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Prečítajte si...

Príjemné leto a dovidenia znova 
v septembri!

 Dňa narcisov, 
drobných kvietkov 
boja proti rakovine, 
sa zúčastnili aj žiaci 
Tilgnerky - o tejto 
charitatívnej akcii sa 
dozviete na s.  14.

 Naši žiaci sa 
učia inovatívne -  na 
oddelení onkológie 
na Kramároch, kde 
prebiehala  hodina bi-
ológie, skúmanie krvi, 
ale aj vysvetlenie, ako 
to tam chodí, s. 15 .

 Unikátny pro-
jekt proti extrémizmu 
Natálka v podaní her-
cov SND na našej 
škole! Viac s. 12.

   Naša jedinečná 
Escape Room je ot-
vorená a čaká na 
svojich návštevníkov!
Ak ste nezachytili, 
čo to je a na čo táto 
miestnosť, resp. al-
tánok slúži a pre 
koho, pozrite si de-
tailne strany 22 - 23! 

  Veľmi zaujíma-
vá akcia  - Tilgnerka na 
modelovom zasadnutí 
v OSN, odporúčame 
si prečítať na s. 7, 
pretože táto unikát-
na udalosť je skvelá!

Školský štvrťročník, Spojená škola ZŠ a G, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava
šk. rok 2016/2017 ročník VII. cena 0,30 € číslo  4
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 Milí tilgneráci,
pomaly, ale isto sa blíži leto! Nekonečné písomky a učenie sa zmenia na 
čas voľnej zábavy a výletov. No predtým, ako na dva mesiace opustíme 
naše školské lavice, pozrieme sa v poslednom vydaní Tilgnerky na to, čo 
všetko sa na našej škole udialo.
 Vďaka našim redaktorkám i redaktorom si budete môcť znova 
prečítať rozhovor s učiteľmi a možno ich spoznáte z trošku inej stránky 
ako na vyučovacích hodinách. Ak by vám chýbala inšpirácia, čo vo voľnom 
čase,  môžete si prečítať o talentovaných žiakoch našej školy alebo o 
novom projekte Escape Room, kde môžete tráviť suplované hodiny! Ta-
kisto tu môžete nájsť články o predmetoch, ako sú geografia, matematika, 
dejepis alebo slovenčina. Dozviete sa o exkurziách a rôznych akciách, 
ktoré sa diali na našej škole. A keby  ste sa potrebovali odreagovať, ne-
chýbajú ani tajničky, poviedky, slohy a komiks, teda zaujímavosti, ktorými 
si môžete spríjemniť prestávky.
 Koniec školského roka je predo dvermi, a preto sa s vami v mene 
celej redakcie lúčim. Ako už bolo spomenuté, toto je posledné vydanie 
Tilgnerky za tento školský rok. Naši študenti v redakcii celý rok neúnavne 
pracovali, aby vám priniesli zaujímavé články. Prajeme vám krásne leto a 
vidíme sa opäť v novom školskom roku!

Viki Vavrušová, 3.Ab 
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INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY
ÚNOS
Dňa 5.4.2017 sa triedy 
2.Ab, 3.Ab, 4.Ab a Sep-
tima A vydala do kina na 
film ÚNOS v rámci pred-
metov dejepis - občianska 
náuka - globálne prob-
lémy. Odporúčame!

zapojila do celosloven-
ského PISA testova-
nia žiakov narodených 
v roku 2001, tak sme 
sa 2. a 3. stupeň našej 
školy povinne vybrali na 
tzv. cvičenie v prírode. 
Našťastie nám počasie 
prialo, takže z toho bol 
pekný výlet na Kráľovu 
hoľu nad Dlháčmi...

DIVADLO V 
CAMELI
Keďže v utorok 9. mája 
2017 sa na škole ko-
nali prijímacie skúšky do 
osemročného gymnázia, 
aby sme nerušili, tak sme 
si išli pozrieť predstavenie 
Reparát z literatúry  do 
Camel klubu.
Predstavenie v podaní 
hercov Túlavého divadla 
predviedlo zaujímavý 
exkurz do diel tzv. povin-
ného čítania.

 SLOVENSKO PO 
ANGLICKY?
 Žiaci Kvarty A a Kvarty B 
si pripravili prezentáciu o 
Slovensku a prezentovali 
ju mladším žiakom, konk-
rétne Tercii A a Sekunde 
A.
FOTENIE TRIED
naplánované na 17. 
mája 2017, čakáme 
na výsledné foto!

Z Á P I S 
PRVÁČIKOV
do prvého ročníka 
našej ZŠ sa konal v 
piatok a sobotu 20. - 
21. apríla 2017!

EXKURZIE A 
VÝLETY
V utorok 9. mája sa Tercia 
A a 4.Ab vydala do Viedne, 
v stredu 10.mája zasa 
Sexty A a B do Osvienčimu 
a Kvinta A a Kvinta B do 
Banskej Štiavnice!  Na-
plánovaný výlet majú aj 
2.A b a  3.Ab do Prahy, 
ďalej exkurzia do Čiech do 
Archeoskanzemu Modrá 
pre sekundu a 6.ročník...
MAJSTROM 
SLOVENSKA 
v STREET SHOW  
SOLO  JUNIORS sa 
stal náš
Martin Čiljak z 9.A  a 
jeho sestra Viktória 
zo 6.A je druhou 
vicemajsterkou v tejto 
súťaži!
Srdečne gratulujeme! 

 ELITY
  Prepojením dejepisu a 
slovenského jazyka  a 
literatúry vznikla školská 
akcia - návšteva SND 
a hry Elity, ktorá bola 
napísaná priamo na ob-
jednávku SND.  V stredu 
14.apríla 2017 o 19 00 
triedy 3.Ab, 4.A b a Sep-
tima A zasadli do sedadiel 
Slovenského národného 
divadla a očakávali hru 
o nedávnych časoch po 
Nežnej revolúcii.

PISA TESTY A 
BRANNÉ
Keďže v pondelok 21.4. 
2017 sa aj naša škola 

šk. rok   2016/2017 č.4
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 Mária Terézia v 3.A

alebo projekt Starší mladším na dejepise
 Učenie môže byť zábavné, 
či majú žiaci šestnásť či deväť, 
pretože všetci sa občas radi 
hráme a  meníme sa na niekoho 
iného! Práve preto je u nás taký 
úspešný projekt Starší mladším, 
ktorý sa robí na celej škole v 
rôznych predmetoch.
      Tentokrát sme si my sextáni oprášili 
svoje dejepisné vedomosti o Márii Terézii a 
pre triedu 3.A pripravili (pri všetkej skrom-
nosti) skvelú zážitkovú hodinu! Tretiaci síce 
očakávali, že sa od nás starších žiakov doz-
vedia mnoho zaujímavosti o Márii Terézii, 
ale že príde Mária Terézia osobne – to teda 
nečakali! Sprevádzal ju verný radca Adam 
František Kollár, ktorý tretiakom vysvetlil, ktoré reformy Mária Terézia zaviedla a prečo 
vlastne chodia do školy. Mária Terézia zasa prezradila rôzne pikošky zo svojho osob-
ného rodinného i pracovného života (ozaj, vedeli ste, že mala 16 detí?).
         Tretiaci ani nedýchali od nadšenia! Pre istotu, aby nezabudli a aj verili, že to nebol 
len sen, ale samotná panovníčka, dostali aj pracovné listy, kde si nové poznatky zopa-
kovali a následne upevnili aj formou tajničky. Kto vedel všetky odpovede, získal zlatú 
korunku, ktorá je dodnes symbolom korunovačnej cesty. Na záver si tretiaci zahrali hru 
– posúvali sa po tzv. korunovačnej ceste (zlaté korunky na dlážke) a kto vedel správnu 
odpoveď na otázku panovníčky či jej radcu, postupoval po ceste ďalej – až do cieľa, 
ktorým bola korunovácia za dvojníčku Márie Terézie!
        Tretiaci poobdivovali korunovačné klenoty a urobili si slávnostné foto na pamiatku 
tejto významnej udalosti.                                           Emma Kirchner, Nicol Rácová, Sexta A

 Aj matematike sa na Tilgnerke 
darí, o čom svedčia mnohé pekné u-
miestnenia.
Okresné kolo matematickej olympiády: 
Ema Šimková (tercia A) 2. miesto
Nina Boldocká (sekunda A) 3. miesto
Matej Škubla 1. miesto
Martin Karšai (kvarta A) 1. miesto, 
úspešne reprezentoval   našu školu aj na 
krajskom kole.

Okresné kolo Pytagoriády: 
- Filip Kasperkevič (5.C) 2. miesto
- Ivan Sirák (príma A) 2. miesto

Bodujeme v matike!
IQ OLYMPIÁDA
 Žiaci našej školy sa  zapojili aj 
do IQ olympiády, v ktorej Martin Karšai 
(kvarta A) a Matej Ďurica (5.B) spomedzi 
14 114 detí postúpili medzi 240 najlepších 
detí do regionálneho kola (Západ).
Martin Karšai bol v regionálnom kole (Zá-
pad) IQ olympiády na 7. mieste a postúpil 
do finálneho celoslovenského kola, kde 
dosiahol skvelý úspech!
Matej Ďurica bol v regionálnom kole 
na 45. mieste, čo je tiež pekný úspech. 
Srdečne gratulujeme!

Mgr. K. Beničiaková

šk. rok   2016/2017 4
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Stredovekí sekundáni

  Na dejepise máme najradšej, 
ak si hovoríme o tom, čo zaujímavé 
sa stalo a čo nie je vždy v učebniciach 
a  najlepšie je, ak si máme možnosť 
vyskúšať to na vlastnej koži - teda ak 
sa to hodí. :D 
 Takéto tzv. zážitkové 
vyučovanie s názvom Stredovek 

a jeho zbrane sa uskutočnilo v 
stredu 22.3. 2017 pre Prímu A, 
Sekundu A, Sekundu B.
Hoci názov neznie veľmi mieru-
milovne, témou ukážky neboli 
samotné zbrane, ale celkovo stre-
dovek a jeho život, bohužiaľ  často 
poznačený bojom a snahou prežiť.  
 Na interaktívnej prednáške 
si sme si ako žiaci sami vyskúšali, 
ako vyzeral odev stredovekého 
vojaka, aké ťažké boli zbrane, 
aké boli dômyselné, ale dozvedeli 
sa aj to, ako sa bežní obyvatelia 
bránili pre vojakmi a ako sa im žilo 
v takej ťažkej dobe.
      Stretnutie s ozajstnými vecami 
stredoveku potešilo všetkých prítom-
ných  a veru nebolo žiaka, ktorý by 
sa nudil, práve naopak, ešte aj pani 
kuchárky vykúkali. 

Lili Rybová, Sekunda A
Foto: A.H.

šk. rok   2016/2017 č.4

PRAVDA O DROGÁCH
	 V	týchto	dňoch	na	našej	škole	prebieha	projekt	občianskeho	
združenia	Slovensko	bez	drog	PRAVDA	O	DROGÁCH.	Cieľom	pro-
jektu	je	podať	žiakom	pravdivé	informácie	o	drogách,	o	ich	účinkoch	
a	následkoch.
 Pracovníci združenia robia pre našich žiakov 2. a 3. stupňa preventívne 
prednášky priamo na vyučovaní. Na hodinách etickej výchovy rozprávajú žiakom fakty o 
drogách, ako sa drogy správajú v našom tele, aký dôsledok majú na náš organizmus a 
kam až môže viesť ich užívanie. Pracovníci združenia vedú so žiakmi zaujímavé rozho-
vory o tom, ako drogy fungujú, aké sú najčastejšie príčiny toho, že ich ľudia začnú brať, 
kedy vzniká závislosť, aký je rozdiel medzi 
legálnymi a nelegálnymi drogami, ako drogy 
pôsobia na našu myseľ a na emócie, ako 
dlho ostávajú v našom tele atď.
Projekt Pravda o drogách bude na našej 
škole prebiehať ešte niekoľko týždňov, ale 
pozitívne ohlasy môžeme počuť už teraz, v 
jeho začiatkoch. 
 Aj touto cestou by sme sa chceli 
poďakovať pracovníkom združenia za ich 
doterajšiu vykonanú prácu, za ich profe-
sionálny a milý prístup.

Mgr. Zuzana Bobeková
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Tilgnerka v OSN?
         Od 31. marca do 2. apríla 2017 
prebiehalo v holandskom Haarleme 
modelové zasadnutie OSN. Členovia 
Debatného krúžku Spojenej školy 
Tilgnerovej sa tejto skvelej akcie 
samozrejme zúčastnili.
 Študenti si na tejto akcii mohli 
vyskúšať, ako vyzerá a funguje reálna OSN. 
Každému účastníkovi je niekoľko týždňov 
pred zasadaním pridelená určitá kra-
jina, ktorú bude zastupovať ako delegát. 
Rovnako ako v naozajstnom OSN aj na 
modelovom zasadnutí je množstvo výborov rozoberajúcich rôzne témy. Študenti si pred 
modelovým zasadnutím musia naštudovať množstvo informácii o témach, ktoré budú 
rozoberané v ich vybranom výbore a následne si vytvoria vlastnú rezolúciu. Rezolúcia je 
dokument, kde sú spísané opatrenia riešiace rozoberané problémy. Samozrejme, každý 
študent musí zastávať stanoviská krajiny, ktorá im bola pridelená ku daným problémom. 
Študentom Spojenej školy Tilgnerovej bolo pridelené byť delegátmi Švédska a Saud-
skej Arábie. Študenti sa stretávali poctivo na týždennej báze a prezentovali si navzájom 
medzi sebou svoje rezolúcie a informácie o problémoch, ktoré riešili. Medzi tohtoročné 
témy patrilo napríklad: ,,Situácia v Sýrii” alebo ,,Ochrana svetovej klímy pre súčasné aj 
budúce generácie”. 
 Samotné modelové zasadnutie má úplne rovnaký priebeh ako reálne zasad-
nutie. Všetci delegáti musia byť oblečení formálne. Každý výbor má svojho predseda-
júceho, ktorý celú debatu moderuje. Pokiaľ chcú delegáti rozprávať, musia sa prihlásiť a 
predsedajúci určuje ich poradie a dáva im slovo. Cieľom každého výboru je vytvorenie 
rezolúcie, s ktorou súhlasí väčšina delegátov. Jednotlivé časti rezolúcie sú navrhované 
delegáciami a následne sa o nich hlasuje.
Dobrý delegát musí vedieť presvedčiť svojich názorových oponentov, že aj napriek 
odlišnostiam v spôsobe, ako chcú niečo dosiahnuť, sa musia spojiť a presadiť tú formu 
riešenia, ktorá je bližšie k ich stanovisku. Študenti si musia ako reálni politici stanoviť svo-
ju hranicu, za ktorú pri tvorení kompromisov ďalej nepôjdu. S ňou potom pracujú počas 

oficiálnych rokovaní aj pri dohováraní sa 
na lobovacích pauzách.
     Okrem vyčerpávajúcich roko-
vaní študenti s p.uč. R. Šimuničovou  
spoznali aj tradičný spôsob života 
Holanďanov, nakoľko boli ubytovaní v 
holandských rodinách. Vďaka tomuto 
skvelému ubytovaciemu riešeniu sú 
teraz študenti bohatší o základy holand-
ského jazyka a nové priateľstvá.   
Po skončení modelového zasadnutia 
na študentov Tilgnerky ešte čakala pre-
hliadka krásneho Amsterdamu a potom 
už cesta naspäť do školských lavíc.

Text a foto:  Jakub Kamenický, Septima A

šk. rok   2016/2017 č.4
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DEŇ  S UNICEF
rané prostriedky pomôžu deťom 
na Ukrajine. Deti na Ukrajine majú 
záujem chodiť do školy a učiť sa 
cudzie jazyky. Bohužiaľ  je tam 
veľmi zložitá situácia,  častokrát 
nemajú prostriedky na to, aby sa 
mohli vzdelávať a aby školy mohli  
riadne vyučovať. 
PREČO?
 UNICEF deň poslúžil nielen 
na to, že sa vyzbierali peniažky a 
učebnice pre ukrajinských žiakov, 
ale taktiež na to, aby si žiaci na 
Tilgnerke uvedomili, aké  majú 
šťastie, že vyrastajú v bezvojno-
vom prostredí a majú ľahký prís-
tup k vedomostiam. Dôkazom bol 
aj obed v jedálni - bez polievky, 
iba ryža a zeleninový šalát - koľkí 
si zrazu uvedomili, ako nám je do-
bre! Takže nabudúce, keď budeme 
frflať, čo všetko sa musíme učiť a 
že nemáme peniaze na nové teni-
sky, musíme si uvedomiť, že sme 
vlastne šťastní, že máme možnosť 
sa učiť a nemusíme sa báť o svoj 
život a životy svojich rodičov. 
Človek sa často zabúda tešiť  z 
maličkostí... A je dobré pomáhať 
tým, ktorí to vo svete najviac potre-
bujú.                Text: Diana Šablicová, 3.A b
                                     Foto: p.uč. S. Bodláková 

ZAČÍNAME...
 UNICEF deň na Tilgnerke 
bola akcia, vďaka ktorej sme 
sa  dozvedeli viac o organizácii 
UNICEF a o  jej projektoch. Naša 
škola je zapojená do projektu 
UNICEF Škola priateľská deťom a 
z iniciatívy Rady školy vznikla táto 
skvelá piatková akcia!
Pre mladších žiakov boli pri-
pravené workshopy a starší 
študenti sa zúčastnili diskusie s 
ambasádormi UNICEF o deťoch 
v iných krajinách. Témou boli aj  
školy  na susednej Ukrajine. 
Na tejto úžasnej akcii sa zúčastnili 
aj osobnosti ako tanečník Jaro 
Bekr, zástupcovia Slovenského 
výboru pre UNICEF a aj samot-
ný predseda UNICEFu. 
ZBIERKA KNÍH
      Počas celého dňa  sme moh-
li darovať anglické a nemecké 
knihy pre vybrané školy na Ukra-
jine, ktoré sú postihnuté voj-
novým konfliktom.  Túto zbierku 
sme iniciovali na Tilgnerke v 
súvislosti s týmto dňom, ale pla-
tila do konca mája.
MODRÝ  GOMBÍK   
   Žiaci Tilgnerky sa tiež zapo-
jili do celoslovenskej zbierky 
MODRÝ GOMBÍK, kde vyzbie-

šk. rok   2016/2017 č.4
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Ako si vybaviť štúdium v zahraničí?

  Zaujíma vás spoznávanie 
novej kultúry? Chcete získať veľa 
nových priateľov a skúseností aj 
mimo Slovenska? Ak ste si odpove-
dali áno na tieto otázky, možno práve 
vás bude zaujímať možnosť štúdia v 
zahraničí.  
 Už aj my stredoškoláci sa 
môžeme zapojiť do rôznych programov, či 
už kratších  alebo dlhších, kde si môžeme 
vyskúšať to, aké je to študovať na škole v 
cudzej krajine. 
 Tento článok sa bude venovať 
konkrétnemu typu programov, a to takým, 
v ktorých študujete na strednej škole v 
zahraničí rok, pol roka alebo až dva roky. 
V takomto programe ste ubytovaní v 
hosťovských rodinách, ktoré sa o vás sta-
rajú a ukazujú vám kultúru a zvyky danej 
krajiny. 
 Ak by ste rozmýšľali nad takýmto 
programom, tu je pre vás pár užitočných 
tipov, ako na to:
1. Prv než začnete hocičo vybavovať, po-
rozprávajte sa s rodičmi. Takéto programy 
sú celkom finančne náročné a je treba 
všetko dobre zvážiť. Urobte si prieskum 
agentúr  a porovnajte si ponuky a ceny.
2. Druhý krok by bol kontaktovať konkrét-
nu agentúru. Neobmedzujte sa však len 
na jednu, navštívte viacerých favoritov, 
aby ste videli, aké máte možnosti. Dávaj-
te obzvlášť pozor na to, čo všetko je za-
hrnuté v cene programu. Táto cena totiž 
nebýva tou finálnou, pretože sa popri nej 
nahromadia ešte rôzne poplatky. Preto si 
pozorne preštudujte všetky ponuky a to, 
čo zahŕňajú. 
3. Buďte pripravený na testy z jazykových 
znalostí. Chcete študovať v cudzej krajine  
a agentúra sa musí uistiť, či sa v nej bu-
dete vedieť dorozumieť. Nebojte sa však, 
nie je to nič hrozné, väčšinou to všetci 
zvládnu bez akejkoľvek prípravy. Opäť si 
však dopredu zistite, či  a koľko peňazí si 
agentúra za otestovanie spoplatňuje.
4. Už ste si vybrali agentúru, krajinu, aj 
konkrétny program, a teraz vás čaká tá 
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prácnejšia časť. Budete musieť vypĺňať 
veľké množstvo papierov, formulárov 
a prihlášok, ktoré zahŕňajú aj papiere 
vyplnené od lekára, učiteľov, vami a aj 
agentúrou. 
Budete musieť napísať motivačný list, 
v ktorom sa predstavíte svojej budúcej 
hosťovskej rodine. K tomuto listu vám dám 
jednu radu. Vykreslite sa v čo najlepšom 
svetle, no nikdy si nevymýšľajte. Ro-
dina si vás totiž bude práve podľa tohto 
listu vyberať  a uvedenie nepravdivých 
informácií by pokojne mohlo viesť k tomu, 
že by si vás vybrala rodina, s ktorou si až 
tak dobre rozumieť nebudete.
5. Až budete mať všetko povypĺňané, vy-
bavené a zaočkované, prenášajú sa po-
vinnosti z vašich pliec opäť na agentúru. 
Tá by mala zariadiť všetko potrebné, o 
všetkom vás informovať a začať vám 
hľadať rodinu. 
6. V momente, keď budete zaradený k 
nejakej rodine, agentúra by vám mala 
poslať ich prihlášku s informáciami o nich 
a ich kontaktné údaje. Vysoko odporúčam 
s rodinou ihneď nadviazať kontakt, slušne 
sa predstaviť a začať s nimi komunikovať. 
Je dobré vytvoriť si nejaký vzťah už na 
diaľku pred tým, ako tam reálne prídete. 
Taktiež dostanete kontakt na vášho lokál-
neho koordinátora, ktorý vám bude k dis-
pozícii, ak budete mať akékoľvek otázky.
 Po tomto všetkom stačí už 
len čakať na ten deň, kedy sa vám 
začne vaše zahraničné dobrodružstvo. 
Nezabudnite však doniesť vašej 
hosťovskej rodine nejaké darčeky z 
vašej vlasti. Nebojte sa a porozmýšľajte 
o participácii v takomto programe, 
ktorý si určite zapamätáte a  ž do kon-
ca života. 
Toto všetko som absolvovala aj ja a 
teraz čakám, kým sa skončí školský 
rok a začne sa moje zahraničné 
dobrodružstvo - zdokonalím sa v ja-
zyku, spoznám nový svet, nových ľudí 
a iste vám o tom dám vedieť! Dovide-
nia o rok! :D

Lenka Skokánková, 3.A b
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 Pani učiteľka, čo u nás na 
škole učíte a koho?
Učím slovenský jazyk a dejepis - 
od piatakov až po maturantov.
Momentálne vyučujem kvarty, 
kvintu, septimu a ôsmakov.
 Tešíte sa na leto? Aké 
máte plány, prezradíte?
Júj…a ako! Kto by sa netešil?  Mi-
lujem leto a teplo. To je môj čas. 
Dúfam, že sa mi podarí absolvovať 
dovolenku pár dní,  aby som 
načerpala nové sily, a potom ma 
čaká vzdelávanie.
 Čo najradšej robíte na 
dovolenke?
Na dovolenke rada čítam, jem, 
spím a ak sa podarí nejaká prí-
morská destinácia, tak väčšinu 
času som v mori. :D
 Radi ochutnávate rôzne 
dovolenkové špeciality?
Samozrejme. No najviac milujem 
grécku kuchyňu. V minulom živote 
som azda bola Grékyňa. Najviac 
mi chutí musaka a želatínovo-

 Mgr. Ivana Reviliaková

Spovedáme  učiteľov!
medové  koláčiky, ktoré vedia 
pripraviť  len Gréci.
 Čo radi robíte vo voľnom 
čase?
Čo je to voľný čas? Ak nejaký 
mám, trávim ho s rodinou a výletu-
jeme.
 Ktorá kniha vás oslovila 
v poslednej dobe?
Ak si ukradnem čas na knihu, tak 
sú to väčšinou knihy na relax, o 
zdraví… ale začala som čítať kni-
hu Kari Rosvallovej Dieťa odnikiaľ. 
Je to autobiografia ženy, ktorá 
prežila Hitlerove výchovné tábory 
a našla domov v Írsku . 
 Máte nejaké obľúbené 
motto z knihy?
Nie. Mottá a citáty sú väčšinou 

pravdivé, ale nedokážem si ich 
zapamätať.:-)
Akú farbu máte najradšej?
Modrú - ako more... lebo to milu-
jem:-)
Akú hudbu počúvate?
Mám rada skupinu Lucie, to je 
hudba mojej mladosti, inak hudba 
je môj koníček, takže počúvam 
všeličo...
Ak by ste neboli pani učiteľkou, 
čo by ste robili?
V čase, keď som sa rozhodovala 
o tom, čo budem študovať, som 
skladala talentové skúšky aj na 
VŠMU. Ak by som sa nerozhodla 
pre filozofickú fakultu, dnes by 
som bola zrejme herečkou.
 Tešíte sa po lete opäť do 
školy?
To je predčasná otázka, ale ak si 
splním svoje letné plány, tak sa 
budem tešiť do práce.
 Ďakujeme za rozhovor!

Lili Rybová, Sekunda A
Foto: archív I.R.

šk. rok   2016/2017 č.4
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 Je rozdiel behávať v zime a 
lete? 
Tak ako sa hovorí pri turistoch, 
tak aj pri bežcoch: neexistuje 
zlé počasie, iba zle oblečený tu-
rista/bežec. Pokiaľ človek behá 
alebo chodí po prírode pravide-
lne a celoročne, organizmus sa 
postupne prispôsobuje zmenám 
teploty a počasia. Všetky ročné 
obdobia a aj každé počasie majú  
svoje čaro. Každý človek vníma 
podmienky individuálne. Niekto 
radšej behá v zime, niekto v lete. 
Mne najviac vadia veľké horúčavy 
v lete, vtedy sa mi ťažko behá, 
alebo nebehám chvíľku vôbec. 
Radšej odbehnem vo veľkej zime 
než vo veľkom teple. 
 Nájdete si čas aj na iné svoje 
hobby?
Snažím sa… Rada čítam, rada 
robím ručné práce, ale priznávam, 
že väčšinu voľného času mi zhltne 
beh a príroda.
 Ďakujeme za rozhovor!
Aj ja ďakujem a prajem vám 
krásne leto! :D

Lili Rybová, Sekunda A
Foto: archív K.K.

 Mgr. Katarína Klemanová

 Pani učiteľka, čo u nás na 
škole učíte a koho?
Učím anglický jazyk, tento školský 
rok hlavne 2. a 3. roč. základ-
nej školy, a etiku po anglicky 
študentov 2.A bilingválnej.
 Stále sa usmievate, aký je váš 
návod na príjemný deň?
Úsmev je mi prirodzený. Vidím 
človeka, žiačika, študenta, kole-
gynku, priateľov a hneď mi kútiky 
úst automaticky skočia do úsme-
vu. Nemám asi návod na príjemný 
deň ;), mám rada ľudí, teším sa z 
ich spoločnosti. A teda tu u nás v 
škole o ľudí nie je núdza ;). Každý 
stretnutý človiečik nás môže 
niečím obohatiť. Okrem ľudí mi 

deň môže spríjemniť aj to, keď si 
nájdem čas na to, čo robím rada.  
 Tešíte sa na leto? Aké máte 
plány, prezradíte?
Neviem…zrazu je hromada času, 
všetci sa niekam roztratia… troška 
mi chýba aj ten “pracovný ruch”. 
Okrem povinností okolo domác-
nosti skúsim teda tú letnú hro-
madu času využiť na to, čo mám 
rada, budem sa túlať po lesoch, 
tráviť čas s mojimi deťmi, rodinou 
a dúfam, že aj s priateľmi.
 Čo najradšej robíte na dovo-
lenke?
To, čo som spomínala už skôr 
– najradšej chodím po lesoch a 
trávim čas s blízkymi ľuďmi.
Radi ochutnávate rôzne dovolenkové 
špeciality?
Ja trávim dovolenku doma, na 
Slovensku, a teda áno, naše slo-
venské špeciality papkám rada.
 Čo radi robíte vo voľnom 
čase? Počuli sme, že behávate, je to 
pravda?
Áno, je to pravda. Behom po 
lesoch, či už sama alebo s 
priateľmi, trávim svoj voľný čas 
najradšej.

šk. rok   2016/2017 č.4
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  NATÁLKA PROTI 
                EXTRÉMIZMU
  V stredu  26. apríla vi-
deli žiaci Tilgnerky veľmi zau-
jímavé a unikátne divadlo. A to 
sme ani nemuseli ísť ďaleko. 
Divadlo prišlo tento raz za 
nam. 
 Natálka je divadelná hra 
podľa skutočne udalosti, ktorú 
hrajú herci SND Judit Bárdoš, Ján 
Koleno a Richar Autner. Je to hra 
napísaná na objednávku SND a jej 
cieľom je bojovať proti extrémizmu 
na školách. Poviete si, ako sa takýto 
boj doohráva? No to je práve ten 
problém. Túto hru sme mali možnosť 
vidieť v rámci vyučovania dejepisu 
- občianskej náuky a globálnych 
problémov. Problémy extrémizmu, 
xenofóbie či diskriminácie - to nie 
sú iba poučky v knihách, ale práve 
príbehy a životy ľudí, o ktorých 
často ani nevieme, nevšimneme si 
ich  vo svojom uponáhľanom živote, 
alebo sa nás netýkajú, alebo máme 
o nich skreslené informácie. Táto  
hra Natálka ukazuje, aká hrozná 
môže byť rasová nenávisť   a aké 
následky to môže mať na poškodenú 
rodinu. 
 Je to  skutočný 
príbeh malej   Natálky, 
v ktorom bola ukázaná 
udalosť  zo susednej 
Českej republiky z roku 
2009. V tomto príbehu 
nenávistní  ľudia, mladí 
neonacisti, vhodili do 
domu rómskej rodiny zá-
palnú fľašu a najviac na to 
zdravotne doplatilo malé 
dvojročné dievčatko, 
ktoré takmer uhorelo a  
stále bojuje s následkami 
popálenín.  No to, čo sa 
dialo po tomto jasnom prí-
pade viny a neviny,  bola  
podstata tohto príbehu.  

Svet médií a strachu dokázal z 
obetí spraviť vinníkov a z vinníkov 
obete.  
Po skončení divadelného  predsta-
venia nasledovala ešte diskusia s 
hercami, ktorá bola naozaj skvelá!
 Každý, kto videl toto 
zvláštne divadelné predstavenie, 
určite odchádzal so zmätenými po-
citmi nespravodlivosti. Mladí ľudia 
majú svoje  ideálne predstavy o 
svete, a preto niekedy sa ľahko 
dajú zmanipulovať zlými ľuďmi a 
nedomyslia dôsledky svojich činov.   
 Každý na svete je unikát, 
nenájdete nikde takého istého 
človek, tak prečo by sme sa mali 
deliť podľa pôvodu? Veď všetci sme 
len obyčajní ľudia žijúci na tejto 
planéte. Zničiť niekomu život svo-
jou zlobou je veľmi jednoduché, ale 
pomôcť tým, ktorí to potrebujú, je 
náročné.   
 Práve  táto hra o Natálke je 
živým svedectvom nielen ľudskej 
zloby, ale aj lásky a občianskej 
angažovanosti a podpory. 

Text: Diana Šablicová, 3.A b
Foto: Ema Dobišová, 3. A b

3šk. rok   2016/2017
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Je mi cťou byť súčasťou vašej cesty... 

alebo Krajské kolo biologickej
olympiády

 	 ,,V biológii sa skrýva 
budúcnosť. Je mi cťou byť 
súčasťou vašej cesty nielen 
za budúcnosťou vášho života, 
ale aj celého sveta.” Týmito slo-
vami začala biologickú olympiádu 
riaditeľka Spojenej školy Tilgnerovej 
PhDr. Alena Turčanová.  
ŠTARTUJEME...
 Dnes, viac ako kedykoľvek 
predtým, vnímame dôležitosť tohto 
stále sa rozvíjajúceho odboru. 
Biológia v blízkej budúcnosti 
poskytne odpovede na mnohé prob-
lémy ľudstva, či už v oblasti medicíny, 
techniky alebo životného prostredia.  

     Napriek tomu, že už máme pomerne 
široké poznatky z tejto oblasti, ešte 
stále nevieme dosť. Preto je dôležité 
podporovať mladú generáciu, ktorá 
sa najpravdepodobnejšie bude 
priamo podielať na ďalších výsku-
moch. Ktovie, možno sú to práve títo 
študenti, ktorí zmenia celý svet. 
PRE MLADÝCH
 Biologická olympiáda dáva 
mladým a nádejným stredoškolákom 
možnosť využiť svoje znalosti a 
vášeň pre vedu v intenzívnom 
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praktickom aj teoretickom skúšaní. 
Zároveň však majú šancu spoznať 
ďalších rovesníkov s podobnými záu-
jmami a stráviť čas s odbornou komi-
siou, ktorá sa už v tejto oblasti pohy-
buje. Výmena kontaktov  a informácií 
je veľmi cenná. 
TRADÍCIA
    Táto olympiáda má na Tilgnerke 
už dlhoročnú tradíciu a môže sa teda 
pýšiť tým, že podporuje mladé talenty 
vo vede a výskume. Verím, že to tak 
bude aj ďalší rok.

 Text a foto:
 Zuzka Králiková, Septima A
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Narcisom proti rakovine
 Už	tradične	sa	v	apríli	
konala	verejná	zbierka	Ligy	
proti	rakovine,	tiež	známa	
ako	Deň	narcisov.		Pozná	ju	
hádam	každý,	kto	čo	i	len	
trochu	sleduje	dianie	vôkol	
seba.	Je	to	zbierka	určená	
na	podporu	ľudí	trpiacich	
na	rakovinu,	ale	aj	na	os-
vetu	a	informovanosť	o	tejto	
chorobe.	Malý	drobný	kvie-
tok	symbolizuje	nádej...

Tento rok sa konal už 21. ročník 
tejto zbierky.  V piatok 7. apríla 
2017 sa do ulíc a do konca i  do 
vlakov napriek nepriazni počasia 
vybralo 16  000 dobrovoľníkov 
všetkých vekových kategórií, 
medzi ktorými boli aj žiaci našej 
školy,Tilgnerky.  
 Presnejšie sa ako 
dobrovoľníci  zapojili študenti 
zo 4.Ab a Septimy A. V žltých 

3šk. rok   2016/2017

tričkách, s náručou plnou narcisov 
a úsmevom na tvári ste ich mohli 
stretnúť v Karlovej Vsi pri Bille, pri 
Lidli, na miestnej poliklinike, ba aj 
v Mlynskej doline pri Cubicone. 
Študenti okrem pripínacích 
umelých narcisov rozdávali i 
informačné letáčiky pre občanov. 
Letáčiky obsahovali aj číslo, na  
ktoré ste mohli zaslať SMS-ku 
v hodnote 2 eur, a aj takýmto 
spôsobom sa podieľať na zbierke.  

 Kompletné výsledky 
budú známe 4 až 6 
týždňov po zbierke, 
no už teraz dúfame, 
že minulorčný rekord 
jubilejného 20. ročníka 
(vyzbieralo sa cez milión 
eur) prekonáme. 
Zatiaľ poznáme len 
výnosy zbierky z Brati-
slavy - 170.380,16 eur, 
a z Košíc-52.146,22 
eur. Veríme, že aj naša 
pomoc prispela svojou 
troškou a iste sa zapo-
jíme aj budúci rok.

Text a foto:
Katka Špalková, Sp A

Žltá farba nádeje...

č.4
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  Predstavu o  hrdinovi, ktorý 
zachraňuje životy, má každý inú.  
Žiaci Septimy A sa však v jedno 
pondelkové  ráno mohli sami 
presvedčiť, že mnohí z hrdinov 
nosia nenápadné úsmevy a biele 
plášte.     
 Navštívili totižto onkologické 
oddelenie nemocnice Kramáre. 
Prednostka oddelenia doc. MUDr. 
Alexandra Kolenová, PhD. s nami   
viedla otvorený rozhovor o tom, aká 
všestranná je pomoc poskytovaná 
na oddelení. Okrem liečenia samot-
ných pacientov sú prítomní aj psychológovia, pedagógovia či sociálni 

pracovníci. To, s akými chorobami na 
oddelení bojujú, nám najprv ochotne 
vysvetlila a následne sme mali 
možnosť vidieť rozličné vedecké pro-
cesy aj naživo. Odoberali sme si krv 
a pozorovali zrážanie krvných skupín, 
pričom nám zdravotná sestra vysvetli-
la, aká je dôležitosť tejto informácie a 
porozprávala nám o rôznych problé-
moch, ktorým môžeme vďaka znalosti 
krvnej skupiny predísť - vrátane smrti.
 Keď sme sa presunuli na poschodie 
plné laboratórií a výskumných kabine-
tov, bolo všetkým jasné, ako dôležitá 
je veda pre našu spoločnosť. Nielen 
to,  že vďaka vzdelaniu a snahe máme 

práve tu v Bratislave skupinu lekárov, ktorí  každý deň využívajú najnovšie 
technológie na to, aby mohli zachrániť čo najviac životov. Dostali sme 
jedinečnú šancu pozorovať v mikroskopoch zdravé krvinky, aj tie naka-
zené leukémiou. Naše vzorky krvi sme mohli nechať prejsť rozličnými 
testami a zistili sme tak hladiny rôznych prvkov, ktoré nám kolujú v žilách. 
 Celkový dojem z celej exkurzie 
bol teda veľmi silný. Každý z nás sa 
chce síce v živote vydať inou cestou, 
napriek tomu sme videli, že človek 
môže zmeniť svet k lepšiemu každý 
deň tisíckou spôsobov. V praxi sme si 
overili to, čo sme sa teoreticky naučili. 
 Ďakujeme teda celému oddeleniu za 
ochotu vysvetliť nám to, čo im je už roky 
jasné, a hlavne našej pani učiteľke RNDr. 
Andrei Rácovej za túto skvelú príležitosť! 

Text a foto: Zuzka Králiková, Septima A

Hrdinovia na onkológii
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Mladý Európan   

	 Traja	 reprezentanti	 našej	
školy	 (Martin,	 Ivan	 a	 Jakub)	 sa	
zúčastnili	ako	jeden	tím	na	geo-
graficko-dejepisnej	 	 súťaži	 or-
ganizovanej	 zastúpením	 Európ-
skej	komisie	na	Slovensku,	ktorá	
nesie	názov	Mladý	Európan.	
 Súťaž, ako už napovedá jej 
názov, je zameraná na poznatky o 
Európskej únii a o jej jednotlivých 
krajinách. Táto súťaž  však otes-
tovala aj schopnosti žiakov  rýchlo 
sa zorientovať v hŕbe textov pri 
prekladaní jednotlivých fráz do 
rôznych jazykov národov Európ-
skej únie. 
 Naši reprezentanti sa v mi-
moriadne kvalitnej konkurencii ne-
prebojovali medzi najlepšiu trojicu, 
no ako je z fotografie možno badať, 

súťaž sa im páčila, užili si ju a 
rozšírili si svoje vlastné obzory. 
Európska únia je široká téma, ale 
je to hodená rukavica do ďalšieho 
ročníka.

Text a foto: Ivo Greguš, 4.Ab

šk. rok   2016/2017

Dobrodružná geografia

č.4

 Na hodine geografie nás pani učiteľka Rácová oboznámila 
so súťažou Dobrodružná geografia. Súťaž sa nám zapáčila, a tak 
sme sa rozhodli, že sa do nej zapojíme. Vo dvojiciach alebo sami 
sme vytvárali 7-dňový zájazd po Francúzsku. Najprv sme od toho 
nič neočakávali, ale keď nám pani učiteľka oznámila, že sme vyhrali 
exkurziu zdarma, boli sme šťastím bez seba.
 V piatok 28.4. 2017 sme sa stretávali pred Auparkom. Stretli 
sme tam žiakov z rôznych kútov Slovenska. Počas celej exkurzie nás 
sprevádzal so svojím výkladom i vtipmi vysokoškolský profesor pán 

Tolmáči. Naša prvá zastávka bolo 
malebné rakúske mestečko Rust, 
mesto Šoproň a hrad Sumeg, 
kúpeľné mesto Hevíz, kde sme 
prenocovali, a nasledovala  i 
samotná Budapešť!  Navštívili sme 
Sochu slobody, vyhliadku na celé 
mesto a mali rozchod, kedy každý 
mohol ochutnať miestnu kuchyňu 
či spoznať mesto lepšie.
 Bolo tak skvele, že sa zapo-
jíme aj o rok!
Text a foto: Nella Kirchner, Miroslava Linkayová
Silvia Vlčková ,Tercia A



17

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka

 Prezentovať a vyhrať?
 Celkom veľkou súčasťou 
vyučovania na našej škole sú 
rôzne prezentácie. Či už si učiteľ 
spracuje nové učivo formou 
prezentácie  alebo si ju musíte 
pripraviť vy, prezentáciám sa 
nevyhnete. Vedeli ste však, že 
svoje prezentérske schopnosti 
môžete predviesť aj v súťaži v 
prezentovaní? 
 Takáto súťaž funguje už 
niekoľko rokov na Slovensku aj 
v Čechách pod názvom Prezen-
tiáda. Do Prezentiády sa môžete 
zapojiť aj so svojím dvoj- až 
trojčlenným tímom, kde spolu 
predvediete, čo viete a odprezen-
tujete prezentáciu pripravenú na 
konkrétnu tému. 
Súťaž je rozdelená do dvoch 
kategórií, základné a stredné 
školy. Pri prezentovaní sa hod-
notia rôzne aspekty od toho, ako 
prezentácia vyzerá, ako spolu 
tím dokáže komunikovať a akú 
reč tela majú, až po kreatívnu 
schopnosť odpovedať na otázky, 
ktoré prichádzajú od porotcov, ale 
aj z publika. 
 Práve takejto súťaže sa 
tento rok zúčastnili aj žiaci našej 

šk. rok   2016/2017 č.4

školy, teda my - Viki, Mišo a Len-
ka. V prvom, krajskom kole sa 
náš tím v kategórii stredné školy 
prebojoval až na prvé miesto so 
svojou prezentáciou o košíku. 
Po krajskom kole už nasledovalo 
finále v Brne, kde mali súťažiaci 
len 10 hodín na prípravu prezen-
tácie od vyhlásenia témy. 
 Náš tím sa umiestnil 
na skvelom šiestom mieste z 
osemnástich súťažiacich tímov. 
Rovnako sme vyhrali prvé miesto 
za video na tému voda. Skvelá 
skúsenosť, odporúčame!

Text a foto: Lenka Skokánková, 3. Ab 

  Ako odvážiť Zem? alebo Všetko so všetkým súvisí  - to bola téma, o ktorej 
študentom bilingválneho aj osemročného gymnázia hovoril doc. RNDr. Pavol 
Valko, PhD. z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.
  Počas interaktívnej prednášky a následnej diskusie mohli študenti získať pred-
stavu o tom, že výskum vesmíru vyžaduje vzájomné prepojenie poznatkov všetkých 
prírodných vied a, samozrejme, aj poznatkov z oblasti inžinierstva a technológií. 
Prednáška bola zorganizovaná už druhý rok ako súčasť výučby Prírodných vied v  biling-
válnom programe Tilgnerky. Zároveň sa jej zúčastnili aj študenti a učitelia osemročného 
gymnázia, ktorí si tak pocvičili svoje jazykové schopnosti na téme, ktorú učebnice 
angličtiny často neobsahujú. 
 Zdá sa, že sa úspešne začala séria prednášok o vesmíre a snáď aj na budúci 
rok bude naša najväčšia miestnosť, školská jedáleň, miestom hovoru o vesmírnom výs-
kume a jeho možnom využití. 

RNDr. Mária Thurzová

Ako odvážiť Zem?   
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 Daniel získal 1.miesto 
v kategórii Dokument 
a  publicistika od 10  do 
14 rokov na súťaži Zlatá 
klapka 2017!
 Daniel, ako to prebiehalo na 
odovzdávaní cien?
Celý galavečer prebiehal v Zrkad-
lovom háji, kde sa postupne vy-
hlasovali ceny. Bolo tam prichys-
tané občerstvenie aj sprievodný 
program, bolo to veľmi slávnostné.
 O čom bol tvoj film?
Môj film bol o štrnástich 
najzaujímavejších atrakciách v 
Singapure a popisoval Singapur 
takým zaujímavým spôsobom.
 Čo si vlastne robil v Sin-
gapure?
V Singapure som bol navštíviť 
rodinu a popritom som tam natočil 
veľa záberov.
 Ako dlho si film vyrábal?
Samotná výroba trvala asi týždeň.
 Bavila ťa táto práca?
Keď som točil v Singapure, nebolo 
veľa času na prenášanie videí, ne-
boli dobre usporiadané, a tak bolo 
strihanie dosť náročné, takže toto 
nebolo celkom zábavné. Viac ma 

Daniel Jedlička, 8. B 
bavilo strihať iné filmy.
 Myslel si si, resp. tipoval si, že 
vyhráš?
Nie, za tento film som to ozaj 
nečakal, keďže pri výrobe mi dal 
zabrať a nebol som až tak celkom 
spokojný.
 Ako si bol spokojný so samot-
nou súťažou?
Súťaž ma prekvapila. Nemyslel 
som si, že to bude tak kvalitne 
pripravené a premyslené, zorga-
nizované. Je to veľmi dobre spra-
covaná súťaž.
 Aké filmy si ešte natočil?
Natočil som viac  kratších filmov, 
hlavne s efektmi, ale toto bol prvý 
dokumentárny. Filmovaniu sa 
venujem asi sedem rokov.
 Aké máš plány do budúcna?
Plány do budúcna zatiaľ nemám, 
ale uvidíme, ako sa mi bude dariť 
a v čom budem ďalej pokračovať, 
zatiaľ ma baví filmovanie, ale čo 
konkrétne ma čaká, neviem.
 Ďakujeme za rozhovor!

Foto a rozhovor: A.  Kluvánek, 8. A

Ak vás film zaujal, môžete si ho pozrieť 
na www.thecmelda.com.

3šk. rok   2016/2017 č.4

 Predstavujeme	
vám	talenty	Tilgnerky,	
o	ktorých	ešte	istotne	
budete	počuť!	Či	je	to	
šport,	tanec,	veda	či	
umenie,	v	každom	čísle	
sa	dozviete	o	niekom	
inom,	kto	je	žiakom	
Tilgnerky	a	jej	skvelým	
talentom...	A	ak	máte	
tipy	na	ďalšie	talenty,	
dajte	nám	vedieť!	
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Tristan  SÝKORA, 5.C
      Dňa 26.3.2017 suverénne 
vyhral prvé miesto v prvom 
kole Slovenského pohára 
detí a mládeže 2017 v 
lezení v kategórii chlap-
ci do 12 rokov, ktoré sa 
konalo v bratislavskom 
Auparku. 
 Je to ďalší z jeho už 
mnohých lezeckých úspe-
chov na Slovensku aj v 
zahraničí, keďže lezenie 
je jeho veľká vášeň.
 Skalolezectvu sa venuje už od 
naozaj útleho veku, keďže vyrastá v 
rodine skalolezcov, a tak sa lezenie 
a pobyt v prírode stali prirodzenou 
súčasťou jeho života. V 4 rokoch 
vyliezol svoju prvú cestu na skale 
Kršlenica na Záhorí a od 5 rokov 
začal pravidelne trénovať a následne 
aj obchádzať všetky preteky Sloven-
ského pohára mládeže 
 Na jeseň 2016 sa mu po-
darilo preliezť na Záhorí svoju zatiaľ 
najťažšiu cestu obtiažnosti 9 s názvom 
Bráško. Tiež má skúsenosť s mnohý-

mi zahraničnými skalami, liezol už na 
niekoľkých miestach v Slovinsku, v 
Taliansku, v Čechách či v Rakúsku.  
 Jeho veľkým vzorom je Adam 
Ondra, momentálne asi najlepší lezec 
na svete, ktorý pochádza z Brna a 
prvý preliezol cestu obtiažnosti  12 
(9b).
GRATULUJEME!

Red.

č.4

Nicol Rácová, Sexta A

 Prepojením predmetov slovenský jazyk a lite-
ratúra – biológia vznikol unikátny projekt, s ktorým 
sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Múdra 
príroda. 
 Žiaci Sexty A a Sexty B sa  na hodinách slovenčiny 
učili o slohových útvaroch, na biológii zasa o ,,hávedi”, 
a tak tieto vedomosti prakticky prepojili do jedného 
projektu,  ktorého cieľom je rozvoj environmentálneho 
cítenia mladých ľudí a budovanie pozitívneho vzťahu k 
prírode. 
 Príroda je však mocný tvorca, ktorý vie, čo robí. Na 
našej Zemi funguje systém, v ktorom každý jeden or-
ganizmus, či už lahodí ľudskému oku alebo nie, zohráva 
svoju dôležitú úlohu. Je na nás, ako sa k takýmto formám 

života postavíme, pretože práve myslenie človeka a jeho konanie sú určujúce pre prežitie 
organizmov.
 Naša Nicol Rácová zo Sexty A sa stala víťazkou 1. miesta v kategórii 15 – 19 
rokov so svojím opisom ropuchy (kuk s. 27)! Srdečne blahoželáme!                           Red.
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  Behom na Devín!
3šk. rok   2016/2017

  Štúrovo pero 2017

	 Na	Malom	Devíne	sme		behali	už	6.	rok		a		vybehali		sme	pre	
Tilgnerku	prekrásne	 2.	miesto.	 Skrátka,	 na	Tilgnerke	 sa	očividne	
darí	aj	behu!
 Obrovské poďakovanie našim deťom a rodičom! Znova sa ukáza-
lo, ako sme žiaci, rodičia a učitelia na Tilgnerke navzájom prepojení!
 Behali: Michal Januška, Viliam Sojka, Boris Humený, Tristan 
Sýkora, Tomáš Sojka, Jakub Šimon, Samuel Šimon, Jakub Madaras, 
Barborka Madarasová, Michaela Fraňová, Zuzka Kučerová, Laura Bojko-
vská, Samuel Borucký, Karolín-
ka Mózešová, Jakub Pinte, Zara 
Bencová, p. Patrik Madaras, p. 
Iveta Bencová, p. Peter Benco. 
 Nakoniec sme pred-
sa postavili tím Tilgnerka pre 
Veľký Devín - prvýkrát - v 
zložení Kozárová Zuzana, Gutt-
mannová  Kristína, Radovan 
Dočolomanský, Lucia Mojžišová 
a Jana Červeňová!
Umiestnili sme sa na parádnom 
99.mieste. Ďakujem všetkým, 
boli ste super!:-) 

Gratulujeme!
Text a foto: Ing. Jana Červeňová

  Koncom apríla 2017 sa konala prestížna súťaž 
stredoškolských  časopisov Štúrovo pero 2017, kde sa 
zišlo 200 novinárov z radov mladých ľudí. Do súťaže 
sa prihlásil aj náš časopis, ale v silnej konkurencii 
sme nemali šancu. Nakoľko ide o vysoko profesionálnu 
súťaž s ukážkou majtrovstva v grafike, dizajne i písa-
nom slove, máme ešte čo zlepšovať. 
  Náš  časopis Tilgnerka je časopisom o našej 
škole, ako už hovorí samotný jeho názov, také stručné 
info   pre rodičov a žiakov, čo všetko sa u nás deje. 
Je to časopis, ktorým sa prezentujeme pred našimi 
hosťami zo Slovenska i zahraničia. Na strane druhej 

je ale práve táto informatívnosť našou nevýhodou na podobných súťažiach. 
Rovnako nám chýba profesionalita v novinárskom štýle písania či grafike. 
(Veru, zvládnuť grafický program Adobe In design dá zabrať!)
 Ale to, čo nám veru  nechýba, je naša snaha mapovať dianie na škole 
a posúvať tieto informácie ďalej! Iste sa budeme zlepšovať, ale nie iba kvôli 
súťaži, ale aj našim čitateľom! Držte palce! :D
                                                                                                Vaša redakcia

č.4
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 Sexta. Ostávajú nám už len 
dva roky do maturít, pomaly začína ísť 
do tuhého.  A my si to ako sextáni uve-
domujeme. Veľmi dobrým príkladom 
sú naše hodiny literatúry. Stále viac 
povinných čítaní znamená stále viac 
čitateľských denníkov. A áno... môžete 
si to stiahnuť z internetu, ale rontgenové 
oči pani učiteľky Hlavinkovej  vás rýchlo 
odhalia, či ste naozaj dielo čítali  - nuž, 
tadeto cesta nevedie...
 A pokiaľ ide o veľkú drámu, 
prestáva to byť  hračka. Ako pri tejto 
hre: Zmierenie  alebo dobrodružstvo 
pri obžinkoch. Namiesto iba čítania 
celej komédie sme dostali za úlohu toto 
predstavenie zahrať. V podstate je to  ale niečo náročnejšie, pretože aj tak musíme 
vedieť obsah diela, aby sme ho mohli hrať. Pracovali sme v skupinách, čo znie tiež 
jednoducho, pretože  máte 5 hodín na prípravu,. No v skupine sme sa nevedeli ni-
jako dohodnúť. Ostávali dve hodiny a my sme mali spravenú jednu scénu, kým ostatné 
skupiny finišovali. Nikto nebol s ničím spokojný. Zvyšné skupiny si už len opakovali a my  
stále bez kompromisného riešenia. Niečo ako rekvizity bol náš posledný problém. Každý 
z nás bol znechutený, lebo tento projekt bol veľkou súčasťou našej známky a my sme už 
rozmýšľali, aké výhovorky použijeme (v tom sú študenti veľmi kreatívni).
 A je to tu. Prišla hodina prezentácie. Vedeli sme, o čom hra má byť. Mali sme 
chronologicky zoradené scény. Predpripravené dialógy zrazu vyfučali. Snažili sme sa 
najviac, ako sme mohli, a vydali sme zo seba to najlepšie. Improvizácia koniec-koncov 
vôbec nie je zlá a my (aj „diváci“) sme nakoniec boli veľmi spokojní. Vyšlo to nad naše 
očakávania. Každá skupina predviedla super predstavenie, ktoré bolo dokonalé v jeho 
nedokonalosti. 
 Samozrejme, komu by sa chcelo kašľať s projektom, ako je divadlo, keď si len 
opíšeš obsah a odovzdáš to?  Ale  napokon sme pochopili, že tu ide o niečo viac. Ide o 
to, ako si zorganizovať  čas,  ako pracovať s ľuďmi, s rôznymi názormi, ide o pohotové 
riešenie problémov, ale aj o prevzatie 
zodpovednosti za svoju prácu, ktorá je 
vo svojej podstate tvojou vizitkou. Je to 
príprava na náš budúci život, v ktorom 
sa budeme s týmito vecami stretávať 
denno-denne a nielen raz za čas pri 
skupinových projektoch. 
 Až raz nadíde ten deň  a jeden 
z nás si vytiahne pri povestnom zele-
nom maturitnom stole  otázku „Ján Pa-
lárik  - Zmierenie  alebo dobrodružstvo 
pri obžinkoch“, určite bude mať o čom 
rozprávať tých povinných desať minút 
a znova to bude stáť za to!

Text a foto:
Nicol Rácová, Sexta A

Hercami na pár hodín...
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 Čo je ESCAPE ROOM?

  Školská Escape Room 
sľubuje podporu logického a kri-
tického myslenia, tímovej spolu-
práce aj ducha školy. Vymyslela ju 
síce učiteľka, no realizovali ju pod 
jej dohľadom samotní žiaci. Naučili 
sa, ako plánovať projekt, urobiť 
finančnú zbierku, navrhnúť rozpočet, 
aj pracovať s ľuďmi. 
 Escape Room je hra, v ktorej sa 
prostredníctvom riešenia rôznych logic-
kých úloh snažíte dopracovať ku kľúču 
od miestnosti, v ktorej ste zatvorení. 
V prípade školy Tilgnerova sa snažíte 
vyslobodiť zo školského átria, z čoho vy-
plýva aj názov Trinásta záhrada.
Na vyriešenie úloh máte len obmedzený 
čas a na to, aby ste ich všetky zvládli, 
musíte spolupracovať. Posilnenie kolek-
tívu aj ducha školy je jedným z efektov, 
ktorý chce projekt školskej Escape 
Room priniesť.
S nápadom otvoriť na škole Es-
cape Room prišla síce p.uč. Katka 
Kresáňová, no nerobila ho po nociach 
doma na kolene. Jednotlivé úlohy a 
povinnosti rozdelila aktívnym žiakom, 
ktorí sa postarali pod jej dozorom úplne 
o všetko.
Medzi žiakmi školy zbierali hádanky a 
úlohy, vyhlásili a zorganizovali finančnú 
zbierku na materiál, vytvorili rozpočet a 
nakoniec jednotlivé stanovištia aj sami 
vytvorili.
Organizácia a tvorenie úloh do Trinástej 

šk. rok   2016/2017

záhrady pohltilimnohé triedy. S úlohami a 
hádankami  prichádzali všetky ročníky od 
tých najmenších až po absolventov.
Hrať sa v Trinástej záhrade bude najmä 
počas suplovaných či voľných hodín, no 
netreba to vnímať ako nejaké flákanie. 
,,Táto hra nie je ľahká a ja na nej oceňujem 
najmä posilnenie tímového ducha, pretože 
to je to, čo dnešné deti potrebujú,” hovorí 
riaditeľka Tilgnerky PhDr. Alena Turčanová.
 Pre Escape Room sa na Tilgnerke 
rozhodli využiť vnútorné átrium školy, 
ktoré sa veľmi nepoužívalo. Prostred-
níctvom Trinástej záhrady tam opäť príde 
život. Okrem hry do átria totiž pribudol aj 
altánok, ktorý bude možné využívať aj na 
vyučovanie konverzácií z angličtiny, etiky, 
biológie či iných predmetov.
Na altánok využili peniaze z finančnej 
zbierky, ktorú zorganizovali žiaci. Rodičia a 
žiaci sa v zbierke poskladali na sumu 917 
eur a pani riaditeľka uvoľnila zvyšok peňazí 
zo školského fondu. 
 Ak sa hra uchytí, uvažujú tilgneráci 
aj nad pozvaním iných škôl a vytvorením 
medziškolskej súťaže. Zatiaľ súťažia len 
tímy v rámci školy, zapojiť sa môžu 3 až 6 
členné skupiny od prímy po oktávu.

Kristína Hudeková, extilgneráčka
Foto: autorka

Článok vyšiel aj na www.ciernalabut.sk

č.4
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 AKO SA PRIHLÁSIŤ?

 Ako dobre vieš, tu, kde stojí naša 
Tilgnerka, boli v dávnych dobách nebezpečné 
močiare a mokrade. V močiaroch skončilo 
veľa nevinných tvorov, ľudí aj zvierat. 
Predstavte si, že ste sa ocitli v období zrad-
ných močiarov. 
Budete mať iba 45 minút, aby ste sa dostali 
ku kľúču z átria. Ak ostanete stáť na mieste, 
lepkavé bahno močiara vás pohltí.... Takže 
ponáhľajte sa, aby ste si svojou rýchlosťou 
a šikovnosťou zachránili nielen „život“, ale i 
dobrú povesť 
    Tím sa prihlasuje najneskôr deň dopredu na 
stránke... (momentálne sa pre pripravuje....) , viac info v 3.A b.
1. Prihlásením všetci súhlasia s dodržiavaním bezpečnostných pravidiel v Trinástej 
záhrade.
2. OTVÁRACIE HODINY: suplované alebo voľné hodiny, ktorýkoľvek deň po dohode s 
vyučujúcimi a organizátormi hry... Nahlasujete sa deň vopred v triede 3Ab!
3. Tvoj tím (3 až 6 členov) bude nastúpený prestávku pred tým, ako vstúpite do Trinástej 
záhrady pred dverami do átria našej školy (je to minizáhrada, ktorú vidno z učebne biológie). 
Prídu za vami žiaci, ktorí majú na starosť našu Trinástu záhradu (tento rok sú to žiaci z 3.Ab a 
2.Ab).
4. Každý z tímu bude mať podpísaný súhlas od rodiča, že sa môže escapky zúčastniť.
5. Potom budete mať len 45 minút, aby ste sa dostali von. Platí čas na stopkách umiest-
nených vonku, zamknutých v označenej krabičke. Takže prvú vec, čo musíte urobiť, keď uniknete 
von, ZASTAVIŤ STOPKY. 
6. Môžete sa rozhodnúť  ísť Light, ľahšiu verziu alebo Hardcore, ťažšiu verziu úniku. Obe 
začínajú rovnako, ľahšia ale končí skôr (získate kľuč s označením „Únik z ľahšej verzie“) . Vy sa 
môžete rozhodnúť opustiť átrium hneď po jej zdolaní. Hardcore verzia pokračuje ďalšími úlohami. 
Na dokončenie ťažšej verzie musíte priebežne zháňať aj indície, ktoré vám ako v pevnosti Boyard 
prezradia kľúčové slovo. Kľúčové slovo vám v ťažšej verzii pomôže otvoriť dvere, v ľahšej vám 
daruje 10 minút času k dobru!
7. Pokiaľ ste dosiahli parádny čas a skončili ste pred koncom hodiny, vraciate sa na ho-
dinu. Cez prestávku vyhľadáš AJ SO STOPNUTÝMI STOPKAMI (=dôkaz, za aký čas ste sa 
dostali von) žiakov 3.Ab bilingválnej, ktorí zaznamenajú čas a úspech vášho tímu do Knihy 
preživších Trinástej záhrady.
8. Pokiaľ sa vám nepodarilo dostať sa von, čakajte, cez ďalšiu prestávku vás prídu 
oslobodiť. :D
9. Ak náhodou nebudete vedieť s nejakou úlohou pohnúť, máte k dispozícii nápovedy. 
Pozor, každé otvorenie použitie nápovedy vás bude stáť 5 minút času!!!! Naopak, vyriešenie 
kľúčového slova z šiestich indícii vám zaručí o 10 minút lepší čas.
10. Vstupné: dobrovoľné - zaplatíte pred vstupom do Escape Room!
11. Víťazný, najrýchlejší a najúspešnejší tím čaká odmena!
12. Rovnako tvorcu najobľúbenejšej úlohy do EscapeRoom čaká odmena. 
 Dúfame, že si našu hru užijete a bude sa vám páčiť.
 Pripomíname, že aj naďalej sa môže zapojiť  každý  vytvorením zaujímavej úlohy. Tvo-
ríme spolu databázu úloh, aby bola naša záhrada dynamická a úlohy sa obmieňali. 
Najlepšia úloha bude odmenená!                                      L.Skokánková, M. Totka, V. Vavrušová, 3.A b

3šk. rok   2016/2017 č.4
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Tilgnerka vládne svetu!   
koláče, aby sme za zisk mohli 
zorganizovať školský Deň detí, 
Mikuláša, valentínkový expres či 
imatrikulácie v miestnom klube.
 A to nehovorím o 
školskom časopise No Limity! 
(teraz Tilgnerka), s ktorým 
sme rok za rokom vyhrávali 
súťaže a okrem článkov o živote 
školy sme tam s kamoškami 
prepašovávali napríklad aj rôzne 
ekologické tipy. Vďaka nemu 
vlastne dnes robím to, čo robím.
 Minulý týždeň som sa 
po rokoch na Tilgnerku vrátila 
opäť, bola som sa pozrieť na 
otvorenie nového projektu – 
školskej Escape Room s názvom 
Trinásta záhrada. A pochopila 
som, že možno dôležitejšie ako 
to, čo sa deje na hodinách, je 
to, čo sa deje mimo nich. Pro-
jekty, akcie, podujatia, ktoré 
žiaci sami vymyslia, organizujú 
aj si ich užijú.
Trinástu záhradu netvorila pani 
učiteľka po večeroch doma, ale 
tím. Všetko pod jej dohľadom 
spravili žiaci sami. Vyhlásili 
zbierku hádaniek a logických 
úloh, ktoré im nosila celá škola, 
zorganizovali zbierku, spravili 
rozpočet, vyrobili jednotlivé 
stanovištia a sami zorganizovali 
a odmoderovali aj slávnostné 
otvorenie. Profesionálne a 
vecne riadili celý proces, až mi 
pripomínali manažérov z ne-
jakých veľkých firiem. Naučili 
sa pracovať spoločne, vzájomne 
sa lepšie spoznali, naučili sa 
rozdeliť si úlohy a rozvrhnúť si 
čas. 
 Som rada, že som bola 
súčasťou Tilgnerky a aj vďaka 
nej dnes robím to, čo robím…
 Kristína Hudeková, 

extilgneráčka,  novinárka

3šk. rok   2016/2017

 Vždy som chcela 
napísať stĺpček s takýmto 
názvom…
 Na Spojenej škole Tilg-
nerova som strávila väčšiu časť 
svojho života, presnejšie 12 
rokov. Najprv základka, potom 
8-ročné gymnázium, ročník 
2007/2008. Sprevádza ma 
však dodnes, takmer na každom 
kroku. „Ten, tá je z Tilgnerky,“ 
hovorím pravidelne môjmu 
priateľovi. Ten sa mi už smeje, 
že Tilgnerka ovláda hádam celé 
mesto. Ako je možné, že toľko 
ľudí zo školy poznám? Vďaka ak-
tivitám, ktoré sme v škole mohli 
robiť, no neboli to obyčajné 
školské hodiny.
 Už počas posledných 
ročníkov na Tilgnerke som 
začínala chápať, že niečo je tam 
inak ako na bežných školách. „Vy 
nemáte POT?“ pýtala som sa 
zarazene kamošov z iných škôl. 
POT je celoškolská olympiáda 
v kolektívnych športoch, ktorú 
moja trieda pravidelne vyhráva-
la, a tak nám na polici v triede 
trónilo niekoľko pohárov. Ako na 
ozajstnej súťaži.
 Alebo školský bufet 
McTiger’s, do ktorého sme 
počas veľkej prestávky varili 
párky a po večeroch piekli doma 

č.4
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 Tilgnerácke múzy...
,,Vytrhnuté z kontextu i zo slohových zošitov...”

 
APOKALYPSA V KARLOVKE

 Písal sa rok 2075, keď vybuchlo laboratórium v Karlovej Vsi.  Unikol vtedy rádioaktívny 
plyn, ktorý spôsoboval výpadok pamäte a zmenil človeka priam na monštrum. Postihlo to celé 
okolie. Ľudia, ktorí sa stihli schovať,  sa musia stále zdržiavať v podzemí. Plyn síce pominul, ale 
tie monštrá stále behajú po povrchu.
(2075, 8. 3.)
 Katka býva v Karlovej Vsi, teda v tom, čo  z nej ostalo. Žije v katakombách pod starou 
opustenou zrúcaninou školy Tilgnerka. Celé to začalo asi pred desiatimi dňami. Monštrá po-
chodujú po povrchu a ničia všetko, čo im príde do cesty. Do katakomb sa zatiaľ nedostali, ale je 
jasné, že brána dlho nevydrží. Katka žije v podzemí aj so svojím bratom Dávidom. ,, Na povrchu 
sa už nedá žiť. Výbuch a radioaktivita všetko zničili. Tu v katakombách je to čisto boj o život. 
Jedla tu nie je veľa, iba asi na pár týždňov.“ Katka uložila hlasový záznam do svojho záznam-
níka. ,,Katka, poď už do jedálne, pripravili obed. Teda ak sa to dá nazvať obedom,“ zasmial sa 
Dávid. ,,Dobre, už idem,“ povedala Katka a postavila sa zo studenej podlahy. Išli do jedálne, no 
skôr do miestnosti  o veľkosti malej telocvične s pár stolmi a stoličkami. Jedlo nebolo nič extra, 
ale aspoň niečo. S Dávidom sme si zobrali tanier s krajcom chleba, s maslom a šunkou. Keď tu 
zrazu do jedálne vbehol bránny strážca. Tváril sa strašne vydesene. Náš veliteľ Adam k nemu 
hneď pribehol. ,,Monštrá prenikli do katakomb!“ kričal strážca. ,,Sú ešte len pri bráne, ale blížia 
sa!“ Katka zalapala po dychu a po miestnosti sa ozýval šepot. ,,Musíme ihneď odísť!“ zavelil 
Adam. V tú chvíľu do jedálne vtrhli tri monštrá. Katka sa na nich s hrozením pozrela. Znechutene 
odvrátila zrak. Všetci začali pomaly cúvať a vychádzať von. Akýkoľvek prudký pohyb by znamenal 
istú smrť. Tie príšery začali kričať a revať na celú miestnosť a rozbehli sa priamo k nim. Začali  
utekať k zadnému východu. Keď  všetci vyšli von, Adam zabuchol ťažké kovové vráta a uväznil 
monštrá vo vnútri. Keď sa Katka upokojila, porozhliadala sa po okolí. To, čo videla vonku, bolo 
ako z najhoršej nočnej mory...     
       (Pokračovanie nabudúce!)                                                                                       Karin Vašicová, Sekunda A

3šk. rok   2016/2017 č.4

Leto klope na okno,
slnko na nás volá,
všetci sa už pýtame:
Kedy skončí škola?!

Hlava má už neposlúcha, 
myslí stále na leto...  
Polihovať na pláži,
aké skvelé bude to!

Kúpaliská, opekačky,
žiadne ranné stresy,
zahodíme kalkulačky,
koniec školy, kde si?

Na ihriskách šantia deti,
vôňa melóna mi nedá spať.
Dobrodružstvá zažijeme,                                    Obrázok: Hanka Mravčáková, Sekunda A
cez leto sa môže všetko stať...                 Báseň: Katka Slobodová, Sekunda A
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Nebojím(e) sa hávede?
 Je príjemné teplé leto.  Spolu s mojou rodinou 
začíname náš každovečerný rituál. Všetci si nájdeme 
príjemné a pohodlné miesto na sedenie a začíname s 
koncertom. Pomaly ideme do crescenda, pridávame 
intenzitu a opäť decrescendo. Sme profesionáli. Vieme, 
čo robíme. Po pár hodinách sme už uspali niekoľko 
poslucháčov, navodili romantickú atmosféru a čo z 
toho máme na oplátku? Vďaku? Úsmev?  Nie. Nebodaj 
potlesk?! Och, nebuďte smiešni! Všetkého, čo sa nám 
dostane,  je len znechutenie pri pohľade na nás. Keď som 
bola malá, myslela som si, že som škaredá, ale rodičia mi 
vysvetlili, že nie je chyba vo mne. Je to celé diskriminácia! 
Som totižto žaba!
 Dobre ste počuli. Zviera, pokiaľ nie je 
vyšľachtené  a nedá sa kúpiť v obchode,  je obyčajná 
háveď, a tak sa k nemu aj správajú. Celý život si musím 
dávať pozor a sledovať okolie! Máme jediné šťastie, 
že žijeme na záhradke staršieho páru, ktorý si pestuje trošku zeleniny a ovocia a nedali sa 
oblbnúť všetkými možnými postrekmi, aby mali jedlo také veľké  ako z obchodu. No kto to kedy 
videl, aby sa striekalo na záhrade ! Ľudia sú nevďační, neúctiví a nikdy nemajú ničoho dosť. 
Aspoňže títo tu sú „stará škola“. Máme sa u nich dobre. Je tu pekne, teplučko, neďaleko rybník. 
All inclusive. Nemusíme sa báť, že nás pri výlete zrazí auto a skončím rozplesknutá na zemi. 
Fuj!  Hnusná predstava. Vždy si predstavím to porekadlo, čo učia deti v školách: „Ako by hrach 
na stenu hádzal“. Ja som ten hrach, auto je „on“ (zamlčaný podmet) a stena je v tomto prípade 
cesta. 
Som najkrajšia z mojej rodiny. Moja koža, nakoľko som to ešte nerobila (veď viete čo), je 
červenkastá až medenohnedá. Mamka vraví, že väčšie bradavice, ako mám na koži, už dlho 
nevidela. Ropucha bradavičnatá nepredstavuje možno váš ideál krásy, ale pre moju maminu 
to je životný princíp. Je hrdá, že je ropucha a celý jej život sa tak správa. Ja sa rýchlo učím 
a pozorujem ju, aby som raz mohla byť ako ona. Jej sfarbenie je žltohnedé, olivovozelené  či 
sivé. Hýri mixom farieb. Naša hrubá bradavičnatá koža vylučuje tekutinu, ktorá nás chráni pred 
nepriateľmi. Tým teraz nemyslím ľudí  alebo nedajbože tie minidomy na kolesách.
Som typická žaba (ropucha) v puberte. Mám aj latinské meno: Bufo Bufo. Vymýšľam, som 
drzá, zaľúbená a po večeroch sa mi nechce s našimi loviť. Prečo by som aj mala ?! Nič proti 
tomu starému páru, ale nevidím dôvod pomáhať ľuďom vo všeobecnosti. Živíme sa mravcami, 
chrobákmi, pavúkmi, mnohonožkami, slimákmi  či dážďovkami. V podstate požierame väčšinu 
hávede,  ktorá ničí záhrady nášho milého starého páru. Pre nich to však robím rada. Veľakrát 
ma stará pani zahliadla, keď si bola pokopkať jej maličký, no krásny a určite chutný šalátik, a 
nikdy sa na mňa nepozerala s odporom. Pozerala sa na mňa ako na krásny dar matky prírody 
a letmo sa usmiala. Ja jej na oplátku chránim jej šalát a ostatnú zeleninu. A robí to celá moja 
rodina a ostatní z našej skupiny.
Ako správny tínedžer, väčšinu dňa prespím. Našťastie, aj všetci ostatní. Je to pre nás ropuchy 
bežné. Cez deň voľno a večer lovíme. Jediná vec, čo nás donúti byť aktívnymi aj cez deň, je 
čas,keď prší, alebo obdobie párenia. No a mňa to už pomaly čaká. Toto obdobie trvá od marca 
do októbra a ja sa spolu s mojím samcom, od ktorého v poslednej dobe počúvam len samé: 
„Orrrt, orrrt, orrrt“, alebo: „Ong, ông, ông“, čo je typický signál dvorenia, chystám na výlet k 
potoku, kde darujeme život novým žabkám. Potom sa vrátime a zimu strávime v suchej zemi v 
diere nejakého hlodavca.
 Takže toto som ja. Bufo Bufo. Ropucha bradavičnatá, ktorá nepríde ľuďom atraktívna, 
ale chráni ich záhradky a plody rastúce v nej. Sme ako všetky iné zvieratá, aj keď neštekáme, 
nemňaukáme  alebo produkujeme trochu viac slizu. Bonusom sú naše vykŕkávané árie. Nájdete 
nás aj na vašej záhrade, najlepšie, ak máte rybník. Ľudia, nič proti, ale ceňte si nás trochu viac. 
Neubližujeme predsa vám, ale tým, čo ubližujú VAŠEJ záhrade. A áno, nemáte začo!

Text: Nicol Rácová, Sexta A  Obrázok: V. DulayováSekunda A

č.4
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Osemsmerovka 

 

 

 

 

Hľadaj slová: 

leto, nanuk, piesok, more, zmrzlina, bazén, 
lopta, kúpalisko, pláž, slnečník, dovolenka, 
plavky   

Vytvorila: Veronika Dulayová, Sekunda A 
Obrázky: Jessi Grellnet, Chiara Diky, Veronika Dulayová, Sekunda A 

Nemecká tajnička 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Plávať 

    
 

2 Opaľovať sa 
  

 
3 More 

    
 

4 Mušle 
    

 
5 Zmrzlina 

   
 

6 Pláž 
    

 
7Oslavovať 

   
 

8 Jesť 
    

 
9 Túra (sloveso) 

 
 

10Okuliare 
   

 
11 Nafukovačka 

 
 

12 Jazdiť na koni  
  

Vytvorila: Sofia Mišíková, Sekunda A Prepísala: Karin Vašicová, Sekunda A 

L G M O R E O J Q E A X 
E P W N M L G H T D L B 
T I R K Z M R Z L I N A 
O E C W O L W D T R P Z 
Q S B S J X G P X T L É 
N O K Ú P A L I S K O N 
A K R F R Á E G F V P K 
N W I Y Ž A T E B F T P 
U M P L A V K Y Q N A O 
K V S L N E Č N Í K V Y 
Z X D O V O L E N K A X 
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Slovenské tajničky 
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     6 
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8                

    9 
  

                
    10 
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 Obrázok: Chiara Diky, Sekunda A

1. Skauti inak 
2. Pri mori je piesok nazvaný... 
3. Nádoba  s vodou na kúpanie 
4. Véééľa vody na kúpanie 
5. H2O 
6. Letný mesiac 

7. Prázdniny pre dospelých 
8. Nápoj inak (anglická verzia :D) 
9. Letný šport – vysoká sieť... 
10. Guľatá vec na hranie 
11. Zlý mesiac po prázdninách 

 

1 
    

              
2                 

   3 
    

      
    4 

    
        

   5             
      

1. Keď je voľno, je štátny .... 
2. Ľadové osvieženie 
3. Vec na krájanie a rezanie 
4. Vec na otvorenie dverí 
5. Kus pevniny obkolesený morom 

Vytvoril: Kristián Spevák, Sekunda A 
 

 

 

 

Obrázok: Nina Boldocká, Sekunda A 

Karin Vašicová, Sekunda A 

Ak ste tajničku vylúštili, 

 hoďte papier s odpoveďou 
do škatule Tilgnerka na 
vrátnici, výherca získa 
sladkú odmenu! Tešíme sa 
na vás! 

Vaša redakcia 
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  Kniha, ktorú som si vybrala, sa nazýva Môj boj, tvoj boj. Kni-
hu som si vybrala na základe zaujímavého obsahu a pútavého deja, 
ktorý autorka a zároveň hlavná postava Ronda Rousey  postavila 
na svojom boji počas celého života.
 Hneď v úvode začala svoj príbeh udalosťou, po ktorej jej mnoho ľudí a lekárov 
nedávalo veľké šance na normálny život. Po narodení ju totiž museli oživovať a lekári 
jej do budúcnosti neveštili nič dobré. To sa začalo prejavovať v jej troch rokoch, kedy 
nedokázala povedať jedinú súvislú vetu. Vtedy často plakávala, lebo jej nikto nerozumel. 
No otec jej povedal, že ona ešte len ukáže čo je v nej a že raz sa o nej dozvie celý svet. 
Po istom čase ju však čakala ďalšia prekážka, s ktorou sa už vyrovnávala ťažšie. Jej 
otec si zlomil chrbticu a o pár rokov na to na následky zomrel. Ešte mala len osem rokov, 
ale stále si hovorila, že je silná a že to robí pre otca, aby na ňu bol hrdý. Chvíľu nato, sa 
rodina rozhodla presťahovať a začať nový život. Tešilo ju, že vidí svoju mamu a sestry 
konečne šťastné. A aj ona bola šťastná. Našla sa v bojových umeniach a pred jej cieľmi 
ju už nič nezastavilo. Tvrdo trénovala, aby sa dostala tam, kde je teraz. Veľakrát sa stalo, 
že ju šikanovali preto, aká je, ale ani to ju nezastavilo. Počas svojej kariéry zažila mnoho 
sklamaní a prehier, ale rodina ju vždy podporila. Napríklad jej mama tu bola pre ňu stále. 
Vždy, keď si zmýlila hotel, alebo aj dokonca mesto, kde sa mal konať turnaj, tak jej vždy 
dobre poradila a povedala, čo má robiť. Aj keď mala haváriu po prehratom zápase a 
mala dve operácie, tak tu pre ňu bola stále. Po tom všetkom ju však pozná celý svet ako 
olympijskú víťazku. Zúčastnila sa mnohých súťaží a dokázala aj so zraneniami vyhrať. 
Dokázala to, lebo chcela. Viackrát sa stalo, že sa zaplietla aj s cudzími ľuďmi, ktorým 
chcela pomôcť a nakoniec na to doplatila sama. Aj keď jej život priniesol veľa sklamaní a 
prekážok, vždy ich prijala a dosiahla, čo chcela. Robila to, lebo chcela ukázať, že na to 
má. Chcela, aby na ňu boli hrdí. Verila, že keď raz prekoná to najhoršie, čo sa môže stať, 
už sa nemusí báť neznámeho. Vedela, že to zvládne, aj keď to nie je podľa jej predstáv. 
Nebála sa, že príde o všetky peniaze alebo kariéru, lebo aj v tom najhoršom okamihu by 
sa dokázala vrátiť do hry. Nakoniec svoj cieľ aj dosiahla. Vyhrala titul UFC. Po všetkých 
tých rokoch boja a tréningov si splnila svoj sen a všetkým dokázala, že nato má.
 Jej príbeh ma motivoval a inšpiroval. Uvedomila som si, že keď chcem, tak 
môžem dosiahnuť a zmeniť všetko. Že všetko je len o tom, ako veľmi chcem dosiahnuť 
svoj cieľ a ako veľmi som ochotná preň niečo urobiť. Lebo ona vo svojom príbehu ukáza-
la, že aj keď jej mnohí neverili, že to dokáže a nemala to v živote ľahké, tak všetkým 
dokázala pravý opak. Aj ja som si pri mnohých častiach príbehu obdivne uvedomovala, 
aká je hlavná hrdinka silná osobnosť. Nad jej radami som sa zamyslela a vďaka nim som 
sa pokúsila zmeniť niekoľko vecí, ktoré mi už dlhšie prekážali. 
 Určite by som túto knihu chcela odporučiť tým, ktorí možno hľadajú niečo, čo by 
ich motivovalo k nejakej zmene alebo aj odvahe sa postaviť proti tomu čo ich v živote 
obmedzuje alebo ťahá smerom ku dnu. Keby sme si chceli zlepšiť známky v škole, 
museli by sme najskôr preto niečo urobiť a hlavne teda chcieť aj niečo preto urobiť. A 
práve o tomto sa v tejto knihe píše. Lebo keď chceš niečo dosiahnuť, musíš si najskôr 
uvedomiť, ako veľa si ochotný preto dať a aj ako veľa tomu obetovať. Práve preto si 
myslím, že by sme sa mali viac zaujímať o takéto príbehy či knihy, lebo každý si z nej vy-
vodí niečo iné.  A o tom to je, lebo každého ta kniha môže inšpirovať inak.To, čo voláme 
najhoršie chvíle života, sú častokrát len tri písomky v jeden deň a vstávanie každé ráno 
o šiestej do školy, ale sú na Zemi aj horšie problémy a my máme vlastne šťastie ako a 
kde žijeme. A myslím, že keď si prestaneme robiť z takýchto vecí ťažkú hlavu, tak hneď 
bude život krajší.                                                                                            

M. Malovcová, 8. B

Tip na dobrú knihu  
č.4
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