia tanku aj s textom:„Prechádzky 
v centre s tankami za chrbtom? Áno, presne toto môžete 
očakávať v Bratislave. Toto krásne mesto obsadili dňa 21. au-
gusta 1968 zahraničné vojská. Dôvod je zatiaľ neznámy.“  
     Simona Baranová, 1. A bilingválna
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 Jedného dňa sa Aga vydala na prechádzku do lesa. Bol 
chladný októbrový deň. Nad lesom sa vznášal veľký oblak 
hmly. Vzala som sebou aj psa, aby jej v opustenom lese robil 
spoločnosť. Keď už bola dosť ďaleko od kraja lesa, jej pes 
zrazu zastal a uprene pozeral do neďalekého krovia. Krovie sa 
nečakane začalo pohybovať a šuchotať! Aga celá vystrašená 
sledovala krovie a čakala, čo sa bude diať. Z krovia vybehla akási 
mačka. Aga sa zasmiala svojej vyľakanosti pre jednu mačku!
 Pokračovala  v prechádzke, keď zasa začula šuchotať 
krovie. ,,Jasné, to bude zasa tá mačka!” pomyslela si Aga 
a pokojne pokračovala ďalej. Zrazu začala hrať hudba. Aga 
zmätene zastala. Obzerala sa okolo seba, aby zistila, odkiaľ 
ide tá hudba. Nič však nevidela. Hudba silnela. Aga mala 
pocit, že hudba vychádza z každého stromu. Už, už sa 
chcela dať na útek. Z krovia pred ňou vyšla tmavá postava 
s  tekvicou namiesto hlavy a začala tancovať. Vedľa tekvice 
tancovala aj Agina kamarátka Zuzka. Aga nechápala, čo 
sa deje. nevedela, či sa má smiať či utekať. Zuzka aj 
tekvica vyzerali šťastne, a tak sa Aga pridala a tancovala 
s nimi. Hudba stále znela, striedali sa hudobné štýly a 
Aga celý čas v duchu premýšľala, čo to má znamenať. Ale 
zabávala sa, tak to neriešila. Čakala, ako sa to vyvinie.

 Hudba však poma-
ly doznela a aj tancu-
júca  tekvica, aj Zuz-
ka sa kamsi vyparili... 
Aga zmätene stála a 
uvažovala, čo je to za fór. 
Zrazu    pribehol  aj  
jej  psík  s     veselým 
štekotom, a  tak   sa 
Aga vybrala domov. 
Na  kraji lesa ju čakala 
Zuzka aj s ďalšími 
kamarátmi a bavi-
li sa na tom, ako pre 
Agi urobili hallo-ween-
ske lesné prekvapko.
Text:Z. Mišanková, kvarta A
obrázok: A. Szabová, kvarta A
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Ďalšie číslo 
Tilgnerky bude 

pred  Vianocami 
2014! 
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NÁJDI V OSEMSMEROVKE 6 zvierat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka osemsmerovky: Saša Danišková, kvarta A, prepísala Barbora 
Imrichová, 6.A  

M A Z T Z O R D M 
L L S S F K A Ž E 
O R A N G U T A N 
X S S C E X P K V 
I B E M P L R E O 
R K P B A O L K V 
P W O M R A C D K 
O I O L D G D O O 
Z K Ž I R A F A M 
A G L S E R R Z Á 
S O M Á R S E Y R 
B Z J G L B H S V 

Počítame na nej. 
1. Bývajú na záhrade, v lese, na 

lúke, ,,malé stromy“. 
2. V jeseni padajú zo stromov. 
3. Máme ich na hlave. 
4. Dopravný prostriedok. 
5. Objavil Ameriku. 
6. Choroba, pri ktorej sú 

problémy s dýchaním. 
7. Vyrezávajú sa na Halloween. 
8. Veľké hory (Rakúsko, 

Taliansko), ľudia sa tam 
chodia lyžovať 

9. Píšeme ním. 
10. ,,Najlepší priateľ človeka“. 

 
Autorka: N. Pápayová, kvarta A 
prepísali:   
Daniel Jedlička, Erik Müller, 6.B 
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	 Určite	 ste	 si	 už	 všimli,	 že	 v	 našom	
školskom	 bufete	 nenájdete	 žiadnu	
coca	colu	ani	nič	podobné,	ba	ani	naše	
automaty	na	kávu	neobsahujú	ani	sto-
pu	po	kofeíne.	Veru	tak.	Prečo	je	to	ale	
tak?
	 Nuž	 veruže	 aj	 preto,	 že	 kofeín	 deti	
nesmú,	a	tak	sa	dospeláci,	ktorí	to	majú	
na	starosti,	rozhodli,	že	ho	jednoducho	
na	školách	zakážu.
	 Uvažuje	sa	aj	o	zákaze	predaja	slad-
kostí,	 čipsov	 a	 podobných	 nezdravých	

dobrôt	v	školských	bufetoch,	pretože	hlavne	menší	žiaci	 	si	 ich	
kupujú	namiesto	desiaty.	Sladkosti	sú	síce	fajn,	ale	jesť	ich	celý	
deň	-	hm,	to	nie	je	dobré...	Uvidíme,	ako	to	napokon	dopadne.

Text: redakcia   Ilustračný obrázok: Sofia Šablicová, 5. C

Zdravý životný štýl

Gumičkový ošiaľ 
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 Ide  o pletenie farebných náramkov z malých gumičiek, ktoré 
už nosí takmer každý. Sú to ako kedysi náramky z bavlniek – sú 
darované na znak priateľstva.
 Náramkový fenomén sa prvýkrát na trh dostal r. 2011 a pri jeho 
zrode stále Cheong Choon Ng z Michiganu, ktorý tkáčsky stav a systém 
prevliekania gumičiek pôvodne vymyslel pre svoje dcéry na hranie, aby 
si mohli vyrábať šperky. Rodina vynaliezavého ocka presvedčila, aby  
so svojím výtvorom vyšiel na trh. Netrvalo dlho a Cheong Choon Ng si 
našiel továreň v Číne, v ktorej si nechal vyrábať súčasti, ktoré potom 

skladoval vo svojom dome. Investícia 
ho vyšla na 10 000 dolárov, dnes zará-
ba milióny. 
 Prvé pokusy o predaj náramkov 
– teda gumičiek boli neúspešné, lebo 
nikto nevedel, ako sa náramky pletú. 
Výrobca preto založil webové stránky, 
kde umiestňoval inštruktážne videá, a 
tak sa spustil veľký dopyt. Postupne sa 
táto kreatívna hračka dostala z Ameriky 
a Kanady do Británie a inde, aj k nám na 
Slovensko. Súprava Rainbow Loom sa 
stala jednou z najobľúbenejších hračiek 
roku 2013. 
 No čo vám budem hovoriť, mňa 
baví neskutočne. :D
 Text: Sofia Čerňáková, 5. C, foto: red.
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