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Prečítajte si...

Príjemné čítanie  druhého   
čísla  šk. časopisu Tilgnerka!

 Naše  milé 
bývalé redaktorky 
školského časopisu 
sme po rokoch vy-
spovedali znova. Ako 
sa im darí? Čo robia? 
Dozviete sa na s. 18 - 
19. 

 V našom 
projekte Modrá 
Tilgnerka  sa dejú 
nové veci - bude aj 
jazierko, aj zelená 
strecha? Prečo sa 
vlastne volá Modrá 
Tilgnerka? s. 21

 Koho z učiteľov 
sme vyspovedali 
tento mesiac? Kuk 
na strany  10 - 11,  
dozviete sa viac...

 O k r ú h l e 
výročie 25. rokov 
Nežnej revolúcie ale-
bo Rok 1989 v našich 
rodiných sme si  pri-
pomenuli viacerý-
mi akciami v rámci 
školy i mimo nej, o 
ktorých sa dočítate 
na stranách 16 - 17!

	 Čo	 sa	 na	
Tilgnerke dialo na 
chémii?	Čo	si	 to	kvin-
táni pripravili za básne 
a	projekty?	Čo	to	bolo		
za akciu? Kuk na 
s. 6 a dozviete sa...
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Deň otvorených dverí...

E
ditoriál

V
šim
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Jednou vetou
 
 S blížiacimi sa vianočnými sviatkami je aj druhé číslo 
nášho školského časopisu Tilgnerka zamerané na túto tému, 
ale nechýbajú ani prierezové reportáže zo života našej školy. 
 Na ďalších stranách sa dozviete o tom, 
prečo sa pečatí triedna kniha, ako sa pozýva na 
stužkovú a čo sa vlastne na takej stužkovej deje.
Dočítate sa aj o tom, ako ,,nežne” sa u nás bojovalo v r. 1989, 
čo je to Modrá Tilgnerka, ako sa naše baby učia sebaobrane, 
ale aj to, akých máme skvelých žiakov a aké dosahujú vyni-
kajúce výsledky! Popri učení však stíhajú vešať vtáčie búd-
ky a učiť malých prvákov grécke báje  a povesti. Vyhrávajú 
súťaže, krstia knihy či pátrajú po svojich predkoch! 
 Čas na oddych a zábavu nájdete v časti POHODA. 
Príjemné čítanie!

Pedagogický	nadhľad:	PhDr.	Adriana	Hlavinková

           
- Študentská 
rada si pre 
svojich, hlavne 
mladších 
spolužiakov, 
pripravila 
Mikulášku 
akciu...

- vianočné 
prázdniny sú 
od 22.12.14 do  
7.1.15!

- polročné 
prázdniny budú 
v pondelok 2. 
februára 2015!

- jarné prázdn-
iny budú 2. - 6. 
marca 2015!

- ďalšie číslo 
nášho časopisu 
bude v marci 
2015!

 Práve	štvrtok	11.	12.	2014	je	dňom,	keď	
Tilgnerka	otvorila	svoje	brány	pre	verejnosť	-	
konkrétne	pre	žiakov	a	 ich	 rodičov,	ktorí	by	
mali	záujem	študovať	na	našom	bilingválnom	
gymnáziu	a	chceli	si	pozrieť,	ako	to	tu	počas	
vyučovania		vyzerá.
	 O	 štúdium	 sa	 môžu	 uchádzať	 žiaci	
ôsmeho	 a	 deviateho	 ročníka	 základ-
nej	 školy,	 ktorí	 majú	 záujem	 učiť	 sa	 niek-
toré predmety v anglickom jazyku. Pred-
pokladaná	 úroveň	 anglického	 jazyka	 A2	
Spoločného	 európskeho	 referenčného	
rámca	 je	 výhodou	 pre	 uchádzača,	 ale	
nie je podmienkou prijatia na štúdium. 
Na	 konci	 prvého	 ročníka	 žiaci	 dosi-
ahnu	 úroveň	 B.	 Ako	 druhý	 cudzí	 ja-
zyk	 sa	 vyučuje	 jazyk	 nemecký.		
	 Vo	 vyšších	 ročníkoch	 si	 žiaci	
môžu	 zvoliť	 ďalší	 (nepovinný)	 ja-
zyk – taliansky, španielsky alebo ruský.
	 Počas	 štúdia	 budú	 žiaci	 intenzívne	
pripravovaní	na	zvládnutie	maturitnej	skúšky	
v slovenskom a v anglickom jazyku.   
	 Spolu	 s	 maturitnou	 skúškou	 môžu	
žiaci	na	požiadanie	vykonať	aj	štátnu	jazyko-
vú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1.
Viac	 info	 sa	 priebežne	 dozviete	 na	 našej	
školskej stránke www.tilgnerka.edupage.org.

Red.

2



4

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka
INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY

A
kt

uá
ln

e

  Biológia  5.C
Veľmi vydarená hodi-
na biológie priamo v 
prírode, učivo osvo-
jené, deti spokojné, 
nástenka hotová...

   Viedenské trhy
 V rámci prak-
tického precvičovania 
nemčiny sa študenti 
1. A bilingválnej 
zúčastnili 11.12.2014 
exkurzie do Viedne, 
kde si okrem 
návštevy Múzea vo-
jenskej histórie a 
prehliadky mesta vy-
chutnali aj krásnu at-
mosféru vianočných 
trhov priamo vo Vied-
ni.... 

  Pondelok 24. 
11. 14 sa  študenti 
2.A bilingválnej boli 
pozrieť, ako vy-
zerá slávna výsta-
va Tutanchamón v 
Inchebe.

 V y b r a n ý c h 
žiakov	 6.	 A	 a	 6.	 B	
čakalo	 	 E-testovanie	
na	 tému	 Finančná	
gramotnosť...

  Slovenčinárska 
exkurzia Stre-
doveká Bratislava 
v Mestskom múzeu 
(stará radnica) 
čakala na 1. A bi-
lingválnu v stredu  
17.11.14. :D

Debatný turnaj
 Počas	 piatku	
a soboty 28. - 29. no-
vembra 2014 sa na 
Tilgnerke	 uskutočnil	
debatný turnaj, ktorý 
zorganizoval	 De-
batný	krúžok	pod	ve-
dením	nášho		exžiaka	
P. Reháka.
Proti sebe debatovali 
tímy	 z	 celého	 zá-
padného Slovenska. 
Zahanbiť	 sa	 nedali	
ani	 tímy	 z	 Tilgnerky	
a	 okrem	 víťazstiev	
získali	aj	mnohé	nové	
priateľstvá.
Lenka	Skokánková,	1.	A	b

Veda netradične
 Pondelok 10. 
novembra 2014 žiaci 
kvinty A navštívili 
zaujímavé podu-
jatie s názvom Veda 
netradične, ktoré sa 
konalo v Centre ve-
decko-technických 
informácií SR. 
 Formou inter-
aktívnych stanovíšť, 
zameraných na 
rôzne oblasti príro-
dovedných a tech-
nických odborov, sa  
žiakom predstavili 
rôzne exponáty, 
pred ich očami 
prebiehali experi-
ment, ktoré prezen-
tovali výsledky  výs-
kumu a vývoja.  
Obdivovali sme ro-
botov, 3D tlačiareň, 
zaujímavosti týka-
júce sa molekulárnej 
biológie, virológie.... 
Jednoducho,  veľa 
zaujímavých vecí 
sme sa dozvedeli....   

 Piataci z 5. B 
sa boli zoznámiť s 
múzeom, jeho fun-
govaním a funkciou 
v stredu 10.12.14 
v rámci dejepisnej 
exkurzie Deti, na-
kuknite do múzea.
Ilustračný	 obrázok:		
L. Lopošová, 5. C
Text	a	foto:	redakcia
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Piate repete do CERNu...

A
ktuálne

 Obľúbená exkurzia do vedecko-
-výskumného centra svetového 
významu  do CERNu vo Švajčiarsku 
sa uskutočnila pre kvartánov koncom 
októbra aj tento rok  a to aj na miesta, 
kde turisti bežne nechodievajú. 
 Testovanie fyziky v praxi vo Winter-
thure nahradila prehliadka miest Zu-
rich a Basel, aby sa pokračovalo po 
stopách Alberta Einsteina do mesta 
Bern i do múzea tohto slávneho 

vedca. Prehliadka miest Broc, Montreux, Vevey či hradu Chillon a olym-
pijského mesta  Lausanne skončila v Alpách v horskom stredisku Cham-
omix. Ženeva, srdce celej oblasti, nesmie chýbať a už sme v CERNe... 
Očarenie komplexom, ktorého celá výstava vyžaduje vlastnú elektráreň, je 
neskutočné... Bežne nemôžete obedovať vedľa nositeľa Nobelovej ceny, 
ale tu áno.
 CERNu vďačíme  napr. za magnetickú rezonanciu, pozitrónovú to-
mografiu, ale aj za web! Určite túto exkurziu odporúčame!

Text a foto:  red.

       V tradícii dejepisných piatkov sa 
na Tilgnerke pokračovalo aj v piatok 
7. novembra 2011, keď sa žiaci 3., 4., 
5. a 6.ročníka, ako aj triedy príma, 
sekunda, tercia a kvarta zúčastnili 
dejepisného divadelného predsta-
venia Cesta slovenskou históriou 
v DK Molecova v Karlovej Vsi, 
ktorú vo forme štylizovanej hod-
iny dejepisu pripravila šermiarsko-
divadelná kumpánia Via Historica. 
 Vo	 svojom	 predstavení	
nás nadšenci  z tejto skupiny 
previedli významnými obdo-
biami	 slovenských	 dejín	 	 -	 od	
starých Slovanov cez turecké 
nájazdy, stavovské povstania, 
Jánošíka	až	Ľ.	Štúra.
					 Žiaci	mali	možnosť	vidieť	
dobové kostýmy, historické 

 Cesta slovenskou 
históriou...

zbrane i šermiarske súboje v 
rôznych  divadelných scénkach 
a	zážitkovou	formou	sa	dozve-
deli	historické	fakty.	
	 Rovnako	 boli	 počas	
predstavenia	 	 interaktívne	
zapájaní	 do	 programu,	 takže	
mnohí	zažili	dejiny	,,na	vlastnej	
koži”.

Text a foto: PhDr. A. Hlavinková
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Autor  projektu na foto: K, Valašinová a S. 
Butkovská, kvinta A

UKÁŽKY Z TVORBY:
 Jedného dňa za siedmimi ho-
rami a siedmimi laboratóriami bol jeden 
sodík a jeden chlór. Mali sa celkom 
radi, ale nemali spolu žiadnu väzbu. 
Jedného dňa si sodík všimol, že chlóru 
niečo chýba. Je to láska? Nie, elektrón. 
A tak sa sodík rozhodol chlóru darovať 
jeden elektrón. Vytvorili spolu väzbu, 
vytvorila sa soľ a žili spolu šťastne, až 
do rozpustenia sa v polievke, keď sa 
rozpadli  na ióny.

J.Kamenický, R. Gero, M. Zribko, kvinta A

Idú dvaja bratia,
Tom a Sam sa volajú, 
cez park si cestu krátia,
na dve baby kukajú.

V parku sú dve baby,
obidve sú vodíky
a už nie sú samy,
prisadli si kyslíky.

Kecajú a debatujú,
Tom s jednou, Sam s druhou,
nakoniec sa zaláskujú,
spojení silnou túžbou.

Dvaja muži a dve ženy,
iných sa to netýka,
navzájom sú prepojení 
vznikom peroxid vodíka.

K. Lisá, kvinta A
 Prvá časť projektu sa 
uskutočnila začiatkom de-
cembra a o jej pokračovaní 
vás budeme informovat v 
ďalšom čísle.

Text a foto: PaeDr. S. Martinkovičová

Chemické,,Soľ nad zlato”

 Na hodine chémie 
sme sa učili o tom, ako sa 
tvoria chemické zlúčeniny. 
Tvoria sa z prvkov, ktoré 
sa do seba ,,zamilujú”, ako 
napríklad sodík. Sodík, 
ako strieborná princezná, 
sa zamilovala do plynného 
chlóru so žltozeleným nády-
chom, ktorý sa nesie ako 
princ. Po stretnutí sa preme-
nili na krásnu kryštalickú 
soľ, ktorá je iste nad zlato...
 Teda študenti sa hra-
vou formou učili o elektrónoch, 
orbitáloch, o chemických väz-
bách. Pracovali vo dvojiciach, 
každá dvojica si pripravila svoju 
zlúčeninu. Tvorbu chemických 
väzieb znázorňovali pomocou or-
bitálov a valenčných elektrónov.
 Hodina chémie sa preme-
nila na tvorivú dielňu. Študenti 
kreslili molekuly zlúčenín, písa-
li rozprávky o svojich prvkoch 
a  zlúčeninách. Taktiež hľadali 
obrázky, aby ukázali, že z mäk-
kého kovu a plynnej látky môže 
vzniknúť celkom iná, kryštalická 
látka - produkt reakcie,  ktorá sa 
so svojimi vlastnosťami vôbec 
nepodobá na svoje východiskové 
látky, reaktanty...

2
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Ako naše baby cvičia 
sebaobranu...

 V tomto školskom roku pokračujeme v akcii, 
ktorú sme začali v spolupráci s Občianskym združením 
– Spoločne proti kriminalite (OZ-SPK už od roku 2012. 
 Žiačky ôsmych ročníkov (ZŠ) a tercie (G) 
na hodinách telesnej výchovy absolvujú polročný 
kurz sebaobrany. Kurz pozostáva z teoretickej, 
kondičnej a praktickej prípravy, ktorú vedie 
riaditeľ OZ-SPK. (Bližšie informácie o občianskom 
združení: www.oz-spk.sk/info/kontakty/?id=1)
  Cieľom tohto kurzu, ktorý prebieha počas 
hodín telesnej výchovy za prítomnosti vyučujúcej 
telesnej výchovy, je nielen naučiť dievčatá ak-
tívne sa brániť, ale aj podporiť v nich zdravé se-
bavedomie a viesť ich k zdravému životnému štýlu. 
 Na záver kurzu absolvujú dievčatá, za prítom-
nosti riaditeľky školy, svoje  záverečné skúšky a 
získajú  zaslúžený certifikát.

 PaedDr. Anna Butkovská

Počítačové ,,macherky”  
 Súťaž iBobor pozná 
hádam každý. Možno aj pre-
to, že sa súťaží v rôznych 
kategóriach. 
 Táto	 informatická	 súťaž	
sa konala aj na našej škole. V 
utorok	 18.11.14	 súťažilo	mno-
ho	žiakov	v	kategórii	Benjamín.	
Keďže	 to	bolo	po	 troch	dňoch	
voľna,	 niektorí	 museli	 trošku	
ponamáhať	mozog.		
	 Ale	 podarilo	 sa!	 Traja	
žiaci	 z	 osemročného	 gymná-
zia	 dosiahli	 plný	 počet,	 teda	
80	bodov	z	80!	Diana	Horecká,	
Hana	 Hrmová	 (sekunda	 B)	
a	 	 Martin	 Karšai	 (sekunda	
A)	 sa	 môžu	 tešiť	 z	 úspechu.	
	 Ale	ako	na	každej	súťaži,	

aj	tu	platí	heslo:	„Nie	je	dôležité	
vyhrať,	 ale	 zúčastniť	 sa.“	
	 Veríme,	 že	 každý	 sa	
naučil	 niečo	 nové	 a	 aj	 sa	 za-
bavil.

Text a foto: redakcia
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 Pečatenie triednej knihy

  Čo to vlastne je? 
Ako sa to robí? Týka sa 
to maturantov, oktávanov, 
ktorí majú pred stužkovou, 
nakoľko  sa patrí na 
túto oslavu dospelosti a 
blížiacej sa maturity pozvať 
aj svojich pedagógov.

 Ďalším dobrým a  milým 
zvykom našich maturan-
tov je aj tzv. pečatenie 
triednej knihy, ktoré 
sa deje zvyčajne týždeň 
- dva pred stužkovou, 
a to zelenou stuhou 
zapečatenou voskom. 
 Rovnako sa ,,zabalia” 
do zelej stuhy aj dvere 
maturitnej triedy, ktoré 
sa doplnia o fotografie jej 
obyvateľov - oktávanov.
 Asi najobľúbenejším 
zvykom je unášanie tried-
nej knihy a jej opätovné 
vybojovanie študentmi 
späť. V dnešnej dobe so-
ciálnych sietí si tento 
bod oktávani dlho plánuju 
a režírujú, aby sa so svo-
jím videom  - filmom mohli 

podeliť aj s verejnosťou 
a   získať popularitu.
 A ako teda dopad-
li tohtoročné stužkové 
slávnosti sa dočítate na 
s. 12 - 13.    
               Text a foto: redakcia

 Každá	 trieda	 svojich	 pe-
dagógov	 pozýva	 inak	 -	 podľa	
miery kreativity danej triedy. 
	 Tohtoročná	 oktáva	 	 A	
svojich	 pedagógov	 pozývala	
formou	 ,,stroja	 času”.	 Každý	
učiteľ	 si	 mohol	 vybrať,	 či	 sa	
chce	 preniesť	 do	 minulosti	 ale-
bo	 budúcnosti	 a	 podľa	 toho	 mu	
preoblečení	 študenti	 -	 buď	 vo	
svojich budúcich povolaniach ale-
bo	minulých	 životoch	 	 prezradili,	
aká	 bola	 či	 bude	 ich	 stužková.
 Oktáva B si zasa zvo-
lila	 pozývanie	 a	 la	 natáčanie	
filmu	 a	 zahrali	 sa	 na	 režiséra,	
maskérky, komparz a podobne.
Ktovie,	 čo	 tvorivé	 si	 pripravia	
budúcoroční	maturanti!

Text a foto: redakcia
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Ako 1.A b učila 1.A...  

Matikári zasa vyhrali! 

 Aj  takto sa dá nazvať 
to, čo sa dialo v jeden 
jesenný pondelok na našej 
škole. Prváci z bilingvál-
neho gymnázia predvied-
li prvákom zo základnej 
školy krátke divadielka o 
starých gréckych bájach a 
povestiach.   
 Prváci mohli vidieť 
množstvo rôznych bájí ako na-
príklad  Daidalos a Ikaros ,Tantal-
ové muky alebo Odyseus .   
Tento projekt sa konal v rámci dňa 
školských knižníc. Veľkí prváci 
ukázali malým prvákom krásu kníh, 
ktorá ich čaká, keď sa naučia čítať. 
Malí prváci zasa ukázali svojim 
veľkým kamarátom, ako chutí 
odmena za vynaloženú námahu - 

	 Družstvo	 prímy	 -	 E.	
Šimková,	 S.	 Krajčovič,	 A.	 Var-
sányi, F. Zrubák - 4. miesto
	 Družstvo	 sekundy	 -	 D.	
Horecká,	 B.	 Imrichová,	 M.	
Karšai, M. Zeman - 3. miesto
	 Družstvo	 tercie	 -	
A.	 Litvík,	 M.	 Ebringer,	 V.	
Volko,	 M.	 Užík	 -	 4.	 miesto
Družstvo	 kvarty	 -	 Z.	
Mačicová,	 M.	 Miadok,	 M.	 Got-
thard,	 Š.	 Púčik	 -	 5.	 miesto
 Všetkým súťažiacim 
blahoželáme, tešíme  sa spo-
lu s nimi na ďalšie súťaže a 
skvelé víťazstvá! Aktuálne 
info nájdete na našej školskej 
stránke v sekcii Matematika!

Red.

  Naši študenti do-
sahujú úspechy aj v 
matematike a to ešte aké!
 V piatok 24. ok-
tóbra 2014 sa štyri 
družstvá našej školy 
zúčastnili matematick-
ej súťaže Jesenný mat-
boj Pikomatu a Riešok. 
 V	 kategóriách	 príma,	
sekunda	a	tercia	súťažilo	v	každej	
celkom	13	družstiev	a	v	kategórii	
kvarta	 11	 družstiev	 z	 rôznych	
bratislavských	gymnázií.		
 V silnej konkurencii si 
tilgneráci	 počínali	 veľmi	 dobre,	
vo	 všetkých	 kategóriách	 predbe-
hli	družstvá	napr.	aj		z	Gymnázia	
L.	 Sáru	 či	 z	 Gymnázia	 Bilíkova.	

obrovský potlesk a poďakovanie. 
To si billingváli naozaj vychutnali. 
Tento projekt ako spojiť prvákov 
bol veľmi vydarený a  iste ne-
bol posledným na našej škole. 

Text a foto: Diana Šablicová, 1. A b 

2



10

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka

JOHN NASH

Sp
ov

ed
ni

ca

 Pán učiteľ 
John Nash je 
mnohým  našim 
študentom známy 
ako náš ,,native 
speaker”, a tak 
sme ho trošku 
,,vyspovedali”.
 Prečo ste prišli na 
Slovensko ?
 V roku 2000 som praco-
val	v	IT	firme	v	Írsku	.Táto	firma	
sa	 však	 rozhodla	 presťahovať	
hlavné	sídlo	do	Haify.	Do	Haify,	
teda  mesta v Izraeli, som išiel 
aj ja. 
Ale	 na	 konci	 leta	 som	 pocho-
pil,	že	Izrael	nie	je	miesto,	kde	
chcem	 žiť.	 V	 rovnakom	 čase	

Spovedáme  učiteľov!
som	 stretol	 moju	 súčasnú	
manželku,	ktorá	je	Slovenka.	A	
tak	 keď	 prišiel	 čas,	 odišli	 sme	
z	Izraela	a	presťahovali	sme	sa	
do Bratislavy.
 Prečo ste sa rozhod-
li učiť?
	 Keď	som	prišiel	do	Brati-
slavy,	pracoval	som	v	IT	firme,	
ale môj pracovný pomer sa 
skončil,	 pretože	 	 firma	 skra-
chovala. To bolo pred rokom 
2004, predtým ako sa Sloven-
sko	 pripojilo	 k	 Európskej	 únii.	
Hľadal	som	prácu,	ktorá	nebu-
de	 nudná	 a	 chcel	 som	 získať	
povolenie	 na	 pobyt.	 A	 to	 je	

vlastne	dôvod,	ako	som	získal	
status	učiteľa	angličtiny	a	začal	
som	pracovať	na	vašej	škole	-		
na	jeseň	v	roku	2013.
 Čo si myslíte o 
študentoch v našej škole?
	 Považujem	 ich	 za	 ot-
vorených,	 priateľských	
a prekvapivo dobrých  v 
angličtine.
 Čo si myslíte o slo-
venskom jedle ?
 Niektoré veci sú naozaj 
výborne	 ako	 napríklad	 kačka	
alebo	hus	s	červenou	kapustou.	
To	je	asi	moje	najobľúbenejšie.	
Ale	čo	nepochopím,	sú	sladké	
jedlá na obed.
  Ďakujem za rozho-
vor!
Text	a	foto:	
D.	Šablicová,	1.	A	b

2
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 RNDr. Katarína 
KRESÁŇOVÁ, PhD.

 Pani učiteľka, učíte 
aj biológiu aj informatiku 
ktorý predmet máte radšej?
	 Hm,	 každý	 tento	 predmet	
vyžaduje	úplne	iný	prístup	a	robím	
tam iné veci a iným spôsobom.... 
Naozaj	 neviem	 povedať	 ,ktorý	
mám	 radšej,	 ale	 faktom	 je,	 že	
oba	 predmety	 sú	 podľa	 mňa	 tie	
najkrajšie predmety zo všetkých 
iným	predmetov,	ktoré	existujú....	 
 Všimli sme si, že 
často mávate so študentmi 
rôzne kreatívne výstavy... 

					V	pláne	mám	ešte	veľa	vecí,	ale	
zatiaľ	si	ich	nechám	pre	seba,	aby	
som nepokazila prekvapenie.
 Čo máte na svojej prá-
ci najradšej?
	 Rozhodne	 to,	 že	 môžem	
pracovať	 s	 mladými	 ľuďmi,	 ktorí	
sú	 všetci	 nesmierne	 zaujímaví,	
kreatívni,	 vnímaví,	 hľadajúci,	
nadšení..	 jednoducho	 úžasní.	
Veľmi	dobre	sa	s	nimi	rozpráva,	je	
s	nimi	veselo	a	každý	deň	je	iný	a	
farebný....
Úplne najradšej mám asi to 
hľadanie	kľúčikov	na	odomykanie	
ich	 schopností	 a	 možností,	 o	
ktorých	možno	veľakrát	ani	samot-
né	detiská	netušia....	A	najkrajšie	
je,	keď	sa	to	podarí	tak,	že	aj	oni	
sami	sa	z	toho	potom	tešia....	:)
A	samozrejme,	ono	je	to		vzájom-
né,	ja	sa	tiež	vďaka	nim	veľmi	veľa	
vecí	učím	a	môžem	rásť.
 Ste aj triednou 
učiteľkou? Aká je pre vás 
vaša trieda?
Jasné, mám aj triedu, sekundu 
A,	ktorú	týmto	veľmi	pozdravujem	
a	 kývam	 im...	 :))	 Byť	 triednou	 je	
veľmi	fajn,	lebo	človek	k	niekomu	
patrí....	A	 ja	som	dostala	úžasnú,	

šikovnú,	 sympatickú	 a	 kreatívnu	
triedu,	s	ktorými	 je	vždy	veselo	a	
dá	sa	s	nimi	super	porozprávať.
 Blížia sa Vianoce, aký 
máte k nim vzťah?
	 Teším	sa	na	Vianoce,	teším	
sa na všetky tie svetielka a vône, 
koláčiky,	 každoročný	 večierok	 s	
kamarátmi, na rozprávky v tel-
evízii,	 na	 malého	 synovčeka	 a	
neterku, na robenie pokusov s pr-
skavkami	a	sódou	bikarbónou....	
Tento	 rok	 ešte	 musím	 vymyslieť	
zazvonenie	od	Ježiška	na	diaľkové	
ovládanie, aby to bolo pre nich, a 
teda	 aj	 pre	 nás	 opäť	 zázračné...	
Ak	 máte	 nejaký	 nápad,	 budem	
rada. 
Jednoducho,	 budem	 mať	 viac	
času	na	takéto	veci	:)
 A čo leto – kde rada 
dovolenkujete?
	 Leto	je	úžasné,	slobodné...	
Ja	mám	rada	akčné	a	dobrodružné	
letá,	 nebaví	 ma	 veľmi	 	 ležať	 pri	
mori...	 ;)	 Podnikám	 kadečo	 s	
kamarátmi.	 Ale	 asi	 najradšej	 zo	
všetkého	cestujem...:)
 Ďakujem za rozhovor!

D.	Šablicová,	1.	A	b
Foto	z	archívu	p.učiteľky.
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Navždy sa zachová...

Pr
oj
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 Stužková oktávy A 

 
 Navždy sa zachová v 
pamäti stužková.... Teda 
určite aspoň stužková 
oktávy A, ktorá sa ko-
nala 28. novembra 2014 
v hoteli Holiday Inn.   
    Po slávnostnom ot-
vorení sa hosťom priho-
vorili pani riaditeľka 
A. Turčanová, tr.uč. 
E. Szajková,extriedna 
V. Mauer a p.uč. K. 
Kresáňová, ktorá ako 
krstná mama pokrstila 
zelené stužky semien-
kami slnečníc.

 Študenti  tej-
to triedy prekvapili 
hostí, a z väčšej časti 
aj seba, originál-
nym programom na tému 

„Cestovanie v čase“,  
nesúcim prvky ich 
mnohých zručností od 
tancovania, cez herecké 
nadanie, až po hudobné 

vlohy. 
Niečo mali dokonale 
nacvičené, niekde zase 
prejavili schopnosť im-
provizácie, v každom 
prípade sa publikum moh-
lo zabaviť (či už s nimi 
alebo na nich :D).   
      Šarmantní mladíci 
v oblekoch a krásne dámy 
ako princezné bez koru-
niek – slovami jednej z 
rečníčok- si prevzali 
zelenú stužku a už len 
hor´ sa maturovať!

Text a foto:
Rebeka Fecišková oktáva A

2
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...v pamäti stužkovááá...

Stužková oktávy B 
 Všetko sa to začalo 
17. 10. 2014. V ten-
to deň sme si dovolili 
netradičným spôsobom a 
la natáčanie filmu pozvať  
našich ctených ped-
agógov na našu stužkovú. 
Nasledovali dva týždne 
tvrdého nacvičovania 
programu, organizácia, 
vybavovačky...
 V piatok 14. 11. 2014  
sme sa zobudili do krásneho 
rána a kým baby vybavovali 
kaderníčky, chalani sladko spali. 
Nervozita vrcholilla, až kým to 
večer o 19-tej nevypuklo. Pohľad 
na nás v dlhých slávnostných 
šatách a oblekoch bol aj pre nás 
zvláštny,ale aj príjemne slávnost-
ný. Každý deň sa stretávame v 
rifliach a mikinách a  a zrazu sme 

boli úplne iní - dospelí...
 Po slávnostných prího-
vorch a  dekorovaní zelenými 
stužkami sa nám začala nová 
etapa nášho života...
Náš program dopadol výborne! 
Spoločne sme sa nasmiali  na 
vtipných reportážach našej TV 
Tilgnerka, na videu o ukradnutí 
triednej knihy a mnoho iných scén-

kach, kde nechýbal ani tradičný 
folklór. 
 Naša stužková  trvala 
do neskorej noci a iste sa nám 
,,navždy zachová”, lebo bola 
svetová...

Text a foto: L. Šlamiarová, okt B

2
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Ako sme počítali na informatike?

    V rámci projektu Starší mladším, ktorý na našej škole funguje 
už dlhšie na predmetoch slovenský jazyk a dejepis, sa vo štvrtok 
27. novembra 2014 trieda kvarta B navštívila svojim najmenších 
spolužiakov - prvákov. Starší žiaci zvyknú svojim  mladším kamará-
tom čítať rozprávky alebo prezentovať historické udalosti.

	 	 	 	 Tentokrát	 to	 ale	 bola	 iná	 udalosť	 -	
vešanie	búdok	pre	vtáčiky,	keďže	prváci	
si	 pripravili	mnoho	 búdok	 -	 domčekov,	
aby	zabezpečili	vtáčikom	na	zimu	dosta-
tok	potravy,	ale	vyvešať	na	strom	-	to	už	
bola	fuška.	Kvartáni	nelenili	a	veľmi	radi		
prvákom pomohli.
 Prváci dokonca nejaké búdky veno-
vali	 aj	 kvartánom,	 takže	 ich	 vzájomná	
spolupráca	a	starostlivosť	o	vtáčie	búd-
ka	 a	 ich	 obyvateľov	 	 bude	 pokračovať	
počas	celej	zimy.
                                                              Text a foto: redakcia

 Po kuchárskej knihe sme vo výuke 
v Powerpointe pokračovali v šiestom  
ročníku  a  v príme pri riešení príkladov 
z matematiky, ktoré som vybrala 
zo štvrtáckej učebnice Berovcov a 
piatackej učebnice pána Repáša.
 Najprv si žiaci príklad vyriešili na 
papier – tak vzorovo, akoby ho riešila 
pani učiteľka na tabuľu. Potom sme z 
týchto vzorovo riešených príkladov ro-
bili prezentácie v Powerpointe. Učili 
sme sa typ webovej prezentácie, ako 
by mala vyzerať prezentácia na we-

bovej stránke. Pridali sme efekty začiatku a konca. Dali sme ich do 
jedného priečinku a naučili sme sa ako ich spojiť do webovej stránky 
– prepojiť odkazy na dokumenty v danom počítači a urobiť odkaz na 
inú webovú stránku, ktorú sme urobili vo Worde.
Kuk čo nám vzniklo: matematika.dobre-napady.sk 
 V kvarte a deviatom ročníku, ako aj u ôsmakov, sme potom 
v rámci opakovania Powerpointu  urobili podobne, ibaže na úlohách už 
z vyšších ročníkov. 
 Musím povedať, že väčšina žiakov pristupovala k práci 
zodpovednejšie, keď zistili, že naozaj práce zavesím na internet a 
nerobíme na informatike len tak. Hlavne, keď som žiakom prečítala 
komentáre niektorých učiteľov či novinárov k predošlému projektu 
Kuchárska kniha a žiaci zistili, že ich práce si naozaj ľudia prečítali a 
dokonca aj pochválili.                                    Text a foto: Mgr. Silvia Bodláková

Búdky pre vtáčiky..

2
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 O krajine, prírode a človeku...
  V októbri 2014 sme si 
na našu školu pozvali zoológa 
zo Zoologického ústavu Slov-
enskej akadémie vied, RNDr. 
Mareka Semelbauera PhD., od-
borníka na vybrané skupiny 
hmyzu a ekologické vzťahy v 
prírode. 
 Je to veľmi zaujímavý 
človek, ktorého niektorí z nás mali 
možnosť spoznať  už na ochranár-
skej víkendovke, kde nám zau-
jímavým spôsobom rozprával o 
všetkých druhoch živočíchov, na 
ktoré sme natrafili. Už tam nám 
prisľúbil, že hoci má veľa roboty, 
príde k nám na školu a urobí pre 
nás prednášku. Naša škola je 
zapojená do projektu Modrá škola, 
v rámci ktorého riešime a bavíme 
sa veľa o ochrane prírody, o tom, 
ako človek aktívne spôsobuje 
zmeny, ktoré sa v prírode okolo 
nás dejú.
 Marek napokon urobil tri 
prednášky pre žiakov kvinty, II. 
Ab  bilingválnej, pre seminaristov 
z biológie a pre žiakov prímy A. 

Rozprával veľmi zaujíma-

vo o tom, ako je v prírode všetko 
úzko poprepájané, ako malá zme-
na do ekosystému, môže narobiť 
nenapraviteľné škody, ktoré neviem 
vopred odhadnúť. Rozprával o tom, 
ako človek mení krajinu. 
 Zaujala nás informácia, že 
vo vedeckých kruhoch sa už na-
plno hovorí o tom, že oblasť stred-
nej Európy (kde žijeme aj my) je z 
ochranárskeho hľadiska, bohužiaľ, 
zóna smrti, kde prežijú iba tí 
najodolnejší.   
 Je úžasné, že na našu 
školu chodia prednášať aj takéto 
kapacity,  od ktorých sa môžeme 
veľa naučiť.      

Text a foto: RNDr. K. Kresáňová, PhD.

Pátrame po predkoch...
 Tilgneráci, ktorí máte radi dejepis, je 
tu súťaž práve pre vás!
  Už 12. ročník súťaže Pátrame po pred-
koch, kde sa do konca decembra 2014 môžete 
zapojiť so svojou prácou o vašej rodine - rodos-
trom vašej rodiny, ich záujmy, povolanie  a iné  
biografické údaje, fotografie, zachované pred-
mety a všetko, čo súvisí s rodinou... Všetko, čo 
je kľúčom k vašej rodinnej histórii...
 Viac informácii získate od svojich učiteľov 
dejepisu!                                       Text: red. , obrázok:  D. Illéšová, 9. A

2
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  25. výročie Nežnej revolúcie
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Výstava  prác žiakov... 

 V piatok 14. novembra 
2014 sa v celoškolskej 
akcii spomínalo a pr-
ipomínalo 25. výročie 
Nežnej revolúcie, keďže 
nás čakal predĺžený 
víkend práve vďaka to-
muto sviatku,ale mno-
ho študentov, bohužiaľ, 
netuší, o aký sviatok ide.
   S prvým ranným zvonením 
školu zobudila známa 
pieseň Modlitba pre Martu 

od speváčky Marty Kubišovej a následný krátky 
príhovor žiakov do školského rozhlasu, v ktorom 
predstavili, čo je to vlastne Nežná revolúcia. 
Príhovor ukončila  pieseň Sľúbili sme si lásku, aby 
študenti mohli pokračovať na hodinách dejepisu, 
slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky 
v prezentácii projektov a  diskusii na danú tému. 

	 Žiaci	5.C	si	pripravili	pre	svojich	spolužiakov	
nástenku	 k	 tomuto	 výročiu,	 ktorú	 umiestnili	 do	
vestibulu	školy.	Z	projektov	starších	žiakov	bola	

zasa	 vytvorená	 výsta-
va	 na	 poschodí	 školy	
pri	 dejepisnom	 kabine-
te,	ktorá	obsahovala	tak	
fakty	 o	 priebehu	 Nežnej	
revolúcie,	 ako	 aj	 obra-
zový	materiál.	
		 Pre	 žiakov	 kvarty	
A	 a	 kvarty	 B	 bola	 pri-
pravení	 beseda	 na	 danú	
tému	s	p.	P.	Jakubčinom	z	
Ústavu	pamäti	národa.	

2
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1989: Z denníka Ivany A.
  Keďže v tomto roku si pripomíname 25. výročie Nežnej revolúcie, ma-
turanti našej školy z tried oktáva A a oktáva B sa zúčastnili dejepisnej akcie s 
využitím medzipredmetových vzťahov s predmetom slovenský jazyk a literatúra 
-  premietania filmu 1989 Z denníka Ivany A. v kine Mladosť dňa 21.11.2014 v rámci 
projektu Medzinárodný festival o ľudských právach.
       Prostredníctvom filmu sa oboznámili s udalosťami rokov 1989 - 1990 
formou denníkových záznamov 18-ročnej študentky a dobových fotografií a fil-
mových záberov, takže autentickou a  zaujímavou formou získali základné vedo-
mosti o udalostiach, ktoré predchádzali Nežnej revolúcii, ale aj o živote, aký vtedy 
žili ich rodičia a starí rodičia. Keďže na hodinách SJL vytvárali projekty na tému 
Rok 1989 v našich rodinách, mohli si získané poznaty konfrontovať aj dopĺňať 
informácami z filmu. V následnej besede s p. M. Gullom  z Ústavu pamäti národa 
sa mohli pýtať na nejasné veci, napr. cestovanie do zahraničia a podobne.

PhDr. A. Hlavinková, Mgr. I. Reviliaková

Z dejín do debát
  
 Tohtoročné výročie 
Nežnej revolúcie sme si pri-
pomenuli aj vo štvrtok  4. 
decembra 2014 na školskej 
akcii pod názvom Z dejín 
do debát, ktorá prebieha-
la pod záštitou Slovenskej 
debatnej asociácie a zor-
ganizoval ju Pavol Rehák, 
vedúci  nášho školského 
Debatného krúžku v spolu-
práci s dejepisármi našej 
školy.
 Moderovanú diskusiu si pripravili N. Žvachová a B. Novo-
meská z oktávy B. Úvodné slovo podľa pravidiel Slovenskej de-
batnej asociácie patrilo hosťovi politológovi E. Lašticovi, ktorý 
si pre  prítomné triedy kvintu A, 9. A, 1. A bilingválnu a kvartu B 
pripravil prezentáciu a úvodné slovo k danej téme, aby sa potom 
pokračovalo v diskusii na rôzne otázky k danej téme -  ako prebie-
hala Nežná revolúcia v Bratislave, ako v Prahe, ako sa žilo v danej 
dobe, spomienky rodinných príslušníkov  či problémy s cesto-
vaním. 
 Téma roku 1989 je aj vďaka tejto akcii našim študentom 
oveľa bližšia.                                      Text a foto: Lenka Skokánková, 1. A b

2
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Aké hlavné zmeny sa udiali v 
tvojom živote odkedy si opus-
tila brány Tilgnerky?
 Okrem pribudnutých písmenok 
„Mgr.“, ktoré okrášujú moje meno na 
vizitke, sa asi nič zásadné nezmenilo. 
Stále bývam v Bratislave, aj keď krásnych 
6 mesiacov som strávila v Holandsku za-
vretá v labáku (ako výskumník, nie ako 
pokusný králik). A úprimne, chýbali mi 
brány školy, a preto som si pár týždňov 
vyskúšala učiť na bilingválnom gymnáziu 
v Bratislave, ale dlho mi to za katedrou 
nevydržalo a zlákal ma tvrdý biznis.
V krátkosti, čo teraz robíš, kde 
to robíš a prečo to robíš. Baví ťa 
to? Čo ti tvoja práca dáva?
 Momentálne pracujem ako 
medicínsky reprezentant pre farmaceu-
tickú firmu a každý deň sa stretávam s 
lekármi a debatujem s nimi o liečbe pa-
cientov. Robím to na celom západnom 
Slovensku a robím to preto, že presne 
takto som si predstavovala začať pracovať 
po úspešnom dokončení vysokej školy. 
Baví ma to, lebo je to práca s ľuďmi, aj 
keď nie každý deň je prechádzka ružovou 
záhradou. Dáva mi voľnosť, možnosť 

Predchodcom 
dnešného šk. časo-

pisu bol časopis 
NO!Limity, ktorého 
3 redaktorky spove-
dáme po 7 rokoch!

Lucia Gavulová 
cestovať a spoznávať nových ľudí. Každý 
deň ma učí niečo nové.
Okrem toho som prezidentkou bratislavs-
kej pobočky Európského fóra študentov 
– AEGEE-Bratislava, takže každý deň 
pracujem, aby sa študenti v Bratislave 
mali lepšie.
Ako si spomínaš na svoje pôso-
benie šéfredaktorky  v školskom 
časáku, využila si niečo zo 
skúseností v ďalšom živote?
 Boli to super časy! Rada 
spomínam na chvíle, keď som v deň 
uzávierky  mohla v redakcii robiť pos-
ledné úpravy pred tlačou, chodiť na 
všetky školské akcie ako reportér, naučiť 
sa pracovať s wordom a inDesignom, 
skladať slovíčka dokopy a reprezentovať 
NO!Limity na súťažiach. Určite sú to 
nezabudnuteľné 4 roky strávené s 
NO!Limity!
Čo ťa život za tých pár rokov 
naučil?
 Že všetko sa deje pre niečo a 
všetko zlé je na niečo dobré, aj keď to 
spočiatku nevidno. A každý deň je takým, 
akým si ho urobíš a ľudia budú k tebe takí, 
aký si ty k nim. Je to klišé, ale je to tak. 
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Talent Tilgnerkky

 Čo teraz robíš?
Po vyštudovaní výšky som pra-
covala v SME ako redaktorka 
oddelenia Bratislava a te-
raz som si našla miesto v ma-
lom, ale úspešnom start-upe 
Youstice, ktorý na Sloven-
sku vyvíja webovú aplikáciu 
na zjednodušenie reklamácií 
pri nákupoch cez internet. 
 Ako si spomínaš na 
svoje pôsobenie v školskom 
časáku, využila si niečo zo 
skúseností v ďalšom živote?
Bola to paráda! Dostať v pod-
state ešte ako dieťa možnosť realizovať sa v časopise, nechať 
svoje články čítať celú školu a mať možnosť vidieť výsledok 
svojej práce bol hádam jeden z najväčších prínosov môjho 
pobytu na Tilgnerke. No a keďže som študovala žurnalistiku 
a stala sa redaktorkou celoslovenského denníka, skúsenosti 
s tvorbou časopisu som naplno využila.

Kristína Hudeková

Zuzana Kolníková
 Čo teraz robíš, kde to 
robíš a prečo to robíš?
Pracujem ako lekár na Klini-
ke anestéziológie a inten-
zívnej medicíny Univerzitnej 
nemocnice Bratislava a SZU, 
po slovensky: robím doktora 
na ARE na Kramároch, kde us-
pávam pacientov pri rôznych 
operáciách.
 Ako si spomínaš na 
svoje pôsobenie v školskom 
časáku, využila si niečo 
zo skúseností v ďalšom 
živote?
Spomínam si na to veľmi 
dobre a celkom rada, bolo to príjemné obdobie 
môjho stredoškolského života. Písanie som využila 
zatiaľ hlavne pri písaní diplomovky, v chorobopi-
soch sa veľmi štylisticky odviazať nemôžem, ale 
aspoň v nich nerobím hrúbky...
  Ďakujeme za rozhovor!
      Diana Šablicová, 1.A b foto: archív redaktoriek

2
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Právna klinika pre komunity 
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 Počas	prvých	dvoch	novembrových	týždňov	sa	v	
septime	B	uskutočnil	projekt	Právnickej	fakulty	
Univerzity	Komenského	s	názvom	„Právna	klinika	pre	
komunity“	pod	vedením	p.uč.	L.	Nevidza-novej,	keď	
počas	troch	hodín	predmetu	Náuka	o	spoločnosti	nám	
prišli	študenti	práva	Adam		a	Tomáš	prezentovať	
európske	právo.	
 Hlavným predmetom týchto prednášok bolo 
oboznámenie sa so štyrmi základnými slobodami 
občanov Európskej únie, ktorými sú voľný pohyb 
osôb, voľný pohyb tovaru, voľný pohyb služieb a 
voľný pohyb kapitálu. Na prvej hodine s Tomášom 
sme sa dozvedeli, čo tieto slobody znamenajú a 
aký majú vplyv na nás. 
Taktiež sme sa oboznámili s rôznymi inými poj-
mami, ktoré súvisia s Európskou úniou, ako je 
napríklad eurozóna, európske občianstvo, vstup a 
členstvo v Európskej únii či výber cla v rámci 
Európskej únie. 

 Druhú hodinu sme mali s Adamom, bývalým 
študentom Tilgnerky, ktorý sa tu veľmi rád vrátil,a 
le už z druhej strany katedry, a dozvedeli sme 
sa zaujímavé informácie z oblasti riešenie sporov 
na národnej aj európskej úrovni. Taktiež sme si 
vyskúšali úlohu advokátov, keď sme mali za úlohu 
rozriešiť spor medzi Maďarskom a Slovenskom o ne-
dovolenom vstupe maďarského prezidenta na sloven-
ské územie. 
 Tretiu hodinu sme mali opäť s Tomášom a zao-
berali sme sa najmä využitím štyroch základných 
slobôd v každodennom živote, vypĺňali sme rôzne 
kvízy, dozvedeli sme sa o histórii vzniku Európ-
skej únie a štyroch slobôd a riešili sme zaují-
mavé súdne spory, ktoré nám ukázali aj rozdiely 
medzi jednotlivými štátmi Európskej únie. 
 Interaktívnou formou sme sa dozvedeli mnoho 
zaujímavých a užitočných informácií o Európskej 
únii, ale aj o iných právnych odvetviach.

Lenka Keselá, Sp B

 ...učil nás bývalý tilgnerák...

2
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Z

 nášho života

MODRÁ  TILGNERKA 

 Naši programátori hier
 Možno	 viete,	 možno	 nie,	
11.	 až	 17.	 október	 je	 európ-
skym	 týždňom	 programovania.	
S	 cieľom	 podporiť	 rozvoj	 pro-
gramátorských	zručností	a	smero-
vanie	 kariéry	 mladých	 ľudí	 do	
oblasti	 informačných	 technológií	
sa	 	 naša	 škola	 zapojila	 tiež.	
	 Aj	 	 20	 žiakov	 z	 našej	 školy,	
ktorých	 zaujíma	 hlbšie	 in-
formatika	 a	 programovanie,	
sa	 zúčastnili	 akcie	 "Napro-
gramuj	 si	 vlastnú	 hru	 "Blu-
disko"	 (programovanie	 v	 Scratchi),	 ktorá	 sa
konala	 v	 DIGIPOINTe	 (priestor	 Fakulty	 informatiky	 a	 infor-
matických	 technológii	 STU),	 ktorý	 je	 v	 Polus	 City	 Center.	
Ako	hovorí	názov	akcie,	žiaci	sa	učili	programovať	v	prostredí	Scratch	
(http://scratch.mit.edu/)	a	každý	jeden	si	vytvoril	svoju	vlastnú	hru	(v	blu-
disku	sa	im	pohybovali	dve	potvory	a	panáčik	sa	musel	dostať	do	cieľa).	
Podarilo	sa	to	všetkým	a	myslím,	že	akcia	mala	úspech...

                             text a foto: PhDr. K. Kresáňová, PhD.

Dňa 25.11. 14  našu školu 
navštívila významná osobnosť 
dekan prírodovedeckej fakulty 

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., 
ktorý nám prednášal o klimatických 
zmenách	 Zeme	 a	 dopade	 ľudských	
aktivít	na	životné	prostredie. 
	 Rozprával	 nám	 zaujímavosti	
z	 celého	 sveta	 a	 to,	 ako	 je	 veľmi	
dôležité,	 aby	 sa	 už	 s	 tým	 začalo	
niečo	robiť.	Po	skončení	prezentácie	
sa konala diskusia, na ktorej nám ob-
jasnil všetky naše nezodpovedané 
otázky.                                               Text: Melánia Krajčovičová a Adriana Drozdová
 Eko krúžkari pod	vedením	pani	učiteľky	I.	Matajsovej	pripravili	
prezentácie	na	tému	Klimatické	zmeny,	v	ktorých	informujú	žiakov	iných	
tried	o	klimatických	zmenách	a	ich	dopade	na	naše	životné	prostredie.	
	 Na	Tilgnerke	postupne	pribudnú	letáky	s	informáciami,	čo	sa	na	
škole vlastne udeje.                                   text a foto: Mgr. I. Reviliaková
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 Ako zmerať potkanovi tlak?

Z
 n

áš
ho

 ž
iv

ot
a

  Ústav	fyziológie	a	patológie	
živočíchov	v	rámci	Týždňa	vedy	ot-
voril	 svoje	 brány	 pre	 verejnosť,	 a	
tak	 žiaci	 sekundy	A	 túto	 príležitosť	
využili	 a	 rozhodli	 sa	 to	 tam	 ísť	
preskúmať.		 Privítali	 nás	 veľmi	
milí	 vedci,	 ktorí	 nás	 usadili	 do	
ich	 spoločenskej	 miestnosti,	 kde	
bolo	 pre	 nás	 nachystané	 úžasné	
občerstvenie	 v	 podobe	 koláčikov,	
sušeného	 i	 čerstvého	 ovocia,	
slaných i sladkých dobrôt... 
  Kým sme si maškrtili, 

vypočuli	sme	si	zaujímavé	prednášky	o	tom	ako	vyzerá	cieva	zvnútra,	
o	 tom,	čo	spôsobuje	vysoký	krvný	 tlak	a	ako	 funguje	srdiečko.	Potom	
nastala	ešte	zaujímavejšia	fáza	-	exkurzia	po	jednotlivých	laboratóriách.	
Videli sme a odskúšali si, ako sa potkanom meria tlak, ako sa robia 
preparáty	diamantovým	nožom	do	elektrónového	mikroskopu,	pozerali	
sme	sa	do	elektrónového	mikroskopu,	videli	sme	zaujímavé	prístroje	a	
dokonca,	videli	sme	ako	vyzerajú	vnútorné	orgány	potkana	(srdce,	pľúca,	
mozog,	pečeň,	vaječníky,	obličky.....	jednoducho	všetky	jeho	orgány).
	 Bola	to	zaujímavá	exkurzia	a	všetci	sme	si	naozaj	odniesli	pocit	z	
úžasne	a	zaujímavo	prežitého	dňa.	

Text a foto: RNDr. K. Kresáňová, PhD.

Zápisník cestovateľa
 Triedy príma, sekundy, tercie a kvinta sa zapojili 
do súťaže  organizovanej cestovnou kanceláriou Bubo 
„ZÁPISNÍK CESTOVATEĽA“.
 V triedach si vytvorili niekoľko tímov, každý tím 
si vybral zo zoznamu krajinu, na ktorú si ,,posvie-
tia”. Kreatívnym a interaktívnym spôsobom predstavia a 
odprezentujú vybranú krajinu, aby pre jej návštevu nad-
chli čo najviac cestovateľských dobrodruhov spomedzi 
rovesníkov. Každý tím vytvorí svoj vlastný bedeker, 
ktorý zašle v januári do súťaže. Hlavnou cenou pre 
víťazný tím je originálny cestovateľský kemp s TOP 
BUBO sprievodcami v Tatrách. Jeden zo  študentov bude 
vyžrebovaný a získa hodnotný bádateľský zájazd pre dve 
osoby  do  ŠKANDINÁVIE a  LAPONSKA. 
 Držíme palce!               Text: RNDr. A. Rácová
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Spolupracujeme so  SAVkou... Z
 nášho života

 Cieľom každoročne 
organizovaného Týždňa 
vedy a techniky na Slo-
vensku   je predstaviť, 
popularizovať a 
prezentovať  výsledky 
slovenských vedcov a 
priblížiť verejnosti čaro a 
dôležitosť poznávania a 
objavovania nového. 
Viacerými akciami svojich 
ústavov sa Slovenská aka-
démia vied aj tento rok podieľala na rozbehu Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku.
 Naša škola sa zapojila do viacerých aktivít. Žiaci kvinty A a II.Ab 
bilingválnej sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na Botanickom ústave 
SAV, s ktorým naša škola už niekoľko rokov úspešne spolupracuje. Žiaci 
si vypočuli mnoho zaujímavých prednášok (napríklad o plesniach, ktoré 
zaživa napadajú mravce, ktorým potom vyrastú hlavy), nakukli do mole-
kulárneho laboratória, kde mohli nielen obdivovať zaujímavé prístroje, 
ale aj odskúšať si na vlastnej koži, ako presne napipetovať napríklad 1 
µl vzorky. 
 Na oddelení geobotaniky si odskúšali určovanie drevín, 
priraďovanie listov k plodom a odskúšali si urobiť fytocenologický zápis 
spoločenstva. Na oddelení fyziológie rastlín mohli nakuknúť do ele-
ktrónového mikroskopu  či na vlastné oči pozorovať aktivitu niektorých 
bunkových organel.
 Stretnutie našich žiakov s vedcami Sl. akadémie vied bolo ako 
vždy veľmi príjemné. Odchádzali sme ohúrení množstvom nových in-
formácií, ale aj hrdí, že sa nám taký milým spôsobom venovali toľké 

kapacity...  O našej návšteve 
SAVky bol napísaný a uverejnený 
aj článok, keďže sme mali šťastie 
a ,,prichytil” nás tam novinár a 
fotograf. Ale keďže so SAvkou 
spolupracujeme dlho, až taká 
náhoda to zasa nebola :D
 Tu je naň link: http://www.
sav.sk/index.php?doc=services-
n e w s & s o u r c e _ n o = 2 0 & n e w s _
no=5625

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

Text: H. Hrmová, sek B

Veselé Vianoce! slovenčina
Veselé Vánoce!  čeština
Froehliche Weihnachten!
                   nemčina   
Merry Christmas!
             angličtina
Feliz Navidad!
              španielčina
Buon Natalé!
              taliančina
Text: Mirka Petrášová, príma A
Obrázok: D. Illéšová, 9.A

Vianoce medzinÁrodne   

2
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 Tilgnerácke múzy...
,,Vytrhnuté	z	kontextu	i	zo	slohových	zošitov...”

   
   

 P
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O

D
A      Vianočné šialenstvo

Vianočný je tu čas.
Znova, zas a zas.
Pokoja nemám,
veď nakúpiť darčeky musím,
tu, tam i sem, zabehnúť 
skúsim.

„Mamka rada perníky,
ocko vcelku  šróbiky,
braček s  vláčikmi hrá sa...
A ja nakupujem – zasa.“

Obrázok: Nina Takáčová, 5. A

V LESE...
V lese,
ten pocit, keď listy šumia.
Vtedy,
keď sa malé vtáčatá hmýria,
keď veverička pije vodu,
ktorá neustále tečie.
Malé či veľké zvieratká 
si pomáhajú
a pekne sa spolu hrajú.
Jeseň v lese je zvlástny čas,
očarí krásou každého z nás.
Nina Boldocká, 5. A

Uvažujem, mrmlem si,
Už sa šklbem za vlasy.
„Prečo, prečo ja?!“
pýtam sa sama seba,

Už sa pomaly vzdávam bez boja,
no zrazu vidím žiaru z neba.
Tento lúč slnka  zosiela mi darčeky,
nakúpené šróbiky , ba i krásne 
vláčiky.
 
„Ďakujem!“ ku koncu vykokcem.
Darčeky mám, šťastná som, 
čo viac mi len chýba.
Už mi chýba asi iba...

Nakoniec prestanem sa
stresovať vkuse,
venujem sa iba  mojej milej múze...
Text: T. Furdíková, sekunda B 
Snehuliak: I. Bodiš, 5. A
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Toto sa nemalo stať!  

(tilgnerácka	poviedka)	              
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 	Bol	to	chladný	a	sychravý	večer.	Sedela	som	na	gauči	s	kakaom	
v	rukách	a	zakrytá	dekou.	Naša		bytovka	sa	ocitla	bez	príjmu	elektriny.	
Sedela	 som	 si	 pod	 dekou	 a	 s	 baterkou	 vedľa	 seba.	Čítala	 som	 svoj	
obľúbený	dobrodružný	román.	
	 Asi	po	dvoch	hodinách	mi	v	žalúdku	začali	vyhrávať	muzikanti.	
Tak	som	zdvihla	svoj	gluteus	maximus	a	spolu	s	vybíjajúcou	sa	baterkou	
som	sa	vybrala	do	tajomného	sveta	našej	špajze.	Pri	zistení,	že	sa	v	
nej	dokopy	nič	nenachádza,	som	si	povedala,	že	hádam	bude	aj	dobré	
zájsť	do	obchodu.
	 Vybrala	 som	sa	po	chodníku	a	obchádzala	mláky,	 ktoré	búrka	
po	sebe	nechala.	Zrazu	sa	z	opačnej	strany	na	mňa	vyrútilo	auto.	No	
keďže	moje	 reflexy	 sú	 slimačieho	 charakteru,	 nestihla	 som	 sa	 ukryť	
a	 skončila	 som	celá	od	vody	a	blata!	Keď	som	prišla	 ku	dverám	ob-
chodu,	zbadala	som	nápis,	ktorý	som	zo	všetkého	možného	na	svete	
túžila	 vidieť	 najmenej.	 Zatvorené.	 Vždy	 mali	 otvorené	 do	 18:00.	 Z	
vrecka	 bundy	 som	 vytiahl	 a	 telefón	 -	 18:01.	 Nuž,	 hladná	 a	 špinavá	
som sa pomalým krokom pobrala do nášho dúpä bez elektriny. 
V	tom	momente	mi	však	napadlo,	že	mi	volala	babka	asi	pár	dní	dozadu,	
že	nech	jej	nafarbím	vlasy.	Zavolala	som	jej,	či	tá	ponuka	stále	platí.
	„Ahoj,babi.	Môžem	ti	teda	nafarbiť	tie	vlasy?“	Babka	sa	začala	smiať.	
„Rodičia	 ti	 nenavarili,	 že	 nie?“	 „No	 mama	 nestihla.	 Hovorila,	 že	 v	
chladničke	sú	nejaké	chlebíčky,	ale	tie	zlikvidoval	brat	a	ten	je	teraz	niek-
de	preč.“	„Pokojne	príď.	Nachystám	farbu	a	tebe	niečo	dobré	pod	zub,	
platí?“	„Hneď	som	tam.“	Potešená,	že	konečne	sa	mi	dnes	prihodilo	niečo	
pozitívne,	som	sa	rozutekala	k	babke.	Bývala	asi	len	dve	ulice	od	nás.	
Párkrát	som	zazvonila.	„Bože,	babi,	už	som	si	myslela,	že	sa	ti	niečo	
stalo.	Zvonila	som	asi	päťkrát.“	Babka	mávla	rukou.	„Ale	prosím	ťa.	Taká	
stará	ešte	nie	som.	A	cvičila	som	jogu.“	Vypleštila	som	na	ňu	oči.	„Ako	
prosím?“	„A	čo	má	byť?	Vek	je	predsa	len	číslo.	Poď	ďalej,	uvarím	ti	čaj.“	
Niekedy	ma	udivovala	svojím	životným	postojom.	Samozrejme,	v	dobrom.	
Vošli	sme	do	bytu.	„Zlatko,	do	tej	ružovej	misky	namiešaj	 farbu,	čo	 je	
na	chodbe.	Ja	začnem	variť	polievku.“	Na	poličke	v	chodba	bola	farba	
na	vlasy.	Žiarivo	svetlý	blond.	O	pár	minút	som	jej	už	farbila	korienky,	
zatiaľ	čo	sa	v	hrnci	varila	slepačia	polievka.	Kým	babke	pôsobila	farba,	
rozprávali sme sa. 
Avšak	 po	 pár	 minútach	 začala	 farba	 na	 babkiných	 vlasoch	 dra-
maticky	 tmavnúť.	 „Babi,	choď	si	 to	už	radšej	umyť.	Je	 to	nejaké	 tma-
vé.“	 Keď	 sa	 babka	 vrátila	 z	 kúpeľne,	 skoro	 ma	 vystrelo.	 Z	 nežnej	
blondíny	 sa	 stal	 iný	 človek.	 S	 čiernymi	 vlasmi	 a	 fialovým	 ombré.	
„To	 čo	 si	 mi	 tam	 namiešala?	 Ako	 mám	 ísť	 takto	 zajtra	 do	 práce?“	
zháčila	 sa	babka.	 „Veď	žiarivo	 svetlý	blond.“	 „Ukáž..	 veď	 ty	 si	 vyme-
nila	 farby!	 Toto	 malo	 byť	 pre	 teba	 na	 Halloween.“	 Z	 rozhovoru	 nás	
však	 vytrhli	 zvláštne	 zvuky	 z	 kuchyne.	Utekali	 sme	sa	pozrieť,	 čo	 sa	
stalo.	Keď	sme	 tam	prišli,	 polievka	bola	 snáď	všade,	 len	nie	 v	hrnci.	
Zvyšok	 večera	 som	 strávila	 utieraním	 podlahy	 a	 vymývaním	 farby	 z	
vlasov	mojej	babky.	Mali	sme	jediné	šťastie,	že	farba	bola	zmývateľná.	
Toto	sa	skutočne	nikdy	nemalo	stať!

Simona Baranová, 1. A b 
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 Máš rád prekvapenia?  

 Vyfarbi čísla: 1 – červená, 2 – modrá, 3 – biela, 4 – zelená, 

                         5 – oranžová, 6 – čierna, 7 – fialová. 

   Autorka: Margaréta Kováčová, 5. C 

0SEMSMEROVKA 

 chalupa, Amerika, 
pošta, Rio, postava, 
ahoj, jedlo, Andrej, 
diera, kým, muzika, 
šport, perina, kade, 
matka, Katarína, meno, 
keď, oko 

Prepísal: Erik Müller 6.B 
Autor:  Andrej Mistrík 5.C 

 Osemsmerovka zo slov:  

alergia, bubny, daniel, Henry, Wien, beloch, chyť, 
blizna, auto, boo, gyzel, ahoj, 

piť, župan, zrak, lež, päť, labuť 

Riešenie: 
..................................................... 

Autorka: Sofia Čerňáková, 5.C 

 

Hádanka:  Prečo kohút zatvára oči, keď spieva? Aby mu verili, že to vie naspamäť. :D :D :D  

Lucka  Marková, 5. C 

1 3 2 4 5 2 
6 7 4 6 3 3 
2 5 7 7 4 4 
3 6 1 6 6 6 
5 4 3 1 2 7 
7 2 6 4 1 5 

CH A L U P A P Š N 
P R I O O M E P A 
U K Š M S E R O O 
K T O E T R I R L 
A E  Y N A I N T D 
N S D O V K A D E 
D I E R A A H O J 
R A O Ý M A T K A 
E K Z M U Z I K A 
J K A T A R Í N A 

A J O H A D D B 
E L J E A K V E 
W I E N A B E L 
P I I R N B O O 
L E Z Y G S T C 
L A B U Ť I U H 
E B L I Y N A Y 
Ž U P A N P ä Ť 
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Vložíme mince. 

TRIK: Povieme ľubovoľné 
zaklínadlo a počkáme 

chvíľu,  kým voda vsiakne. 

 

TRIK: Vysypeme mince. Kúzlo by 
sa nemalo opakovať, aby nebolo 

odhalené. 

2. ,,Krabička s mincou“ 

Krabička je prázdna. Buchnem po krabičke. A z ničoho nič sa do krabičky 
teleportovala minca. 

TRIK: Vo vrchnáku krabičky 
je pripevnená minca, ktorá 

sa následne odpojí od 
vrchnáka. 

Vložíme do šálky kúsok 
toaletného papiera. 

apiera. 

TRIK: Vlejeme vodu do 
pohára ‐ diváci nesmú 
vedieť, čo je v pohári. 

MAGIC 
WHITE 

1. Ako premeniť vodu na mince 

©Daniel Jedlička 
6.B 

2



30

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka
   

   
   

   
  P

O
H

O
D

A •  „Mamííí, ja by som chcela na Vianoce 
psa!“
„ Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok.“

• „Pán riaditeľ, môžete mi dať zaj-
tra voľno?“ pýta sa v práci pán Novák. 
„Manželka chce, aby som jej pomohol s 
vianočným upratovaním.“
„Z takého dôvodu vám predsa nebudem 
dávať voľno!“ povedal riaditeľ mierne 
rozčúlený.  
„Ďakujem,“ vydýchne si zamestnanec. „Ve-
del som, že je na vás spoľahnutie.“

• „Tati, naozaj mi ten iPad priniesol Ježiško?“ pýta sa Jožko otca.
„Ale samozrejme, čo ti to napadlo?“
„No, že celý deň stojí nejaký chlapík pri domových dverách a chce 
tretiu splátku.“

• Počas Vianoc hovorí mamička Jožkovi: „Jožko, zapáľ 
vianočný stromček.“
O chvíľu príde Jožko a hovorí: „Aj sviečky?“

Text:	Erik	Müller,	6.	B	Obrázok:	K.	Takáčová,	5.	C		

Vianočné vtipy :D 

 ZABAV SA!
Podopĺňaj značky!                                      Pospájaj čísla! 

Autor: L. Lopošová, 5.C                        Autor: M. Janík, 5. C

2



31

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka
             PR

E
SSST

Á
V

K
A

                    PO
H

O
D

A
2



TILGNERKA

Bez komentára


