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Z obsahu vyberáme...

Pokojné Vianoce a šťastný 
nový rok 2018 vám praje re-

dakcia Tilgnerky!

Deň jazykov je skve-
lá akcia, ktorá je 
každoročná, ale vždy 
iná...
Tento rok sme sa v 
rámci nemčiny boli 
pozrieť na... s. 6.

Archeologické múze-
um, hm, to  znie 
pomerne nudne, ale 
nebolo! Plné tvorivých 
aktivít a vyrábania 
vlastných peňazí! Čo 
sa dialo si pozrite na 
s. 15, aj s foto!

 Noc výskum-
níkov je akcia, na ktorú 
každý rok chodíme 
radi, lebo je tam 
množstvo zaujíma-
vých aktivít. Aj tento 
rok - viac na s.7.

       Jablko je veľmi 
obľúbené ovocie - 
dokonca má aj svoj 
sviatok!  V  8. B si  vy-
robili   mnohé dobroty, 
aj zabavili menších! 
Viac na s. 21.

 Po stopách 
Ľudovíta Štúra priamo 
pred Dušičkami - to 
bola slovenčinárska 
exkurzia v Modre, aj 
v múzeu, aj v chotári, 
aj na cintoríne... s. 5
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 Ani sme sa nenazdali a krásna jeseň 
je už za nami. V televízii nám vianočné re-
klamy pripomínajú prichádzajúce Vianoce. 
Čakajú nás tie najkrajšie sviatky  v roku!
 Nie sú najkrajším sviatkom len pre-
to, že na Štedrý deň dostávame darčeky, 
ale aj preto, že vždy sa zídeme spolu celá 
rodina a každý je tak nejako lepší. Celý 
svet sa v ten deň zdá, že je úplne skvelý, 
bez zlých ľudí, bez politikárčenia, bez vo-
jen, konfliktov, korupcie. 
No po Vianociach sa toto čaro stratí. Možno 
je práve na nás, aby  sme si toto čaro za-
chovali v našich srdciach po celý rok. Aby 
sme boli k sebe lepší, milší... Ak aj niekto 
spraví chybu, netreba ho hneď zatracovať, 
ale skôr sa zamyslieť, prečo ju spravil a 
trebárs mu aj pomôcť, aby sa nabudúce  
takejto chyby vyvaroval. 
 Aj keď  neexistuje ideálny svet, 
kde sú len dobrí ľudia, tak my sa môžeme 
pokúsiť urobiť si taký malý ideálny svet  tu - 
u nás na škole, na Tilgnerke. Veď prečítajte 
si, koľko dobrých vecí sa udialo na škole!  
 Tak buďme k sebe dobrí a milí nielen 
počas vianočných sviatkov!

                                    text: Diana Šablicová, IV. A b,  foto: archív D.Š. 
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INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY
NEVESTA HôĽ v 
SND
je ďalšie literárne 
dielo spracované do 
divadelnej podoby, 
ktoré majú starší 
žiaci na tzv. čitateľský 
denník a pozreli si ho 
v novom Slovenskom 
národnom divadle 
23. novembra 2011.

HALLOWEENSKE 
VEČIERKY
sa konali v mnohých 
triedach pred 
Dušičkami, ale 
nie všetky sa nám 
s nimi pochvá-
li.  Veru, masky to 
boli strašidelné a 
večierky zábavné! 
Na foto malá ukážka 
z primy A.

DEBATNÝ  TUR-
NAJ
sa ako obvykle konal 
na Tilgnerke, kde sme 
hostili aj iné školy a to 
v piatok 3.novembra 
2017! 

S K Ú M A M E 
LIŠAJNÍKY
Zaujímavý projekt sa 
spustil na biológii s 
p.uč. K. Kresáňovou. 
Ide o medzinárodný 
výskum lišajníkov! 
Lišajníky sú totižto  bi-
ologický ekosystém, 
v ktorom nájdeme 
spolu mnoho organ-
izmova sú úžasným 
idnikátorom zmeny 
klímy a ovzdušia.

VO D Á R E N S K É 
MÚZEUM
máme za rohom, o 
čom sa presvedčila 
aj kvarta A, ktorá ho 
v piatok 27.10. 2017 
navštívila. Dozve-
deli sa mnoho zau-
jímavých informácii 
o vode a histórii 
vodárenstva od 
12.storočia.

Ú S P E C H Y 
ŠPORTOVCOV
Naši športovci uspeli! 
Kde? Školské ma-
jstrovstvá Slovenska 
v cezpoľnom behu, 
Červený Kláštor
25.10.2017, v 
kateórii chlapci ZŠ 
5. miesto  - družstvo 
tvorili Ruffíni Róbert 
a Janák Jakub - ter-
cia A, Sojka Viliam - 
9.B). Gratulujeme!

PREDNÁŠKA O 
PARAZITOCH
Vo štvrtok 2. 11.  2017 
priamo sám Doc. 
RNDr. F. Ondriska, 
PhD., uznávaná ka-
pacita parazitológie, 
mal v rámci biológie 
skvelú prednášku na 
túto tému pre triedy 
III. A b a kvintu B!

 Red.

šk. rok   2017/2018 2



5

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka
Po stopách Ľudovíta Štúra

 Bol to jeden z našich 
najvýznamnejších dejateľov, bás-
nik, novinár,  poslanec,  zakladateľ 
spisovnej slovenčiny, vlastenec, 
ktorý obetoval svoj súkromný život 
národu... 
 V rámci každoročnej exkur-
zie zo SJL sme sa aj tento rok pred 
Dušičkami vybrali do Modry, aby 
sme si uctili jeho pamiatku. 
Navštívili sme známe múzeum, kde 
nám pani sprievodkyňa porozpráva-
la zaujímavosti zo Štúrovho života. 
Dokonca sme boli aj v izbe, kde 
zomrel. Navštívili sme aj jeho hrob na miestnom cintoríne a vybrali sme 
sa aj do Trlinského chotára, kam rád chodieval.
    Ľudovít Štúr bol vskutku úctyhodný človek!

Text a foto:  Veronika Dulayová, tercia A
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 Kto by nepoznal meno 
Ľudovít Štúr?  Veď sa s ním 
často  stretáme  na hodinách 
slovenčiny...

 Tradície sa na našej škole opa-
kujú každoročne a čo by to bol školský 
rok bez povestných tilgneráckych 
imatrikulačiek? 
 V pondelok 27.11. 2017 sa v 
našom obľúbenom Camel klube konali 
imatrikulácie, ktoré uviedli kvintu A, kvintu 
B a 1.A bilingválnu do tajov tretieho 
stupňa. Organizátormi boli triedy  - 
hlavne septima B s pomocou septima 
A a 4.Ab. Každá trieda si pripravila 
svoj vlastný program a musím uznať, 
že sa bolo na čo pozerať. Mohli sme 
vidieť excelentné tanečné schopnosti 
chlapcov prezlečených za dievčatá a 
naopak. Prerobená Pomáda bola 
zlatý klinec večera!  Po predvedení 
toľkého talentu ich septimy trocha 
potrápili a vymysleli im úlohy, ktoré 
mali splniť pred celým publikom. Zv-
ládli to všetko podľa možností ok, 
samozrejme nechýbali ani trapasy, 
ale to musí byť.

Ima3kulačky zas a znova
  Na konci večera bolo samot-
né ,,krstenie’’ každého jedného žiaka. 
Boli pokrstení detským šampanských a 
záchodovou kefou (čistou)! Za odmenu 
dostali kartu s ich fotkou, že definitívne 
prešli  imatrikulačkami.  

Text a foto: Karin Virágová, IV. Ab
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DEŇ JAZYKOV

 Už 7. ročník  kultúrnej 
akcie pri príležitosti Európskeho 
dňa jazykov sa odohrával v Sta-
rom meste na Hviezdoslavovom 
námestí, kam sme sa vybrali 
26.9. 17 aj s p.uč. M. Ťurekovou 
a I. Mančuškovou. Cieľom tohto 
dňa bolo rozširovať jazykové 
vzdelávanie a osláviť jazykovú 
mnohorakosť.
 Navzdory zamračenému 
počasiu sa na celom podu-
jatí udržiavala veľmi priateľská 
nálada. Hneď nás upútali stánky, 
ktoré boli rozložené naprieč celým 

námestím. Každý stánok predsta-
voval nejaký významný európsky 
jazyk. Mali sme tam  možnosť 
dozvedieť sa niečo o kultúre a 
histórii daného jazyka, niektoré 
stánky predávali knihy a učebnice 
a niektoré zase podávali in-
formácie o možnostiach štúdia. V 
strede námestia, medzi stánkami, 
bolo pódium. Ako som sa dočítala, 
v ten deň tam mali byť rôzne dra-
matické a hudobné vystúpenia. 
My sme akurát vystihli vystúpenia 
nepočujúcich detí, ktoré tancovali 
aj spievali. 
Páčila sa mi hlavná idea, ktorú 
prezentovali organizátori - posun-
ková reč je taktiež európsky jazyk, 
netreba na to zabúdať. Myslím si, 
že som nebola jediná, ktorá sa pri 
pódiu pozastavila.
Takisto sa v kine Mladosť pri tejto 
príležitosti premietala séria krát-
kych vtipných filmov v pôvodnom 
znení.
 Popri vyučovaní v škole to 
bolo určite príjemné, ale aj poučné 
odreagovanie.

Text a foto: Fatima Yehaiaová, sexta A  
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Halloweenský  večierok
 Aj sekunda A s p.uč. Ivetou 
Piršelovou  urobila halloween-
sku párty. Okrem toho, že sme 
sa prejedli a pohostili (in Bufet 
u Peka),  sme sa aj super za-
bavili. Úžasný program zahŕňal 
cool rap našich šuhajov, hádanie 
pesničiek z tohtoročnej hit-
parády, lekcie sebaobrany, lov 
na poháre s nerfkami a práskanie 
balónov. Nechýbala strašidelná 
prehliadka masiek: jednorožcov, 
zombie fanynky, Karate Kid, si-
amské dvojičky, popcorn, cukrík, 
cat, zombie, lovec ... 

Text a foto: baby zo sekundy A
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NOC VÝSKUMNÍKOV
  Po príchode do Starej tržnice 
sme boli ohromení. Okrem toho, že tam 
bolo mnoho škôl a ešte viac ľudí, bolo 
tam rovnako veľa malých stánočkov, 
ktoré by sa dali prirovnať doslova k 
trhom, ale každý mal zameranie na 
niečo iné,  napríklad z fyziky, biológie, 
histórie a podobne. Vítala nás unikátna 
akcia s názvom Noc výskumníkov.
  Hneď pri prvom stánku,  v kto-
rom sme sa zastavili, bol hologram zeme-
gule a my sme mali možnosť kliknúť do 
počítača,ktorý nám ukázal, ako vyzerala 
naša Zem do prvohôr. 
Ďalšie stánky ponúkali mnohé  objasne-
nia z fyziky a  vedci nám ukazovali,  ako 

vzniká svetlo a podsvietenie pri používaní 
telefónu,  ale aj lámavosť svetla a rôzne 
filtre. Neváhali sme sa pozrieť aj  diery 
do sveta, no ja som sa bála, aby do nej aj 
nepadli. 
Keď už sme obehli stánočky na prízemí, 
nastal čas presunúť sa na 1. poschodie. 
Toto poschodie bolo zamerané viac na bio-
lógiu, históriu a počítačové technológie. 
Vyskúšali sme si kvíz, ktorý celej skupinke 
dopadol  veľmi dobre, ale taktiež ázijské 
špecialitky,  ktoré sa na nejakú dobu kuklia. 
Už viete, o čo ide? Upražené červíky s vy-
stretými nožkami a veľkými čiernymi očami 
našim žiakom, ba aj našim pani učiteľkám 

K. Kresáňovej a A. Rácovej   veľmi chu-
tili... :D   Hovorí sa, že tieto bielkoviny sú 
jedlom budúcnosti.
Ďalšie stánky ponúkali hojivé medy a ich 
ochutnávky, ľudské lebky, mikroskopo-
vanie klíčkov, minerálov, lávové kamene 
atď. 
 Keď sme už všetko pochodili a 
popozerali,  spravili sme si menšiu zas-
távku pre trošku umenia. V galérii, ktorá 
sa nachádzala hneď oproti, boli vystavené 
záhadne obrazy s pestrými motívmi. Mám 
pocit, že okrem červíkov to bolo práve 
umenie ,ktoré nás zaujalo najviac a práve 
z tohto prostredia vznikli nezabudnuteľné 
fotky.

Text a foto: Sára Mašurová, septima A
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OSLAVUJEME 25 

Program koncipovaný ako príbeh, 
ktorý rozpráva samotná škola, sa 
volal A zrodila sa hviezda a   bol 
úžasný! Tancom hviezdičiek ho 
uviedli dievčence z 1. stupňa. 
Moderátorská trojica Anna Ma-
ria Zimová, Ina Opartyová a Igor 
Furdík postupne predstavili cez 
videonahrávky zopár úspešných 
absolventov školy. 
Nasledovalo vystúpenie Lindy 
Polóniovej  a Michala  Nôtu z 
Čečinky. Gitarové sólo  zahra-
la Diana Horecká. Latino tance 
predviedli majstri Slovenska Ema 
Tomášová a Artem Oberemok, 
ale aj  Iľja Sorokin či Natália 

 Tilgnerka vznikla 
už v roku 1970, 
ale ako základná 
škola. Neskôr na 
jej pôde vzniklo 
osemročné gym-
názium, ktoré si  
našlo svoje miesto 
medzi bratislavs-

k ý m i školami svojimi 
úspechmi i úspešnými žiakmi.
     Na slávnostnej akadémii sme 
mohli vidieť, čo všetko sa za tie 
roky na Tilgnerke udialo. Program 
otvorila riaditeľka školy PhDr. 
Alena Turčanová a pani starostka 
MČ Karlova Ves Dana Čahojová.  

šk. rok   2017/2018 2

     Naše osemročné gymnázium
 oslavuje  25. výročie!

Táto veľkolepá udalosť bola oslávená 
v Camel klube skvelým programom, 
ktorý zostavili svojimi  vystúpeniami  

naši žiaci! Pondelok 4. decembra 2017 sme 
dokázali,  aká je Tilgnerka skvelá!
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ROKOV GYMNÁZIA
Streďanská so svojimi tanečnými 
partnermi. Famózne vystúpenie 
rock and rollovej skupinove Cops 
and robbers vystriedala neme-
nej famózna La Dansa a Sára 
Mašurová so skupinou Divertída.
Študentské video parodujúce 
školu cez známe  populárne 
piesne rozosmialo celú sálu di-
vákov, ale hviezdou večera sa stal 
Adamko Szabó, ktorý uviedol časť 
programu  žiakov 1. stupňa. A-
damko zabodovoval aj recitáciou 
básničky o Tilgnerke či záložke z 
ponožky.
Tilgnerke k 25. výročiu blahoželali 
aj samotní žiaci, terajší oktávani. 
Hlas školy Tilgnerova im 
poďakoval, pretože  tak, ako je 
hrdá na svoju minulosť, váži si 
prítomnosť a teší sa na budúcnosť.
 Záverečná pieseň D o t -
kni sa hviezd, v 
ktorej účinkovalo mno-
ho žiakov rôznych 
tried, bola exce-
lentnou bodkou 
na záver a bola 
odmenená búr-
livým potleskom!
 Ako sme  
v redakcii zis-
tili, program 
zrežírovali tak 
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skvelo p. uč. I. Reviliaková, E. 
Potočová, D. Budaiová, J. Bojko-
vská a M. Burlasová. Klobúk dole!
 Celá slávnostná akadémia 
doplnená krásnou výzdobou s 
motívom hviezd nám ukázala, 
že Tilgnerka je plná hviezd, len 
čakajú na svoju šancu zažiariť. 
Hviezdni učitelia, hviezdni absol-
venti, hviezdni žiaci, ktorí sa nikdy 
nevzdávajú! Tilgnerka nám dáva 
šancu rozprestrieť krídla a letieť v 
ústrety hviezdnej budúcnosti...

Text : Diana Šablicová, IV.A b
Foto:  Mgr. Silvia Bodláková
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 Pani učiteľka, čo na 
Tilgnerke učíte?
Hudobnú výchovu.
 Vždy ste chceli byť 
učiteľkou? Ak by ste nerobili 
učiteľku, čím by ste chceli byť?
Áno, chcela. Aj keď som uvažovala 
nad viacerými povolaniami. Nako-
niec som vyštudovala operný spev 
a som učiteľkou hudby. Ak by som 
nebola učiteľkou, chcela by som 
podnikať. 
 Čo rada robíte vo voľnom 

Mgr. Michaela Heráková

Spovedáme  učiteľov!
čase?
Rada chodím do kina, na koncerty, 
do divadla. Alebo si idem zacvičiť, 
zaplávať a navštevujem aj hodiny 
spevu na konzervatóriu. 
 Čo rada robíte cez prázd-
niny, vašu dovolenku?
Idem k moru, na  rôzne výlety, na 
splav. Nerada sedím doma a vždy 
sa snažím mať aktivity.
 Rada cestujete? Kam?
Veľmi rada! S priateľom často 
cestujeme na motorke. Naposledy 
sme boli v Taliansku, Slovinsku a 
hocikedy sa vyberieme do Rakús-
ka, do Čiech, ale aj tu po Sloven-
sku si naplánujeme pekné výlety.
 Ktoré jedlo máte 
najradšej? 
Akékoľvek cestoviny, grilované re-
bierka a milujem krevety, kalamáre 
a všakovaké morské príšerky. 
 Ako si predstavujete do-
volenku snov?
Mám rada more, piesok,  
ale najradšej navštevujem 
veľkomestá, kde to proste žije! 
Chcela by som navštíviť Shanghai 
alebo Las Vegas. 
 Tešíte sa na Vianoce?
Áno, veľmi sa teším. :)

 Ako ste na tom s nakupo-
vaním vianočných darčekov?
Mám zatiaľ jeden. Ale ako sa 
poznám, zvyšné budem zháňať 
na poslednú chvíľu.
 Čo by ste si priali vy pod 
vianočný stromček?
Čokoľvek ma poteší, ale už 
tradične si každý rok prosím od 
Ježiška pyžamo. 
 Ďakujeme za rozhovor!

Lili Rybová, sekunda A
foto: archív M.H.

šk. rok   2017/2018 2



11

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka

som v oblastiach, kde je (našich) 
turistov pomenej: Sydney a jeho 
okolie, autom naprieč Novým Zé-
landom, pobrežie i vnútrozemie 
Srí Lanky. Mám krásne spomienky 
a veľa poznatkov.
 Ktoré jedlo máte 
najradšej? 
Domáce. Ale to, ktoré nemusím 
navariť ja.
 Ako si predstavujete 
dovolenku snov?
Už si nemusím predstavovať – 
zažila som. Tri týždne na Novom 
Zélande. Dva ostrovy a každý je iný. 
Cítila som sa tam ako v rozprávke. 
Každý z ostrovov je klenot a každý 
zvádza tými najrafinovanejšími 
spôsobmi.  Južný ostrov je plný 
veľhôr, jazier, fjordov a ľadovcov, 
pričom nie je tak husto obývaný 
ako ostrov Severný. Ten zase 
ponúka sopky, horúce pramene a 
gejzíry, splavovanie riek, tropickú 
vegetáciu alebo úchvatné pláže. A 
to všetko sme spoznávali útulným 
obytným autíčkom pre dve osoby. 
Na to sa nedá zabudnúť.
 Ďakujeme za rozho-
vor!        
               Lili Rybová, sekunda A

archív M.Š.

 PhDr. Marta Šikrová

 Pani učiteľka, čo 
na Tilgnerke učíte?
Učím občiansku náuku (v 8. a 
9. ročníkoch) a etickú výchovu 
(v 6. ročníku).
 Vždy ste chceli 
byť učiteľkou? Ak by ste 
nerobili učiteľku, čím by 
ste chceli byť?
Byť učiteľkou bola jedna z 
možností, ktorá pri výbere 
štúdia, resp. povolania, 
prichádzala do úvahy. Ale na-
koniec som ani nebola celý 
svoj profesný život učiteľkou. 
Keď som neučila, zaobe-
rala som sa problematikou 

školstva, najmä s problematikou 
práv dieťaťa. Dnes by som už 
nemenila.
  Čo rada robíte vo 
voľnom čase?
Veľa čítam a keď to dovoľuje 
počasie, rada chodím do prírody 
– či už pešo, ale najmä na bicykli. 
Veľmi rada svoj čas trávim so svo-
jou poldruharočnou vnučkou.
 Čo rada robíte cez 
prázdniny, vašu dovolenku?
Čítam, bicyklujem, rada cestujem, 
ale najradšej spoznávam ešte 
mnou nepoznané zákutia Sloven-
ska a Čiech. 
 Takže rada cestujete? 
Kam? 
Už desať rokov trávime s 
priateľkami z čias gymnázial-
ného štúdia  jeden letný týždeň 
striedavo vždy v inej časti Českej 
alebo  Slovenskej republiky. Spá-
jame príjemné s užitočným – 
spoznávame krásy našich krajín 
a zároveň sme spolu dlhoročné 
kamarátky.
Okrem toho sa mi v posledných 
rokoch podarilo navštíviť aj ďaleké 
krajiny,  s vlastným zvoleným 
programom, bez cestovky. Bola 

šk. rok   2017/2018 2
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V GOOGLE VERÍME!  
 Zažili sme niečo 
nevídané! Dňa 13.10. 2017 
zažila 4. A bilingválna  vskutku 
niečo nové! Boli sme na filmo-
vom festivale s názvom Jeden 
svet nestačí. 
 Festival Jeden svet je je-
diným kultúrno-vzdelávacím podu-
jatím na Slovensku, ktoré sa kom-
plexne zaoberá ľudskoprávnymi 
a globálnymi témami. Žiaci našej 
školy tam chodia každoročne.  
 Tento rok sme  si mohli 
pozrieť v spolupráci predmetov 
geografia - občianska náuka film 
s názvom V Google veríme. Práve 
tento film nás donútil zamyslieť sa, 
komu vlastne môžeme veriť. Ani 
si neuvedomuje, že každú hodinu 
každého dňa sú naše digitálne in-
terakcie nahrávané a ukladané. 
Úprimne si priznajme, kto z nás 
číta tie malé písmenka na we-

bových stránkach... A práve to bol 
cieľ tohoto filmu. Ukázať nám, že 
žijeme v dobe „veľkých dát“, kedy 
aj zdanlivo banálne informácie 
bežného života majú enormnú 
váhu. Ani sa nenazdáme a vlády 
a veľké spoločnosti budú mať  
znalosti o tom kedy, ako často a s 
kým komunikujeme, čo každý deň 
nakupujeme a kde chodievame. 
Online stránky a aplikácie, ktoré 
dennodenne používame, majú 
našu dôveru a my sa nad tým už 
vlastne ani nezamýšľame.
 Ale mali by sme sa. Nemám 
tým na mysli, že máme veriť rôz-
nym konšpiračným teóriám, ale 
zamyslieť sa nad tým, či je mobil 
náš sluha alebo pán a čo všetko 
je snímané a kamerované vôkol 
nás a či to tak naozaj chceme. Vy 
vari áno?

Diana Šablicová, IV.A b

šk. rok   2017/2018 2

Veľkáči čítali prvákom...
 V rámci projektu Starší mladším sme sa v utorok 24.10. 2017 
vybrali navštíviť našich najmladších žiakov. A nielen tak naprázdno! 
Počas hodín slovenčiny sme im celá trieda vyrobili farebné záložky 
a k tomu pridali aj veselé halloweenske omaľovanky. 
 Naša Diana bola skvelou moderátorkou, ktorá privítala 1.A na 

našej škole v mene nás 
,,veľkáčov”. Okrem toho 
sme s Luckou a Katkou  
zahrali krátke, ale poučné 
divadielko o kačiatku a 
kuriatku, ktoré sa deťom 
veľmi páčilo. Naše záložky 
(tulipány, medvedíky či za-
jkov) si odložia do šlabikára 
a neskôr do kníh, lebo sme 
sa dohodli, že keď sa naučia 
čítať, prídeme znova, ale to 
už nám rozprávku prečítajú 
oni!              Text: Simona Baranová, IV.Ab 

Foto: Karin Virágová, IV.Ab
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Svaly naše dôležité

Záložka spája Blavu s Košicami

 Keď sme sa na bi-
ológii učili tému svaly, pani 
učiteľka A. Rácová si za-
volala na pomoc ďalšiu pani 
učiteľku, aby sme si túto 
tému precvičili v praxi! A kde 
sa to dá najlepšie? No pred-
sa na telesnej výchove!
 Našťastie sme nezačali 
hneď fyzickým cvičením, 
ale najprv mentálnym. Pani 
učiteľka A. Butkovská nám 
vysvetlila, ako svaly funfujú 
v praxi. Rozprávala o sva-
lových rozdieloch muža/ženy, 
rozdielom medzi cvičiacim/
necvičiacim,  ako funguje na-
beranie svalovej hmoty,  ako 
svaly pracujú,  aké sú ich časté 
poruchy a pod. 
Najviac vnímali najmä naši cha-
lani, pre ktorých je téma  svaly 

šk. rok   2017/2018

samostatná kapitola. Niečo už 
vedeli, niečo nové sa dozve-
deli. 
Baby najviac zaujali tipy na 
uvoľnenie stuhnutých svalov... 
Skrátka, každý si našiel to svo-
je, čo bežne využije v reálnom 
živote.

text a foto:  Nicol Rácová, septima A

 Konečne nám dora-
zili záložky! Ešte v septem-
bri sme sa na SJL  zapojili do 
československého projektu 
Záložka spája školy, v ktorom 
sme vyrábali záložky pre spria-
telenú školu z Košíc. 
 Veľmi sme sa tešili, aké 
záložky dostaneme my. A boli fakt 
krásne! Piataci z Košíc si vyskúšali 
rôzne techniky, ich záložky boli 
naozaj milým prekvapením. Hneď  
sme si ich aj vyskúšali a boli naozaj 
skvelé! Aj Matúš si to myslí!
 Teraz ešte nájsť v knižnici 
nejakú dobrú knihu a môžeme sa 
pustiť do čítania. Veď upršané zimné 
večery sú na to ako stvorené!

Karolína Mózešová,  5. D
foto: A.H.

2
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Nežná revolúcia 1989
šk. rok   2017/2018

 Tento deň nie je len o 
tom, že sa študenti neučia, alebo 
že naši rodičia nejdú do práce 
a môžu si spolu s nami spraviť 
výlet za naše hranice na nákupy, 
nakoľko je štátny sviatok  a máme 
voľno. Ale prečo máme voľno?
 Už ráno 16.11. Tilgnerku 
,,zobudilo” rozhlasové vysielanie 
piesňou Modlitba pre Martu, ktorá 
bola symbolom Nežnej revolúcie. 
V závere zasa zaznela pieseň 
Sľúbili sme si 
lásku. Na ho-
dinách dejepisu 
sme robili pro-
jekty Rok 1989 v 
našich rodinách 
alebo sme sa 
rozprávali na túto 
tému. Vo ves-
tibule každého 
vítala nástenka 
na tému Nežná 
revolúcia.
 T e n t o  
veľký deň 17. 11.  
sa spája s histó-
riou slovenského 
národa zvanou 
Nežná revolúcia, 
ktorej jednou z 
hlavných príčin 
bolo aj obmedzené cestovanie do 
zahraničia, aj to len s povolenou 
sumou,ktorú udával štát. Ak by 
ste chceli ale presnú charakteris-
tiku, čo to vlastne Nežná revolú-
cia bola, označujú sa tak nekr-
vavé udalosti, ktorých dôsledkom 
bolo odstránenie komunistického 
režimu  v Československu.
Vo štvrtok 16. novembra 2017 nám 
prišiel  práve o nej porozprávať 

2

pán historik Peter Jašek z Ústavu 
pamäti národa.
Žiaci septimy A a septimy B mali 
možnosť pozrieť si jedinečné 
zábery z archívov, ktoré zachy-
távali, ako to celé prebiehalo. 
Stretnutia tisícok demonštrantov 
na námestí SNP v Bratislave! Vo 
filme ľudia vyjadrovali svoje po-
city zväčša negatívne, ba veľmi 
depresívne, nakoľko mali pocit, 
že sa nikdy nikam nedostanú a že 

toto obdobie nikdy 
neskončí. V tej dobe 
tu nebolo toľko ob-
chodov, ale zároveň 
ste si nemohli 
doniesť veci ani 
zo zahraničia.  Na 
ovocie či mäso ste 
si museli vystáť aj 
štvorhodinové rady.  
Zásahy polície boli 
nepredstaviteľné! 
Pán historik nám 
toto všetko veľmi 
prehľadne opísal a 
zodpovedal aj otáz-
ky, ktoré nás zau-
jímali. Taktiež mal 
pripravenú veľmi 
peknú prezentáciu 
spojenú s filmom, 

ktorý pomohol  mnohým žiakom 
pochopiť toto obdobie aspoň 
natoľko, že si predstavili, aké to 
v tom období bolo  a že si určite 
viac vážia to, koľko možnosti majú 
dnes. Je to síce nedávna doba, 
ale svojím štýlom tak vzdialená, 
že sa nám mladým nechce veriť, 
že to bolo len  v roku 1989. 

Text: Sára Mašurová, septima A
Foto projektov: A.H.

 Čas, keď sa štrngalo kľúčami a zapaľovali sa sviece...
Čas, keď sa spomínalo na upáleného Jána Palacha...

Čas, keď spievala davu demonštrantov Marta Kubišová...
Čas, keď sa verilo, že zvíťazí demokracia...



15

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka

  Keďže sa na dejepise 
učíme o praveku a začíname 
starovek, pani učiteľka A. 
Hlavinková nás zobrala 
precvičiť si naše teoretické ve-
domosti v praxi. 
V stredu 26.10. 2017 sme my z 
primy A navštívili  Archeolo-
gické múzeum v Bratislave aj za 
pomoci nášho triedneho učiteľa 
p. uč. T. Ralbovského.
    Počas prehliadky múzea sme 
sa veľa dozvedeli. Naučili sme sa 
niečo o mumifikácii, starovekých 
minciach, o archeológii... Mňa naj-
viac zaujala archeológia, o ktorej 
nám pripravila pani sprievodkyňa 

prezentáciu. Dozvedela som sa, 
že archeológovia to nemajú vôbec 
ľahké.
Nevedela som, že archeológovia 
skúmajú pôdu aj pod vodou. Pani 
sprievodkyňa nám povedala, že 
majú špeciálne papiere, na ktoré 
môžu písať aj pod vodou. Zaujali 
ma aj veci, ktoré Egypťania dávali 
do hrobiek. Vo vitrínach boli amulety 
a rôzne sošky. 
     Po prehliadke múzea sme mali 
prichystaný program s tvorivými 
dielňami. Vyrábali sme si keltskú 
mincu biatec  a aj rímsku mincu. 

Sadrové mince sme brúsili, farbili 
a lepili. Na začiatku tvorenia sme 
dostali pracovné listy s úlohami, 
ktoré sme mali vyplniť. Po miest-
nosti boli rozložené tabule s in-
formáciami a my sme mali podľa 
nich vyplniť  pracovný list s úlo-
hami. Napríklad sme zistili, kedy 
aký panovník vládol, aké mince 
používal, ale aj to, aké mali Rima-
nia skvelé cesty. 
 Bola to veľká zábava a tento 
výlet sme si užili. Učiť sa  a tvoriť v 
múzeu je naozaj skvelé!

Text a foto: Adela Kopčíková, prima A

šk. rok   2017/2018 2

Primáni vyrábali peniaze!
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Pomáhame zvieratám

 Tento projekt už na škole ro-
bila Martina Ruffini a jej trieda  mi-
nulý rok s p.uč. D. Lapšanskou, o 
čom som sa dozvedela náhodou 
na  Redaktorskom krúžku. Keďže 
aj ja som už robila podobný pro-
jekt, rýchlo sme našli spoločnú 
reč.  
 Najprv sme si dohodli, 
čo plánujeme robiť a vyrábať na 
predaj. Potom sme vyrobili le-
táky, ktoré sme rozvešali po škole, 
aby sa zapojilo čo najviac žiakov. 
Pomáhali nám aj  Alica Bollová, 
Kristína Andrejkovičová, Viktória 
Niščáková z 5.B a Zuzka Sitárová, 
tercia B.
Pani učiteľka A. Hlavinková  nám 
potom pomohla nakontaktovať útu-
lok Sloboda zvierat, kde našu po-
moc veľmi uvítali. Potrebovali by aj 
krmivo, ale hlavne peniaze na lieky 
a potrebné operácie pre zvieratá. 
Postupne sa zberali handmade veci 
na predaj, až ich bolo dosť. Vyro-
bili sme letáky o plánovanej burze, 

pripravili 
stoly a 
predajné 
stánky a 
akcia sa 
m o h l a 
z a č a ť 
od 5.12. 
2017.   
Dokonca 
nás prišli 
podporiť 
priamo zástupcovia Slobody zvie-
rat. Na besede nám predstavili, 
na čo vlastne peniaze konkrétne 
poputujú.  Dohodli sme sa aj na 
ďalšej spolupráci a návšteve ich 
útulku. Vyrobené veci boli za níz-
ke ceny, aby si ich mohli kúpiť aj 
žiaci na 1.stupni, aj ktokoľvek, kto 
chcel prispieť zvieratám. Boli to 
vecičky, ktoré sa dali  darovať ako 
darčeky na Vianoce, takže sme 
vlastne spojili dokopy viaceré veci 
- dobrý úmysel pre zvieratá i dob-
rý darček pre rodinu a známych. 

Boli to  napr. svietniky, ozdoby 
na vianočný  stromček, rôzne 
náramky či dekoračné pred-
mety. 
Zapojili sa ozaj mnohí žiaci, 
čo nás veľmi potešilo. V čase 
uzávierky nášho časopisu sa 
ešte handmade veci predáva-
li, takže konečnú sumu, ktorú 
sme získali, zverejníme až v 
ďalšom čísle časopisu.
Rovnako sa dozviete, ako 
sme sumu odovzdali Slobode 
zvierat a na čo bola použitá. 

Text: Martina Ruffini, 5. B
a Adela Kopčíková, prima A foto: A.H.

šk. rok   2017/2018 2

 Od začiatku jesene sme vymýšľali projekt, 
ktorým by sme pokračovali v pomoci pre zvieratá 
v útulku Slobody zvierat. Napokon sme sa rozhodli 
predávať vlastné handmade veci v našej škole a 

výťažok z predaja darovať do útulku!
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Súťažili sme v slovenčine!
šk. rok   2017/2018 2

 Bol to druhý ročník, na ktorom som sa zúčastnila, a tak ma  
výsledné 3. miesto  milo prekvapilo a veľmi potešilo! Dňa 18.10.2017 
sme si s niekoľkými spolužiakmi otestovali naše vedomosti zo slo-
venského jazyka.
 Olympiáda sa skladala z troch častí - gramatického testu, 
úpravy textu a ústneho pre- javu. Podľa môjho úsudku 
sme všetci gramatickú časť olympiády zvládli dobre, ale 
pri práci s textom a s úst- nym prejavom to bolo oveľa 
náročnejšie. Práca s tex- tom bola pre mňa veľmi 
dôležitá. Vďaka jej hod- noteniu som si istá mojimi 
žurnalistickými ambíciami a snami. Pri snoch chvíľu 
aj ostaneme, pretože té- mou ústneho prejavu 
boli práve sny a ambície. Nervozita a neistota v 
očiach spolužiakov bola badateľná. Nebola som na 
tom o nič lepšie. Musela som nazbierať všetku odvahu 
pre podanie toho najlepšieho výkonu. Skoro všetci sme 
to zvládli a veľa prejavov bolo zaujímavých a pekných.
 Veľa spolužiakov som predtým poznala len po mene alebo z vi-
denia. Počas prestávok a príprav na ďalšie časti boli ozaj všetci veľmi 
milí a atmosféra bola príjemná. Ak máte možnosť zúčastniť sa, určite to 
skúste. Do budúceho ročníka vám prajem veľa šťastia.

Veronika Prekopová, 9.A, foto - ilustračné z netu

 Living  Memory je mimo-
vládna organizácia, ktorá sa zao-
berá prednáškami o  totalitných 
režimoch formou podnecujú-
cou kritické myslenie. Kritické 
myslenie znamená nepodliehať 
prvým dojmom a neovereným in-
formáciám, čo je v dnešnej dobe 
neraz ťažké.     
        V pondelok 20.11.2017 sa kona-
la prednáška Ľ. Morbachera pre 9. A 
a 9. B na tému Extrémizmus kedysi 
a dnes s podtitulom Nástup Hitlera k 
moci v rámci navýšenej hodinovej dotácie dejepisu pre deviatakov podľa 
pokynov MŠ SR. Bola to prvá zo série prednášok, ktorá mladým ľuďom 
- prvý rok s občianskym preukazom - ukazuje možnosti ich budúceho 
občianskeho života tak, ako znie motto Living Memory: ,,Chceme žiť 
v spoločnosti slobodných a zodpovedných ľudí. V spoločnosti a v 
krajine, v ktorej sa dobre žije a v ktorej bude možné normálne žiť 
aj v budúcnosti.”                                                   Text a foto: PhDr. A. Hlavinková

Living Memory pre deviatakov
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Alica, povedz nám niečo o sebe.
Volám sa Alice, mám 17 rokov a 
takmer celý svoj život som prežila 
v Írsku. Slovensko je nádherná 
krajina s milými ľuďmi, ale na-
priek tomu sa teším späť domov, 
do Dublinu.
Kedy a prečo si začala so 
športom taekwondo?
V roku 2010 mama hľadala bojové 
umenie pre môjho brata a keď 
sme sa dozvedeli o Dublin Air-
port School of Taekwondo (moja 
škola), tak som si povedala, že za 
vyskúšanie  nič nedám. Ukázalo 
sa, že to bolo najlepšie rozhod-
nutie môjho života.
Aké to bolo zúčastniť sa maj-
strovstiev sveta v taekwonde a 
kde sa konali?
Majstrovstvá sveta sa konali v ok-
tóbri v  Dubline. Bol to skutočne 
zážitok, ktorý mi otvoril oči. Vi-
deli sme veľa rôznych štýlov, 
ako to chodí na medzinárodných 
súťažiach, ale hlavne sme si 
užili povzbudzovanie priateľov a 
súťaženie na svetovej úrovni. 
Aký je to pocit umiestniť sa na 
takomto skvelom mieste? Byť 
tretia na svete?

V rubrike Talen-
ty Tilgnerky vám v 
každom čísle nášho 
šasopisu predstaví-
me skvelých žiakov 
našej školy, ktorí 
dosiahli niečo vý-
nimočné vo svete 
vedy, športu, ume-
nia... Dnes máme 
dve mladé dámy - 
taekwondo a šach!

Alica Mislovičová, IV.Ab
Je to neuveriteľný pocit. Pocit, 
že niečo také dokážeme, sme 
si odniesli aj ja, aj moji priatelia. 
Ale koniec koncov, medaila nie je 
všetko. Bez mojich kamarátov a 
úžasného inštruktora by to nikdy 
nebol taký zážitok.
Aké sú tvoje ciele do budúcnos-
ti v taekwonde?
Keď som začínala, vždy som ob-
divovala ľudí s čiernym opaskom 
a hovorila som si, že to je môj 
cieľ. Teraz, keď už som sa na tú 
úroveň dopracovala aj ja, idem 
ďalej. Budúci rok sa chystám už 
na Druhý Dan (čierneho opasku) a 
postupne budem postupovať ďalej 
počas svojho života.
Ako zvládaš náročné biling-
válne gymnázium a zároveň 
taekwondo tréningy?
Tak, ako všetci vieme, slovenčina 
nie je najľahší jazyk, takže väčšinu 
svojích dní po škole venujem 
študovaniu. Minulý rok som bola 
vyskúšať niekoľko taekwondo tré-
ningov tu na Slovensku, ale ne-
bolo to nič pre mňa. Okrem toho, 
že to bol iný štýl, ako som sa dot-
eraz učila, atmosféra tréningov 
mi nesadla. Ako sa hovorí, nikdy 

šk. rok   2017/2018 2
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Zuzka Kučerová, prima A

nezabúdajte, prečo ste začali, 
a mňa taekwondo baví, ale na 
týchto tréningoch ma to jednodu-
cho nebavilo. Keďže každých pár 
mesiacov chodievam do Dublinu 
na tréningy a súťaže, zhodnotila 
som, že bude najlepšie na dialku 
trénovať so školou, s ktorou som 
doteraz trénovala v Írsku. 
Čo patrí medzi tvoje zaľúby 
mimo taekwondo?
Popri škole mi taekwondo zaberá 
väčšinu volného času. Avšak, keď 
dotrénujem najdôležitejšie časti 
na prichádzajúcu súťaž v novom 
roku, vrátim sa čiastočne zas na 
chvílu k tréningom kajakovania v 
lodenici VK Tatran Karlová Ves. 
Komu by si odporučila, aby sa 
venoval tomuto športu? Pre 
koho je vhodný?

2

  Zuzka, počula som že si 
vyhrala šachový turnaj. Kde to 
bolo?
Som z toho šťastná. Bolo to 
prvýkrát, čo som sa umiestnila. 
Bola som tretia a postúpila  som 
do krajského kola. Bolo to na  
Majstrovstvách obvodu IV., v 
utorok 24.10., kde bolo spolu 104 
detí. Naša škola skončila tretia! 
 Ako dlho sa venuješ 
šachu?
Šachu sa venujem dva roky. 
Naučil ma ho dedo.
 Chodíš na nejaký šachový 
krúžok?
Chodila som dva roky, ale teraz 
už nie. Trénujem doma.
 Máš aj iné krúžky a hob-
by?
Chcem chodiť na kone. Chodím 
na dramatický krúžok a milujem 
varenie a pečenie.
 Stíhaš popri krúžkoch 
školu?

Celkom ju stíham. Ale nedá sa 
povedať, že úplne.
 Aké máš plány so šachom 
do budúcna?
Len hrať turnaje a hrať šach 
doma.
Ďakujeme za rozhovor!

Adela Kopčíková, prima A
foto: www.sachovakademia.sk 

(Pozn. red. : 1. miesto SG Senada, 2. Gymná-
zium  L. Sáru,, 11. Gymnázium Bilíkova)

Je to celkom univerzálny šport 
v tom, že vám to nemusí  zabrať 
celý život. Súťaže nie sú povinné, 
postupujete, ako ďaleko chcete, 
a najlepšie je, že sa dá začať v 
akomkoľvek veku. Bojové umenie 
musí každý skúsiť, aby vedel, či ho 
to baví. Dosiahnutie svojho cieľa 
je nenahraditeľný pocit, to sa týka 
aj súťaží, ale úprimne, ešte lepší 
pocit je trénovať niečo, čo vás 
baví, s ľuďmi, ktorých máte radi a 
tento pocit vás bude sprevádzať 
celý život. Takže, všetkým, čo 
hľadajú niečo nové, nebojte sa, za 
skúšku  nič nedáte a nikdy nevi-
ete, kedy natrafíte na niečo, čo 
vám zmení život navždy!
Ďakujem za rozhovor!

Diana Šablicová, IV.Ab
Foto: archív A.M.
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   ZO ZAHRANIČIA píše ...

šk. rok   2017/2018

 Momentálne sa tento 
školský rok nachádzam vo 
Švajčiarsku, kantóne Ob-
walden v dedinke Alpnach. 
Študujem v hlavnom meste 
tohto kantónu, Sarnen, v 
Kantonsschule Obwalden. 
Ľudia to tu nenazývajú 
celým menom,  zvyčajne 
len povedia gymnázium. 
Štýlom výučby a systé-
mom je to veľmi podobné 
našim gymnáziám.  
 Zo začiatku 
to bolo obťiažnejšie 
s jazykom, resp. 
nemčinou, avšak po 
čase je to  dúfam 
aspoň trochu lepšie. 
Švajčiarski ľudia sú 
veľmi milí a prívetiví. 
Ešte som nezažila, 
aby bol niekto ne-
príjemný a neslušný. 
Hlavne mladí ľudia 
sú tu otvorení 
novým kultúram. 
Nemajú problém sa 
prispôsobiť jazykom, 
či už sa pokúsiť 
rozprávať bez 
švajčiarskeho príz-
vuku alebo po an-
glicky. Za pomerne krátky čas, čo 
som tu, som stretla mnoho zaují-
mavých a prívetivých ľudí. Veľmi 
veľké plus Švajčiarska je, pri-
rodzene, príroda, ktorá je tu vs-
kutku prekrásna. Výhľad na hory 
a lesy má hádam každý človek 
žijúci v mojom okolí. Veľkou 
výhodou môjho kantónu je, že sa 
nachádza v strede Švajčiarska. 
Tým pádom sa človek vie dostať 
hocikam za pomerne krátky čas, 
všetko je v rovnakej vzdialenosti. 
 Keďže pochádzam z 

Bratislavy, bývanie na dedine bola 
pre mňa ,,mierna” zmena. Pasúce 
sa kravy mám naozaj približne 20 
metrov od domu, do hôr sa človek 
dostane tiež veľmi rýchlo. 
Zmena z mestského na dedin-
ské prostredie mi však vôbec 
neprekáža. Vlaková doprava je tu 
naozaj veľmi prakticky presná a 
funkčná, čo je mierny rozdiel oproti 
slovenskej. Napríklad do väčšieho 
mesta Luzern sa viem dostať z mo-
jej dediny za necelých 20 minút. Do 

školy tiež chodievam 
vlakom, čo mi trvá 7 
minút. 
Najväčším rozdielom 
je však prirodzene 
jazyk, respektíve 
jazyky. Zatiaľ čo 
väčšina Švajčiarska 
rozpráva po ne-
mecky (s veľmi silným 
švajčiarskym prízvu-
kom), v iných častiach 
ľudia rozprávajú aj 
po francúzsky, talian-
sky a malá skupinka 
aj rétorománčinou. 
V každom kantóne 
tiež existuje iný príz-
vuk a iná výslovnosť. 
Je celkom ťažké si 

zvyknúť na štýl a melódiu jazyka, 
pretože je pomerne dosť odlišná od 
nemeckej nemčiny. Každopádne 
dúfam, že sa jazyk stane čoraz 
menšou prekážkou.    
 V konečnom efekte vnímam 
zatiaľ Švajčiarsko ako prívetivú 
a mierumilovnú krajinu s príjem-
ným pomerom nedotknutej prírody 
a moderného mestského štýlu.  
Tento školský rok zatiaľ vychádza 
podľa mojich predstáv o štúdiu v 
zahraničí.

Text a foto: Ema Dobišová, IV.A b
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DEŇ JABĹK V 8.B

šk. rok   2017/2018 2

 Deň jabĺk (Apple Day), zná-
my aj ako Deň pôvodných odrôd 
jabĺk,  sa pripomína každý rok 
21. októbra. Iniciovala ho britská 
organizácia Common Ground v 
roku 1990.
 Aj na našej škole zorga-
nizovali žiaci 8.B triedy v rámci 
projektu Starší mladším zaujímavú 
akciu pre žiakov tretích ročníkov.
       Najprv si pre nich pripravili 
pútavú a poučnú prezentáciu, v 
ktorej sa dozvedeli, prečo by sa malo 
zjesť aspoň jedno jablko denne, 
aké vitamíny obsahuje, koľko odrôd 
jabĺk poznáme, ale aj ako sa zdravo 
stravovať.
Potom sme  sa rozdelili do skupín 
a spolu s tretiačikmi súťažili, strihali, 
kreslili, spievali O červenom jabĺčku, 
kvízovali...
Na záver sme zorganizovali súťaž o najkrajší stôl s jabĺčkovou tema-
tikou. Na hlasovaní o najkrajší stôl sa podieľali osobne pani zástupkyne 
školy, žiaci ôsmej B a ďalšie triedy. Zvíťazili žiaci triedy 3.E. Detičky sa 
aktívne zapájali a nakoniec si pripravili veselý tanec.
       Myslím, že to bol krásny deň s peknými zážitkami, a dúfame, že sa 
to takto vydarí aj na budúci rok.                                  Text a foto: Kika Boďová, 8.B

   Možno ho máte doma práve vy a ani o tom 
neviete! Naša škola sa zapojila do súťaže 100 
rokov Československa v našej škole s pod-
titulom Rozprávame rodinné príbehy, ktorú 
organizuje  Slovenské národné múzeum a 
Národní muzeum v Prahe, pri príležitosti 100.
výročia vzniku Československej republiky!
   Zapojiť sa môže každý, kto má doma ne-
jaký predmet spájaný s tou dobou a vie o 
ňom povedať, odkiaľ je, kto ho používal 
a podobne! Môže to byť fotografia, kniha, 
oblečenie, obraz, hrebeň  – čokoľvek! Cieľom 
je okrem iného nadviazať medzigeneračné 
rozhovory a pátranie po rodinných zvykoch, 
predkoch, predmetoch – história v praxi!
 Red.

Hľadáme československý poklad!
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 HVIEZDÍME AJ VO FYZIKE

 Na začiatku sme boli 
len dvaja ja – Lucia Oravcová 
a Adam Grečner. Postupne 
sa pridali Zuzka Mačicová a 
Martin Miadok, septima A. Ani 
jeden z nás nemal  poňatie do 
čoho ideme. :D
 A kde sme to vlastne boli? 
Dňa 26.10.2017 sa tím Quatro 
zo Spojenej školy  Tilgnerova 14  
zúčastnil na strojárskej olym-
piáde - Grand Prix na Strojníckej 
fakulte v Bratislave. Náš tím sa 
umiestnil na krásnom 4. mieste!
 Celá súťaž pozostávala z 
úloh, ktoré boli rozmiestnené v 
budovách školy. Na každú úlohu 
sme mali 10 minút. 
Zo začiatku nám to išlo veľmi 
rýchlo. Pri tretej úlohe sme sa 
stratili a trvalo nám 8 minút, kým 
sme našli tú správnu učebňu. 
Takto sme sa dostali do časového 
sklzu. Museli sme behať po 
stanovištiach, lebo sme vedeli, 
že o 10:00 bude odchod do inej 
časti budovy, kde sme mali aj 
sprievodcu. A preto sme museli 
niektoré úlohy vyriešiť do 3 minút. 

šk. rok   2017/2018

Jednu sme stihli aj za 1 minútu a 
profesori na škole len pozerali, že 
čo sme za tím a okadiaľ sme.  (Pán 
učiteľ, pozdravujeme :D)
 Zo všetkých tých vzorcov, 
ktoré sme sa naučili, sme použili až 
jeden vzorec, a to na výpočet hus-
toty. Potrebovali sme skôr rýchle 
nohy a správny úsudok. Nedá sa 
naučiť odhadnúť na škále drsnosť 
povrchu, museli sme sa spoľahnúť 
na vlastné zmysly. Využili sme 
metódu našich predkov, ktorí po-
rovnávali drsnosť povrchu hmatom 
a zrakom.  Mali sme úlohy spojené 
aj s chémiou a angličtinou. Chémiu 
sme použili, keď sme sa snažili zistiť, 
z akého materiálu je zhotovená 
pyramída, ktorá sa nerozpustí vo 
vode. Jednu celú úlohu sme mali v 
angličtine. Potrebovali sme aj vlast-
nú silu na to, aby sme  rozkmitali 
kovovú tyč. Vyskúšali sme si zna-
losti z elektriny - museli sme elek-
trický obvod zapojiť tak, aby sme 
vyhodili poistky. Pri ďalšej úlohe 
sme museli zvládnuť meranie mul-
timetrom. Merali sme si elektrický 
odpor vlastného tela.   
       Po vypracovaní všetkých otá-
zok zábava neskončila, nasledovali 
individuálne úlohy. Ako napríklad 
streľba z elektronickej vzduchovky, 
veslovanie na čas. Zároveň boli na 
rôznych miestach vystavené práce 
študentov.  Mohli sme si sadnúť do 
jednej z formúl, ktoré  študenti sami 
zostavili. S formulou každoročne 
súťažia medzi univerzitami v Eu-
rópe. Ďalej sme videli robota, ktorý 
sa len tak prechádzal po škole...
 Súťaž Grand Prix sa nám 
natoľko zapáčila, že sme sa 
rozhodli, že sa budúci rok vrátime a 
vyhráme to. Radi by sme všetkým 
ukázali, že Tilgnerka má aj vo 
fyzike skvelých študentov!

Text a foto: Lucia Oravcová, IV.A b
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Župné voľby po novom
 V dňoch od 25. – 27. ok-
tóbra sa konali tzv. simulované 
voľby, t.j. že žiaci stredných 
odborných škôl a gymnázií si 
vyskúšali voľby do vyšších 
územných celkov. Ich výsled-
ky boli priam šokujúce, keďže 
zatiaľ čo po minulé roky to vy-
zeralo tak, že mládež by si zvo-
lila extrémistické strany ako 
napríklad ĽS NS, dnes by volila 
pravičiarov. 
 Také boli aj výsledky 
oficiálnych volieb do VÚC, ktoré 
sa uskutočnili dňa 04.11.2017. 
Celková účasť volieb síce nedo-
siahla ani 30%, no za to dosiahla 
prekvapivé výsledky, čo sa týka 
zvolenia predsedov a poslancov 
do zastupiteľstiev. Akoby mladí 
odhadli výsledky oficiálnych vo-
lieb. Samotný prezident Andrej 
Kiska sa k výsledkom volieb vy-
jadril v zmysle, že ho teší porážka 
extrémistických strán a je rád, že 
si Slováci zvolili zmenu v štáte.
  Účasť v našej volebnej 
komisii sa vyšplhala na 33,8%, z 
čoho sme boli milo prekvapení, 
keďže sme všetci čakali účasť do 
20%. Komisia, ktorá bola o dve 
miestnosti ďalej, dokonca dosi-
ahla účasť 47%, čo už skutočne 
bolo obdivuhodné.  
 Možno sa pýtate, ako sa 
vlastne dá voliť a čo k tomu potre-
bujete. 
V prvom rade môže voliť každý, 
kto najneskôr v deň volieb dosia-
hol 18 rokov a má pri sebe platný 
občiansky preukaz, poprípade po-
tvrdenie o OP či žiadosť o vydanie 
OP. Bez občianskeho preukazu 
nie je možné voliť. Člen voleb-
nej komisie si vašu prítomnosť 
poznačí do zoznamu, kde má 
napísané vaše údaje, t.j. meno, 
priezvisko, rodné číslo (v prípade 
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cudzincov dátum narodenia), ná-
zov ulice, kde máte vedený trvalý 
pobyt, a požiada vás o podpis, 
ktorý ale nie je nevyhnutný (je to 
však praktickejšie kvôli sčítavaniu 
voličov).
Na základe vášho podpisu vám 
člen OkrVK dá dva hlasovacie 
lístky (ďalej ako „HL“). Na jed-
nom máte zvoliť najviac jedného 
predsedu a na druhom maximálne 
troch poslancov do zastupiteľstiev. 
Následne si sadnete za plentu 
a zakrúžkujete číslo predsedu/
poslanca/-ov, ktorých chcete voliť. 
HL vložíte do obálky, ktorú za-
lepíte a vložíte do urny. V prípade 
vážneho zdravotného postihnutia 
je možné požiadať o prenosnú 
urnu, tzn. že dvaja členovia VK/
jeden člen VK a zapisovateľ/ prídu 
osobne za vami na miesto vášho 
trvalého pobytu aj s HL, aby ste 
mohli odvoliť.
 Dúfam, že najbližšie voľby 
určite nevynecháte. Viete, je až 
smiešne jednoduché frflať na to, 
čo všetko je s naším štátom zle. 
Ale čo tak niečo pre to urobiť? 
Chopiť sa iniciatívy a nebyť len 
ovcou v stáde? Nefrflite, ale voľte!   

Simona Baranová, IV. Ab     
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Tilgnerka opäť prvá! 
šk. rok   2017/2018

  Drogy sú v skratke  látky, ktoré poškodzujú zmys-
ly. Sú veľmi  návykové a nebezpečné!
 Tieto fakty, ale aj príbehy ľudí, ktorí sa nechali zlákať drogami, 
sme si vypočuli na prednáškach s názvom Pravda o drogách. Organi-

zuje ich organizácia Slovensko bez 
drog, ktorá nám prednášala už aj 
minulý rok. Je to dlhodobý projekt, 
ktorý na škole na etickej výchove 
organizuje p.uč. Z. Bobeková.
 Sme radi, že prišli aj k nám, 
piatakom, lebo sme sa dozvedeli 
nové veci a vieme, na čo si máme 
dávať pozor. Návykové látky sú 
oveľa  silnejšie ako ľudia, a tak 
budeme pripravení bojovať!

Text: Martina Ruffini, 5. B
foto: Mgr. Zuzana Bobeková

Pravda o drogách

2

 Beh Devínskou Kobylou je najstarším tradičným bežeckým 
podujatím v prírodnom lesnom teréne na Slovensku.  Súťažiť mohli 
žiaci aj  dospelí v rôznych kategóriach. 
	 Tilgnerka	ani	tento	rok	nechýbala.	A	nielen		že	nechýbala,	ale	aj	vyhrala!	
Dňa	21.10.	2017	sa	uskutočnil		42.	ročník	Behu	Devínskou	Kobylou	a	naša	škola	
sa	umiestnila	na	prvom	mieste	zo	všetkých	škôl	s	celkovými	266	bodmi,	čo	bolo	
o	114	bodov	lepšie	ako	druhá	škola	ZŠ	Sokolíkova.
	 	A	to	nie	je	všetko!	Žiačka	Lucia	Wadingerová,	IV.Ab,		bola	druhá	v	ka-
tegórii	Junioriek	na	3000	m,	Pavol	Hargaš	bol	taktiež	na	druhom	mieste	v	kategórii	

dorastenci.	V	kategórii	dorasteniek	
sa	žiacka	Balažavsechová	Zuzana	
z	 II.A	 b	 umiestnila	 na	 úžasnom	
prvom	mieste	a	na	treťom	mieste	
v	 rovnakej	 kategórii	 sa	 taktiež	
umiestnila	 Sára	 Blahová,	 kvinta	
B.	Na	2.	mieste	v	kategórii	starší	
žiaci	 sa	umiestnil	Viliam	Sojka	z	
9.B
	 Bol	to	skvelý	deň		plný	zážitkov	
a	chuti	z	víťazstva.	Behali	sme	za	
školu,	 pre	 výhru,	 ale	 hlavne	 pre	
svoje	zdravie.	Tak	čo,	uvidíme	sa	
na	budúci	rok	aj	s	tebou?																																																																						
 Text a foto: Diana Šablicová, IV. Ab
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 To je ten, čo píše knižky pre 
deti, či? To sa väčšine mladým vynorí v 
mysli pri mene Daniel Hevier.  A to sme 
si mysleli aj my v septime A. Očakávali 
sme  vážneho pána, ktorý nám bude 
rozprávať o tom, aké sú knihy úžasné, 
ako by sme mali viac čítať a aké je 
smutné, že táto generácia pozná iba 
internet. Ale opak bol pravdou!
 Na hodinu prišiel pán s plnými 
rukami kníh. Položil si ich na prvú lavicu. 
A hodina začala. Dôvodom jeho návštevy, 
ako aj on sám povedal, bolo, že si chce 
vyskúšať odučiť hodinu literatúry  (na 
rôznych školách) a ukázať žiakom, že to 
nemusí byť len nudné bifľovanie mien a 
dátumov, ale že jednu maturitnú otázku 
sa vieme naučiť za 45 minút rovno na 
hodine. A mal pravdu!
My sa síce na slovenčine nebiflíme 
životopisy, ako si myslel,  ale pracujeme 
s literárnymi textami, preto sme ocenili 
práve knihy, ktoré priniesol. Preberali sme 
Jána Smreka a Emila Boleslava Lukáča. 
Čítal nám ich tvorbu a ukazoval  rozdiely 
v tvorbe. Rozprával príbehy z mladosti a 
repoval básne, na ktorých vyrastali naši 
prastarí rodičia. 
 Je to skvelý človek,  ktorý nie je z 
dnešnej mládeže zatrp-
knutý, ale ktorý ju 
chce motivovať 
a posúvať 
ď a l e j , 
pretože v ňu 
verí. Mňa 
aj mojich 
spolužiakov 
hodina bavila 
a tešíme sa 
na ďalšie stret-
nutie. Som si istá, 
že keď nadíde ten 
maturitný deň a niekto 
z nás si vytiahne otázku 
Smrek/Lukáč, spomenie si na 
hodinu s pánom Hevierom. 
 Po našej hodine ešte pán 

Hevier pokračoval besedou pre 4. a 5. 
ročník, kde predstavil svoj projekt Chy-
meros. Záujemcovia si mohli dokonca 
kúpiť aj jeho fantasy ságu Chymeros 
Stopy vedú do temnoty a po besede si ju 
mohli dať podpísať priamo  autororovi, ba 
aj s pečiatkou Chymeros.
Chymeros je projekt, v ktorom  pán Hevier 
prizval na pomoc deti a mladých ľudí a 
spolu píšu príbehy o stratenom chlapcovi, 
ktorý... Ale to sa už dozviete, keď si knihu 
prečítate!
      Na štvrtej hodine pokračoval pán He-
vier v triede tercia A, kde si odučil hodinu 
dobrodružnej literatúry, znova s knihou 

v rukách. Veru, mal 
pravdu, že aj keď 

knihy odmiet-
ame a radšej 
máme pdf 
či online 
verzie, taká 
stará kniha 
má svoje 
čaro i zaují-

mavú vôňu.
   Tento čas   

s ozajstným 
s p i s o v a t e ľ o m , 

ktorý už len svojou 
prítomnosťou  motivuje k 

čítaniu kníh, bol skvelý!
Text: Nicol Rácová, septima A

Foto: Mgr. Silvia Bodláková

 Daniel hevier -nový uČiteľ?
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 Tilgnerácke múzy...
,,Vytrhnuté z kontextu i zo slohových zošitov...”

 Vysnívaný darček
 Pred Vianocami sme sa v jednu sobotu vybrali celá rodina venčiť 
psíka do útulku. V klietkach bolo mnoho krásnych psov, ale na nás boli 
veľmi veľké, preto sme hľadali menšieho psíka. 
V kúte sedel jeden smutný psík. Podišli sme k nemu a keď nadšene 
vyskočil, zobrali sme ho na prechádzku. Veľmi sa nám páčil. So ses-
trou sme sa zhodli, že by sme si ho aj zobrali domov. Hodinka venčenia 
ubehla ako voda a my sme museli domov. Rozprávali sme sa s rodičmi 
o psíkovi, ale im nebolo veľmi do reči.  V predvianočnom  hektickom ob-
dobí sme sa už k venčeniu nedostali a na psíka už neprišla reč, ale my 
so sestrou sme sa večer o psíkovi často rozprávali.
 Keď nadišiel deň Vianoc, všetko prebiehalo ako v iných rodinách. 
Chystali sme večeru, balili darčeky, zdobili stromček. Keď sme po večeri 

rozbaľovali darčeky, všimla som si jeden 
zvláštny darček. Škatuľa s mašľou sa 
čudne mykala. Keď som ju otvorila, vykrík-
la som od nadšenia! Bol tam psík z útulku! 
Okamžite sme sa so sestrou vrhli na psíka 
a celý večer sme sa s ním hrali, ani sme 
neotvorili ďalšie  darčeky. 
 Hneď sme mu vymysleli meno a 
odvtedy je už členom našej rodiny.              

Lucia Szabóová, 5. D
Obrázok:  Kika Boďová, 8. B

šk. rok   2017/2018 2

 ČAS POKOJA
Každučký deň, krok po kroku
blíži sa k nám záver roku.
Lístie opadlo, vietor ho sfúkol,
jeseň prišla, mráz sa prikradol.

Stôl sa pod jedlom ohýba,
pred domom snehuliak nechýba.
Zrazu tresk! z diaľky sa ozýva -
či vari niekto spadol do komína?

Deti sa tešia, radujú,
obaly od darčekov lietajú...
Čas pokoja, čas s rodinou,
čas radosti -  čas zážitkov! 

Text: Leonka Lopošová, 8.B
Obrázok: Veronika Dulayová, tercia A
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 Kráčam s davom a žijem si svoj život. Nič výnimočné. Môj otec mal 
ale  vždy veľkú potrebu chrániť ma. Vravela som: „Oci, čo mi neveríš? Veď 
ma poznáš, vieš, že by som nespravila žiadnu hlúposť!“ On mi na to vždy 
odpovedal: „Tebe verím. Neverím svetu vonku“. Nikdy som nemohla chodiť na 
koncerty známych spevákov, pretože  ma nepustil. 
 V jedeň deň mal byť vo Viedni koncert môjho obľúbeného speváka. 
Chystali sa naň aj moje spolužiačky. Bola som veľmi nahnevaná, že ma naši 
nepustia. Potrebovala som niekam vypadnúť. Išla som sa prejsť do mesta.
Sadla som si na lavičku a sledovala svet okolo. Pomaly sa stmievalo a 
okolo mňa prechádzalo stále menej ľudí. Sedela som hodiny... Vstala som 
a pomalým krokom som šla smerom k autobusovej zastávke. Nikde nikoho. 
Užívala som si to príjemné ticho a pokoj. Zrazu počujem rinčať sklo. Mykne 
ma. Obzriem sa za seba a vidím veľkého opitého muža, ktorý sa tacká mo-
jím smerom. Prepadla ma panika. Bola som tam len ja a on. Zrýchľujem. 
Zrýchľuje aj on. Utekám. Uteká za mnou. Adrenalín mi v krvi stúpol ako nikdy 
predtým. Bežala som najrýchlejšie, ako som vedela. Dobehla som na zastávku 
a nastúpila do autobusu, ktorý akurát zatváral dvere. Stihla som to. Ale on už 
nie. Delili nás dvere. Pozrel sa mi do očí a mňa zmrazilo. Vedela som, že to 
nebol len muž, čo sa opil. Toto bol človek, ktorý ma mohol zabiť.
 Bola som ako obarená. Dlho som sa nevedela spamätať. Sadla som 
si a zhlboka dýchala. Bola som v šoku. Adrenalín vyprchal a mne začalo 
dochádzať, čo sa stalo. Uvedomovala som si, že toto sa nestalo len mne. 
Nešlo o výnimku. Ja som bola výnimka. Ja som mala to šťastie, že som stihla 
autobus. Koľko ľudí toto šťastie nemalo? Koľko mladých dievčat skončilo 
niekde v kríkoch len preto, že šli večer z mesta? Koľko mladých chlapcov bolo 
dobitých, pretože ich okradli? Každý si povie: „Mne sa to nemôže stať“, ale ...
 Z mojich myšlienok ma vytrháva vibrovanie telefónu. Volá mama. 
Nezdvíham. Nemôžem sa s nou teraz rozprávať. Nemohla som jej povedať, 
čo sa stalo. Mobil dovibroval a ja som si všimla päť neprijatých hovorov. Zľakla 
som sa, pretože toto sa na maminu nepodobá. Rýchlo som jej volala späť. 
Hneď to zdvihla. Celá vyplašená a s plačom sa pýta, kde som. Povedala som, 
že v autobuse a čoskoro budem doma. „Dávaj si na seba pozor a ponáhľaj sa!“  
zakričala a zložila, pretože brat začal strašne plakať. Srdce mi šlo vyskočiť z 
hrude. Mala som stiahnuté hrdlo aj žalúdok. Niečo sa stalo. Niečo vážne sa 
stalo. Vystúpila som z autobusu a utekala. Dobehla som domov. Minula som 
sa s otcom. Mal na sebe uniformu. Bola som zmätená, pretože uniformu nosí, 
len keď sa stane niečo zlé. Ten ma len schytil, objal tak silno, že som nevedela 
dýchať, pobozkal na čelo a utekal. Stihol ešte zakričať: „Som tak rád, že si v 
poriadku!“ a už ho nebolo. Spýtavo som sa pozrela na maminu, stojacu vo 
dverách. S červenými očami od plaču mi povedala, že na koncerte vo Viedni 
sa stal  teroristický útok a 150 ľudí bolo zabitých. Niektoré obete boli identifiko-
vané. Medzi nimi aj jedna z mojich kamarátok. Vyhlásili kritický stav a poslali 
tam aj otca. Otec je profesionálny vojak. Zatočila sa mi hlava. Prebrala som 
sa v mojej izbe. Spätne som si prehrala  posledných päť hodín. Naháňaná 
opilcom, teror na koncerte, otec vyslaný do čela útoku, mŕtva kamarátka. 
Nemohla za to. Bola „len“ v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Žili si 
len svoj každodenný život. Cítili sa bezpečne. Ale naša bezpečnosť  nie je 
samozrejmá. Ani pre mňa,  ani pre teba.                                

 Nicol Rácová, septima A 

Naša bezpečnosť nie je samozrejmosťou
(poviedka) 
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1. Aké jedlo sa zvyčajne jedáva pred hlavným chodom? 
 2. Ktoré jedlo nikdy nechýba na vianočnom stole? 

  3. Typické vianočné jedlo, ktoré sa jedáva s medom? 
  4. Aká príloha sa jedáva k rybe? 

       5. Čo si každý nájde pod vianočným stromčekom? 
  6. Typická vianočná polievka? 

       7. Kto nosí darčeky? 
          8. Zmrznutá voda..?  
          9. Padá to z neba a pokrýva to lúky a polia. 

     
RIEŠENIE: Už sa tešíte na vianočné ________________? 
Autor: Nina Boldocká, tercia A 
Obrázky: Veronika Dulayová, Eliška Kořínková,  tercia A 
                 Karolína Mózešová, 5. D 

                                   
MEGAOSEMSMEROVKA 

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

 
SNEH, SNEHULIAK, KAPUSTNICA, IGLU, VEČERA, VLOČKY, ČAJ, ĽAD, CENCÚĽ, 
DARČEKY, LYŽOVAČKA, VÍCHRICA, RODINA, STROMČEK, HVIEZDA, KAPOR 
Veronika Dulayová, tercia A                                           Obrázok: Ondrej Szitás, tercia A 
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Na riešenia 
čakáme na 
vrátnici školy! 
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Ak si trúfneš na  túto tajničku, nezabudni  hodiť odpoveď do 
škatule na vrátnici! 
1. 
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 16. 
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        18. 
      

          
    19. 

      
          

    20. 
  

              
      21. 

      
                

  
1. spisovateľ, ktorý napísal Modlitbičky 
2. hlavná postava ….zo Zeleného domu 
3. kamarát Harryho Pottera 
4. vták, ktorý nelieta, a žije na Antarktíde 
5. známa biatlonistka ….Kuzminová 
6. rímsky boh vojny 
7. karamelovo-čokoládové tyčinky 2 v 1 
8. krajina protikladov 
9. ovocie ako limetka, len žlté 
10. tekutina v žilách 
11. Nescafé je … 
12. mesto hriechov  a kasín 
13.  ….. z bažín 
14. Wolfgang Amadeus… 
15. kráľ rock’n rollu 
16. tretí ročník na osemročnom gymnáziu 
17. priechod pre chodcov sa nazýva aj… 
18. spoločenský tanec 
19. organizácia alebo …. 
20. zástava srdca 
21. pamiatka v Aténach 
Autorky: Katka H., Hanka S., Lucka M., Danielka B., tercia B 
Obrázky: J. Grelneth, T. Vidová, Ch. Diky, tercia A,  Jasmina Slobodová a L. Žilecká, 5.D 
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Bez komentára


