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Prečítajte si...

Príjemné čítanie  štvrtého   
čísla  šk. časopisu Tilgnerka!

 Povesti sú 
známe deťom i 
dospelým, ale koľkí 
z vás poznajú bratis-
lavské povesti? Naši 
piataci sa o nich doz-
vedeli viac aj na be-
sede... s. 9

 Nesku točné 
múzeum biológie z 
3D modelov sme na 
škole ešte nezažili! 
To, čo sme videli, bolo 
naozaj neuveriteľné! 
Pozrite si aj foto na s.  
17!

 Hviezdoslavov 
Kubín sa aj tento rok 
niesol v znamení kva-
litných súťažiacich... 
Pozri s. 6!

 Veľmi netradičná 
beseda so zná-
mym slovenským 
spisovateľom Jarosla-
vom Rezníkom nielen 
o knihách, ale aj Ľ. 
Štúrovi, J. Hraškovi 
a Adele Ostrolúckej - 
viac sa dozviete na s. 
13!

  Ako prebiehali 
skúšky dospe-losti na 
našej škole? Koľkých 
vydesili, koľkých 
potešili? 
Čítajte na str.  5 a doz-
viete sa viac!
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 Posledné júnové dni tradične patria  brannému cvičeniu, čisteniu 
lavíc a miernemu chaosu pri odovzdávaní a preberaní učebníc... Žiaci zve-
davo nakúkajú do jednotlivých učebníc  komentujúc učivo ... plní otázok, čo 
ich  čaká budúci rok... plní nadšenia z blížiacich sa  letných prázdnin, ale aj 
plní radosti nad tým, že opäť máme jeden rok za sebou... 
 Aj my v redakcii nášho školského časopisu máme za sebou výnimočný 
rok - postavili sme na nohy školský časopis  a sme plní plánov, čo všetko 
môžeme vylepšiť, akú akciu naplánovať, aké foto pridať...
Toto posledné tohročné číslo prináša prehľad  zo života našej školy z 2. a 
3. stupňa, ale nezabúdame ani na 1.stupeň, pretože mnohé naše akcie sú    
navzájom prepojené... Napríklad keď starší žiaci pripravili program k MDD 
pre svojich   mladších spolužiakov. 
 Naša škola je plná akcií, súťaží a projektov a naši redaktori sa snažia 
verne mapovať dianie na našej škole. V mene redakcie vám prajem krásne, 
pomaly, ale zábavne plynúce leto plné zážitkov a  splnených prianí... 
 Pedagogický nadhľad: PhDr. Adriana Hlavinková

  Je  zaujímavé sledovať, 
ako klebety či iné ,,zaručene 
overené” správy dokážu meniť 
názor ľudí! Stačí, že niekto niečo 
povie a my sme náchylní veriť 
tomu, čo počujeme... A hoci si to 
možno ani nemyslíme, podvedome 
preberáme názor niekoho iného...
Nemáme odvahu brániť svoj 
vlastný názor?
 Častejšie, ako mi je milé, sa mi 

stáva, že keď sa ma pýtajú, z akej školy som, po vyslovení ,,Tilgner-
ka” sa opýtajú: ,,A to je kde?”  Veru, naša škola má svoju dlhoročnú 
tradíciu, ale v povedomí niektorých Bratislavčanov, rodičov i žiakov, 
je niekedy akoby neznáma...  A to napriek tomu, že za posledné roky 
vyhráva práve naša TILGNERKA snáď všetky možné súťaže v okolí, 
či už športové, matematické, jazykové... Stačí si nájsť cez obľúbený 
google, že Tilgnerka sa pohybuje medzi 4. - 6. miestom najlepších 
škôl v BA! Naše susedné ,,konkurenčné” gymnáziá sú už dlho našimi 
porazenými súpermi, tak o čo ide? 
Naši študenti sú prijímaní na popredné slovenské gymnázia i vysoké 
školy, mnohí úspešne študujú aj v zahraničí, dokonca aj v Oxforde, 
tak prečo tá slabá sebadôvera? Buďme hrdí - MY sme TILGNERKA!
 Školu tvoria nielen učitelia, ale aj žiaci! Ak sa žiaci neodvážia 
povedať: ,,Áno, JA SOM TILGNERKA”!,  ostane naša Tilgnerka pre 
mnohých neznáma... A pritom je to super škola plná super ľudí!

Text: R. Fecišková, oktáva A, foto: archív redakcie

č. 4
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 ZIMNÉ BRANNÉ 
CVIČENIE
 Počas písom-
ných maturít sa v 
záujme  ticha na 
škole konali zimné 
branné cvičenie v 
krásny veterný pon-
delok 16. 3. 2015, 
takže párkilometrový 
peší pochod si naši 
tilgneráci vychutnali 
ako sa patrí :D Nuž, 
čo k tomu dodať?  :D
 Mladší žiaci 
nám veľmi veselo 
kývali z filmového 
predstavenia o zná-
mom hvezdárovi  Ke-
plerovi.

matematiky a testu 
všeobecných pred-
pokladov na štúdium 
na na bilingválnom 
gymnázium. V budú-
com školskom roku 
sa otvára  jedna trie-
da s počtom žiakov 
cca 28.
 
A NOVÍ GYMNAZISTI!
 P r i j í m a č k y 
na naše osemročné 
gymko boli v máji a 
sú úspešne za nami! 
Budúci rok privítame 
2 nové triedy!

AUTOŠKOLA...
 Pre záujem-
cov o brázdenie 
bratislavských ulíc 
motorovým vozidlom 
stojí za povšimnutie 
nenápadná reklama 
vo vchode našej 
školy! A pre tilg-
nerákov je tam 
zľava! :D

ZBER PAPIERA...
... sa skončil!  Kon-
com roka sa dozvie-
te vyhodnotenie a 
najväčší snažilkovia 
získajú aj sladké 
odmeny!

PET FĽAŠE
už tiež poznajú svo-
jich výhercov, ktorí 
za svoju snahu v 
zbere plastových 
fliaš získajú odmenu! 
A aj dobrý pocit 
z toho, že pomohli 
chrániť prírodu!
 Vaša redakcia

Ilustračné foto: red. a  net

BRANNÉ ... :D
 Tradičný sep-
timánsky branný 
kurz sa konal aj ten-
to rok, a tak bolo o o 
zábavu postarané!

NOVÍ BILINGVÁLI
 V pondelok 
30. 3. 2015 sa u nás 
uskutočnili prijíma-
cie skúšky do biling-
válneho gymnázia, 
ktorých sa zúčastnilo 
cez 160 žiakov. 
 P í s o m n á 
skúška pozostáva-
la zo slovenčiny, 

č. 4

VÝLETY, VÝLETY...
 K o n c o m 
školského roka sa 
rýchlosťou blesku 
striedajú naše 
triedy na školských 
výletoch, pričom 
najobľúbenejším je 
asi overený Maerch-
enpark, kráľovstvo 
kolotočov a iných su-
per atrakcií...
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Súc či nesúc? To je otázka...

alebo naše maturity 2015

A
ktuálne

   ... alebo skúška odolnosti, pardón, 
dospelosti, ktorá preverí VŠETKO, 
čo vieš. Ak ti ráno nejdú zaviazať 
šnúrky, nevieš, ako sa voláš a divo 
hľadáš občiansky, znamená to jedi-
né - maturuješ.    
      Sú takí, ktorým je všetko jed-
no, ale ver,  že aj ich tváre zbledli, 
keď sa posadili pred písomnú ma-
turitu. Je nutné povedať, že každá 
skúška sa dá zvládnuť a maturita je 
jedna z tých ľahších, všetky tieto 
rozumy však razom letia komínom, 

keď otvoríš zadanie a tuho rozmýšľaš, ako máš nakombinovať rodin-
ný lístok do Dinoparku, aj meno Shakespeare ti niečo hovorí, avšak 
všetko, čo vidíš ťa inšpiruje na napísanie slohu: „ Čo keby sme ušli?“ 
 Potom príde druhý deň a ty si rád, že vieš „vyspelovať“ základ-
né slovíčka, aj keď máš tuhé pochyby, či sa can ozaj píše len s jedným 
n. A ak si myslíš, že na tretí deň vstaneš z mŕtvych, vedz, že Boh je len 
jeden, ale ty sa však náramne podobáš na dyskalkulika, pretože -5-1 
by mohlo byť -4  alebo aj nie...
Teraz sa určite smeješ, veď maturita  - banalita -  formalita, bohužiaľ, 
s malým háčikom a tým je STRES. Len skutočný majster jedi, ktorý 
slovo stres nemá v slovníku, môže ísť na istotu.
 Ústna maturita, na druhej strane, preverí tvoj korektný prís-
tup, prezentovanie tvojich vedomostí aj osobnosti a donúti ťa prebrať 
zodpovednosť. Takže ak ti počas prípravy preblesne hlavou: „TO ČO 
JE???“ vedz, že to je to, čo si si vybral a musíš nejako zvládnuť. Mám 
však pre teba tajnú správu (zverejnená v časopise... veľmi tajná :D) 
maturita je súboj teba a komisie proti tabuľke na hodnotenie daného 
predmetu. 
 Tohtoročná maturita bola už tradične hra na baníkov. My, matu-
ranti, a naši učitelia sme sa snažili 
v našich hlavách vydolovať vzácny 
diamant – správnu odpoveď. V 
niektorých prípadoch ide o roky 
plánovaný proces, v iných je to 
výkop načrtnutý za týždeň (ak 
chápeš, ktorý týždeň myslím :D). 
 Šťastena je vrtkavá, a tak 
niektorí vybojovali menej, ako 
chceli, a iní vymodlili, v čo ani 
nedúfali. Teraz sme už v sieni ma-
turitnej slávy a ani sa nenazdáš a 
pripojíš sa aj ty! 

R. Fecišková, oktáva A
Foto: archív redakcie

č. 4
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Hviezdoslavov Kubín
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 Žiaci 5.A a 5.B dňa 30.3. 2015  
v rámci celoročnej akcie 200.výročie 
narodenia Ľudovíta Štúra navštívili 
Atlantis centrum a jeho výstavu 
Tisícročný hlahol slovenskej písom-
nosti. 
 Projekt predstavuje krátky prierez 
tisícročného vývoja písomnej i jazykovej 
kultúry Slovákov od roku 863 po rok 1863. 
Je určený pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ, ktorí 
sa atraktívnou formou oboznámia s tromi 
historickými obdobiami vývoja sloven-
ského jazyka od počiatku našej písom-
nej kultúry až po štúrovské obdobie.

Text a foto: PhDr. A. Hlavinková

 Tisícročný hlahol piatakov
    v Atlantise...

č. 4

 V jedno krásne popo-
ludnie koncom marca žiaci 
a študenti 4. - 9. ročníka ZŠ 
a 1. - 4. ročníka OGY vy-
menili lopty za knihy krás-
nej literatúry a zmerali si 
sily v súťaži o najkrajší 
prednes poézie a prózy. 
 Každý ročník, každú 

triedu reprezentovali tí 
najlepší. Súťažné výkony hod-
notila odborná porota zložená 
z učiteľov slovenského ja-
zyka a literatúry. Výkony  
sa striedali, texty  tiež... 
 Mali sme recitátorov 
od úplných nováčikov 
a začiatočníkov, až po 
ostrieľaných ,,borcov”. 
Napokon sa rozhodlo... 
 Víťazi si odniesli 
diplomy a drobné ceny, os-
tatní umelecký zážitok a 
jednu dobrú skúsenosť 
navyše... A vyučujúce slo-
venského jazyka sú rady, 
že záujem o túto tradičnú 
súťaž je rokmi stabilný...
Text a foto. Mgr. I. Reviliaková
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V kráľovstve kníh...
 Ako  trieda sme v rámci slovenčinárkej exkurzie v rámci Mar-
ca – mesiaca knihy navštívili Mestskú knižnicu v Bratislave a pozreli  
sme si každú sekciu.
  Úsek literatúry pre deti a mládež bola prvou zastávkou, tu 
sme sa  od sprievodkyne dozvedeli o histórii knižnice a základné in-
formácie o registrácii čitateľov. V tejto istej budove sa nachádza 
taktiež oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, kde sme si 
mohli oddýchnuť na gaučoch a vypočuť si hudbu z gramofónov. V 
ďalšej sekcii, ktorú sme  navštívili, sa nachádza oddelenie odbornej 
literatúry, kde sme  mohli nájsť rôzne knihy, ktoré nám pomôžu pri 
štúdiu. Jednoznačne skvelý zážitok bola návšteva oddelenia pre ne-
vidiacich a slabozrakých. Mali sme besedu s vedúcou tohto oddelenia 
a dozvedeli sa mnoho zaujímavých noviniek, aj o pomôckach, ktoré aj 
nevidiacemu dokážu spríjemniť čítanie.  
No a posledná sekcia sa nachádza na Laurínskej ulici, kde sme si ako 
bilingváli určite prišli na svoju ,, šálku kávy“, pretože to bol úsek krás-
nej a cudzojazyčnej literatúry, kde bolo veľa, veľmi veľa anglických 
kníh.                                                                                           Karin Virágová,  1.A bilingválna

Po stopách štúrovcov 
v historickom centre mesta...

  
 Dňa 30. 3. 2015 sa trie-
da tercia A vydala po stopách 
štúrovcov v centre mesta Brati-
slavy v rámci dejepisnej vy-
chádzky. Na hodinách dejepisu 
sa žiaci tercie  zoznamujú s 
dejinami slovenského národ-
ného obrodenia, osobnosťami a 
udalosťami tohto obdobia, a tak 
ich úlohou bolo pripraviť si v 
skupinkách projekt o ľubovoľnej 
pamiatke, budove, osobnosti 
a jej konkrétnej činnosti v his-
torickom centre Bratislavy. 
 Počas dejepisnej vy-
chádzky bolo úlohou skupi-
niek prezentovať svoje projekty 
pred danou pamiatkou svojim 

spolužiakom a vyučujúcim, aby 
si aktualizoval preberané učivo 
a lepšie spoznali historické cen-
trum svojho mesta. A veru sa aj 
vydarilo a zistili, že štúrovci sú 
takmer všade!

text a foto: PhDr. A. Hlavinková

č. 4
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Remeslo má zlaté dno!
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Máme vlastného motýľa!
     Asi každý vie, že 
motýľ vzniká z húse-
nice, ktorá sa zakuklí do 
larvy…  
 Toto pozorovanie 
naživo si vyskúšali aj 
triedy 5.B, 5. C, 7. A a 
kvinta A na biológii s p. 
uč. S. Martinkovičovou. 
Bolo to dlhééééé pozoro-
vanie, ale výsledok stál 
za to. Samozrejme, motýľa 
sme potom vypustili do 
voľnej prírody…

Text a foto: kolektív 5. C 

č. 4

Ako chráni národné parky UNESCO?

  Návštevou v Mestskom múzeu 
v Bratislave dňa 1.4. 2015 na inter-
aktívnej výstave Remeslo má zlaté 
dno sa žiaci 5. B naučili mnoho zau-
jímavých vecí o rôznych remeslách, 
ich vývoji a potrebe v spoločnosti, ba 
mnohé remeslá si vyskúšali a zahrali 
sa na malých remeselníkov... 
 Naučili sa, kto je učeň, 
tovariš, majster a vyskúšali si 
prácu v pekárskej dielni - osievať 
múku, pozametať, vyrobiť chlebík... 

Text a foto: PhDr. A. Hlavinková

 Žiaci T. A a T. B sa 4.júna  2015 zúčastnili veľmi zaují-
mavej prednášky zameranej na ohrozené národné parky UN-
ESCO (NP VIRUNGA, NP SALONGA).  Prednášajúca  p. Hálková 
pútavým spôsobom žiakom priblížila celosvetový problém ničenia 
dažďových pralesov. Poukázala na pytliactvo (orangutany, pa-
pagáje, nosorožce, šimpanzy bonobo), nedostatok potravín či 
rozširovanie palmových plantáži v Afrike.
 Cieľom prednášky bolo aj  zamyslenie sa nad tým, čo je 
ochrana životného prostredia, ako náš dnešný život v dostatku 
ovplyvňuje chudobu, drancovanie a zánik vzácnych ekosystémov 
inde na svete.                                                                  text: RNDr. A. Rácová
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Ako ožili povesti v 5.C

Zbierka pre Nepál

  V súlade s preberaným učivom 
sa trieda 5.C zúčastnila besedy s pani 
spisovateľkou Vierou Valachovičovou 
Ryšavou v Miestnej knižnici Kar-
lova Ves, kde sa dozvedeli všelijaké 
zaujímavosti o Bratislave a jej okolí 
od najstarších čias po súčasnosť 
s dôrazom na tematiku povestí. 
 Pani spisovateľka piata-
kom pútavo porozprávali o histórii 
Bratislavy od najstarších čias až po 
súčasnosť a pripojila mnohé známe 
povesti či historky. Nechýbalo ani 
čítanie z jej knihy  Príhody zo Starej 
Bratislavy, aby sa tohto piataci doz-
vedeli čo najviac... Vedeli ste na-
príklad, že legendárny  Schone Náci 
v skutočnosti nemal také snehobiele 
rukavice? Alebo.... Ale nie, zvyšok si 
prečítajte sami! V Karloveskej knižnici 

školy pre zemetrasením 
zasiahnuté nepálske deti. 
    Celkovo sa zbierky 
zúčastnilo 96 responden-
tov, pričom celková vy-
zbieraná suma činila 
334,50 Eura, a tá bola 
zaslaná na účet nadácie 
happyhomenepal.sk.  Išlo 
o krátkodobú zbierku. 
 Sledovať aktuálne 
diane z Nepálu a ako sa 
nakladá s vyzbieraný-
mi peniazmi môžete na FB 
pod názvom ,,Zbierka pre 
Nepál”.
  V prípade potreby 
naši študenti uvažujú o 
podobnej akcii.
Text a foto: 
p.uč. J. Gablíková

 Začiatkom mája 
prebehla na našej škole 
dobrovoľná finančná zbier-
ka pod názvom „SŠ Tilg-
nerova nepálskym deťom“ 
ako bezprostredná reakcia 
žiakov a študentov našej 

vám iste radi požičajú jej knihy! 
 Piataci sa pani spisovateľke 
odmenili krásnou kytičkou a číslami 
našich školských časopisov, 
do ktorých aj sami prispievajú.

Text a foto: PhDr. A. Hlavinková 

č. 4
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 Mgr. Lucia Mojžišová
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 Pani učiteľka, čo na Tilgnerke 
učíte?
Nastúpila som na miesto pani učiteľky 
Rusnákovej, učím anglický jazyk triedy 5. 
A, Kv. B, I. Ab a II. Ab. Okrem toho sa spo-
lu s kolegom Johnom Nashom  podieľam 
na tvorbe a vyučovaní predmetu pre bi-
lingválov Globálne problémy .
 Nastúpili ste v 2. polroku, ako 
sa vám zvykalo?
Začiatky sú vždy ťažké, ale s pomocou ko-
legov sa to snažím zvládnuť  čo najlepšie.
 Učili ste aj predtým? Ak áno, 
kde napríklad?
Angličtinu (a občas aj španielčinu) 
vyučujem s menšími prestávkami  od čias 
môjho  vysokoškolského štúdia, ktoré 
som absolvovala na Filozofickej fakulte 
UK v Bratislave v odbore angličtina-
španielčina, učiteľský smer. Pracovala 
som pre rôzne jazykové školy a agentúry, 
kde som sa venovala najmä výučbe jazy-
kových kurzov  pre verejnosť  a vo firmách. 

Spovedáme  učiteľov!
Učila som rôzne vekové kategórie, 
rôzne úrovne, či už individuálne alebo 
v skupinách.  Okrem toho som pôsobila 
na Obchodnej akadémii na Račianskej 
v Bratislave, Americkej medzinárodnej 
škole v Karlovej vsi, a mojim posledným 
pôsobiskom pred nástupom na Tilgnerku 
bola Fakulta manažmentu UK.
 Ako by ste sa stručne prestavi-
li?
Moje akademické pozadie a skúsenosti 
už som opísala, rodinu nemám, ostáva mi 
teda len spomenúť moje záľuby. Okrem 
jazykov a iných kultúr sa zaujímam o dia-
nie okolo nás, rada chodím do divadla, na 
koncerty, čítam... Rekreačne športujem a 
záhradkárčim. 

 Aký bol váš prvý dojem z našej 
školy?
Spočiatku som sa cítila ako „v zámku 
a podzámčí“, najmä v snahe rýchlo sa 
zorientovať  a trafiť do správnej triedy 
v správnom čase. Na chodbách počas 
prestávok čulý ruch, trochu prekúrené, 
okná pootvárané.  
 Čo si myslíte o žiakoch v našej 
škole?
Ešte pred pohovorom na toto miesto 
som si prezerala informácie na školskej 
stránke,  kde som sa dočítala o úspe-
choch, ktoré decká dosiahli.  Teraz po 
vyše mesiaci môžem povedať, že dojem, 
ktorý som mala, sa potvrdil ako správny:  
žiaci sú inteligentní, vnímaví a šikovní. 
Vedia kriticky uvažovať a vytvoriť si názor. 
 Čo sa vám na našej škole naj-
viac páči?
Sú to najmä kolegyne a kolegovia, ktorí 
sú veľmi priateľskí a ochotní pomôcť, a to 

č. 4
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 Pani učiteľka, ako dlho 
učíte na našej škole?
Na tejto škole učím od januára 
2015. 
 Čo presne učíte na našej 
škole?
Anglický jazyk a reálie 2.A biling-
válnej, čo sú fakty o anglicky ho-
voriacich krajinách.
 Čo vás baví na predme-
toch, ktoré učíte?
Reálie ma bavia preto, pretože 
sama sa zaujímam o históriu, geo-
grafiu a cestovanie.
Precestovala som kus sveta, viem 
o tých krajinách a čo neviem si 
rada vyhľadám.
Nie je to len kvôli práci, ale zau-
jíma ma to aj ako osobu. Anglický 
jazyk sa mi páči ako taký, viem 
ním hovoriť a rada odovzdávam 
to, čo viem, iným, rada sa o to 
podelím. 
 Čo hovoríte na žiakov 
našej školy?
Myslím si, že sú veľmi šikovní a 
nadaní, majú pred sebou dobrú 
budúcnosť, pretože v tejto škole 

Ing. Darina Gogorová

nielen pri počiatočnej snahe zorientovať 
sa v mojich povinnostiach, ale sú tu pre 
mňa kedykoľvek, keď potrebujem. 
            Ďakujeme za rozhovor!
                                     Diana Šablicová, 1.Ab

TENTOKRÁT 
SPOVEDÁME NAŠE 

ANGLIČTINÁRKY, PO 
SLOVENSKY :D,
O TOM, AKÍ SME 
A AKÉ SÚ ONY....
ČO PREZRADILI?

ČO NÁM ZATAJILI?
ČÍTAJTE ĎALEJ!

DOZVIETE SA VIAC!

č. 4

dostanú  dobré vzdelanie.
Stretla som sa tu s mnohými na-
danými  žiakmi.  Sú milí,  dobrí, 
pracujú  na hodinách a baví ich 
to a, samozrejme, potom aj mňa 
tá hodina baví.  Väčšina žiakov je 
práve tá, ktorá je milá, slušná a 
chce sa učiť.
 Čo ste robili predtým, 
ako ste prišli na našu školu? 
Kde ste pracovali? 
Bola som na materskej dovolenke 
a pred materskou dovolenkou som 
pracovala v Anglicku ako business 
travel consultant pre Cambridge 
University, kde som zriaďovala  
služobné cesty pre zamestnancov 
a vedcov. 
 Aké sú vaše záujmy mimo 
školy?
Ako som už povedala, baví ma 
dozvedať sa nové informácie 
o rôznych krajinách a baví ma 
taktiež šport. 
 Ďakujeme za rozhovor!
 Karin Virágová, 1. Ab
Za použité fotografie ďakujeme pani 
učiteľkám. Red.
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 Boli sme na hrade Matúša Čáka!

  Tradícia čitateľských 
denníkov je na našej škole už 
dlhoročná, ale  podľa našej p. 
uč. Hlavinkovej je pre žiakov 
lepšie niektoré diela vidieť v 
inej forme, preto sa trieda kvar-
ta A a kvarta B vybrali v piatok 
29. mája o 19 00 do Sloven-
ského národného divadla.
 Divadlo bolo pre nás 
veľkým zážitkom. V predstavení 
Jana Eyrová od Ch. Bronteo-
vej sa zaskvela v hlavnej úlohe 
známa slovenská herečka Pet-
ra Vajdová. Nechýbala ani Zu-
zana Fialová, Alexander Bárta a 
mnoho iných zvučných mien.
 Mnohí sme sa ani ne-
spoznali, nakoľko sme sa do 
divadla vyfintili ako sa patrí... 
Dievčatá si dokonca  kúpi-
li nové šaty, chalani vytiahli 
slušné košele i obleky! Veru, 
bolo to skvelé. 
A môj názor potvrdzujú aj moji 
spolužiaci:
,,Čakala som, že to bude nuda, ale 

napokon to presiahlo všetky moje 
očakávania. Aj keď som občas bola 
zmätená, že čo sa to deje, celkovo to bolo 
veľmi dobré!”  (Nina)        
,,Predstavenie bolo lepšie, ako som 
čakala. Bavilo ma to, aj hercov poznám a 
mám ich rada. Určite by som išla znova.” 
(Peťa)
,,Divadlo sa mi páčilo. Čakal som, že ma 
to nebude zaujímať, ale zaujalo ma to. 
Dúfam, že budeme chodievať do SND 
častejšie.” (Adam M.)

Text a foto: Zuzka Mišanková, kvarta A

 Na dejepisno-geografickej 
exkurzii sme priam nádherne oslávili 
MDD...  Do autobusu sme nastúpili 
5. C a 5.A, naše pani učiteľky A. Rá-
cová a A. Hlavinková a vyrazili sme! 
 Vyhliadková plavba v 
Piešťanoch na lodi Trajan po rieke 
Sĺňava (prítok Váhu) bola nádherná! 
Hlavne to množstvo čajok, labutí a 
kačiek v prístave. Nasledovali mini-
atúry slovenských hradov v dedinke 
Podolie. A potom nasledoval hrozný 
výstup do obrovského kopca, na kto-
rom je Trenčiansky hrad! Ten už bol 
ale super! Nakúpili sme suveníry a 
vydali sme sa domov.

Text a foto: Sofia Čerňáková, 5. C

č. 4

 Spoločná foto výletníkov v 
Podolí pri miniatúrach hradov...
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jala nás hlavne kniha o 
Jankovi Hraškovi, ktorému 
skvele vymyslel genetické 
predispozície... 
 Dozvedeli sme sa 
aj mnohé klebety  o 
štúrovcoch, aj samotnom 
Ľ. Štúrovi. Už to pre nás 
nie je len ten zamyslený 
muž s bradou, lebo vieme, 
aký bol človek. 
 Určite by sme si takú 
besedu radi zopakovali.

Text a foto: Viki Megová, kvarta B

 
 Akú genetickú výba-
vu mal Janko Hraško?
 Prečo zomrela Ade-
la Ostrolúcka?
 Akí boli naši 
štúrovci a aký bol samot-
ný Ľudovít Štúr? Prečo 
bol proti svadbám?
 To všetko sme sa 
dozvedeli! 

 Všetky tieto zau-
jímavé veci sme sa doz-
vedeli v stredu 6. mája 
2015, keď k nám na školu 
prišiel známy sloven-
ský spisovateľ Jaroslav 
Rezník na pozvanie p.uč.S.  
Bodlákovej a A. Hlavinko-
vej. Pre nás žiakov kvar-
ty A a kvarty B nebol až 
taký známy, priznávame, a 
tak sme si ho ,,vygúgli-
li” a dozvedeli sme sa o 
ňom, čo  všetko napísal.  
 Bolo nám jasné, že 
príde spisovateľská ce-
lebrita... Ale pán Rezník 
bol veľmi milý pán, ktorý 
si k nám prisadol a len 
tak akoby mimochodom nám 
porozprával, ako oslávil 
svoje 70. narodeniny zos-
kokom s padákom:D. 
 Ale predstavil nám 
aj svoje knihy, ako vyni-
kajú a ako ich píše. Zau-

Prečo sa Štúr neoženil?

alebo beseda s J. Rezníkom... 

č. 4
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Food Revolution Day
  Aj naša Spojená škola  Tilgne-
rova sa pripojila k dvojdňovým 
diskusiám o zdravom stravovaní, 
ktoré organizuje v Bratislave Food 
Revolution Foundation pod záštitou 
Jamieho Olivera.
V jednotlivých triedach na prvom 
stupni si rozprávali o zelenine a 
ovocí, o ich význame v jedálničku. 
Urobili si aj pár zdravých 
obložených chlebíčkov či ovocný 
šalát. Niektoré pani učiteľky spolu 
s deťmi vyrobili už aj pár letných 
nápojov. Deti podonášali ovocia a 
zeleniny neúrekom a rôzne druhy.  

 Niektorí len spoznávali druhy ovocia alebo zeleniny ako graná-
tové jablko alebo žltú mrkvu či artičoky. 
Kto nedoniesol, kúpil v školskom bufete – áno, my máme v bufete v 
ponuke aj ovocie a aj jogurty a šaláty.
 U starších sa učitelia snažili žiakom vysvetliť, aký má vplyv 
stravovanie na vývoj mladého organizmu a prípadne zlé dôsledky pri 
nesprávnom stravovaní potom vo vyššom veku.
Na hodine slovenčiny v 5. C  si dokonca opakovali učivo formou tajničky 
s riešením Food Revolution Day. Trieda 1.A bilingválna pripravila su-

per zdravý bufet!
Celý deň sa niesol v znamení, ako 
by si deti mali spestriť stravu a čo 
môžu pre jej spestrenie spraviť 
ony samy. 
 Nakoniec sa videohovorom spojili 
s Jamesom Olivierim v Londýne. Na 
hovor vydržali čakať viac ako pol-
hodinu v školskej jedálni a vôbec 
im nevadilo, že už je po vyučovaní. 
Bolo vidieť, akú silu a vplyv má ce-
lebrita na mladých ľudí. Aj preto 
som za akýsi návrat besied so zau-
jímavými ľuďmi do škôl - a nielen o 
stravovaní.  Mgr. S. Bodláková, foto red.

č. 4

alebo ako nám navarí Jamie Oliver?
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   Už predtým sme boli 
s našou triedou (kvartou B) 
na návšteve Slávičieho cin-
torína na počesť 70. výročia 
2.svetovej vojny.
  V  jeden pondelok pred 
jarnými prázdninami sme 
navštívili Múzeum židovskej 
kultúry. Navštívili sme ho s 
našou pani učiteľku dejepisu 
a našou triednou. Dozvedeli 
sme sa v ňom veľa o židovskej 
kultúre, o ich náboženstve a 
spôsobe života. Veľa sme sa 
pýtali a aj sme odpovedali na 
otázky. 
Boli sme pochválení za naše 
vedomosti. Za to môžeme 
poďakovať našej pani učiteľke 
dejepisu L. Nevidzanovej, ktorá 
nám veľa  rozpráva na túto 
tému, lebo téma 2. svetovej vo-
jny nás veľmi  zaujíma. 
 Sprievodkyňa nám zau-

jímavo rozprávala o židoch a 
ich životoch pred, počas a po 2. 
svetovej vojne. 
 V múzeu boli vystavené 
všelijaké exponáty. Napríklad  
riady, náboženské predmety, 
oblečenie... Bolo nám  vys-
vetlené, čím je špecifická kniha  
Tóra, o tom ako sa odlišne vycho-
vávajú dievčatá a chlapci, rozdie-
ly medzi židovským a naším - 
kresťanským náboženstvom.  
 Toto múzeum nám dalo 
veľa nových poznatkov a zau-
jímavostí. S ohľadom na to, že 
tento rok si pripomíname 70. 
výročie 2. svetovej vojny je 
dôležité, aby sa nezabudlo a pri-
pomínalo všetko to zlo, ktoré sa 
stalo - ako ponaučenie do budúc-
na pre ďalšie generácie, aby  sa 
už niečo tak hrozné nikdy viac 
nezopakovalo!

Terka Fábryová, kvarta B

 Výstava 8. mÁj
     Keď sme mali v máji štátny svia-
tok a  vďaka nemu aj predĺžený 
víkend, mnohí piataci sa pýtali, aký 
deň oslavujeme.
 Čo všetko znamená tento 
deň v slovenskej i svetovej histórii, 
to  si pripomenuli formou  projek-
tov, z ktorých vznikla výstava na 
prvom poschodí, aby si aj ostatní 
žiaci vekuprimeranou formou pri-
pomenuli tento deň a jeho význam 
v dejinách našej Zeme. 

text a foto: PhDr. A. Hlavinková

č. 4

Pripomíname si 70. výročie
ukončenia 2. svetovej vojny
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   Amatérski herci? Veru áno!
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Čo má spoločné MDD a Unicef? 

č. 4

    Na Tilgnerke je dobrým zvykom 
okrem iného aj to, že využívame 
tvorivosť našich študentov  na 
rôzne aktivity, ku ktorým na konci 
školského roka nepochybne  patrí 
nacvičovanie amatérskych  minidi-
vadelných predstavení.
 Najtvorivejšie, často až búr-
livé diskusie vedú k vzniku 
exkluzívnych dramatizácii! Ten-
to rok si triedy kvarta A a kvarta 
B zahrali svetovú klasiku od W. 
Shakespeara Rómeo a Júlia a hru 

J. G. Tajovského  s názvom Ženský zákon. Trieda 1. A bilingválna 
je už majstrom na dramatizáciu textu - po úspechu Hamleta prišiel 
na rad Moliérov Lakomec. 
 Do uzávierky nášho čísla časopisu sme už nestihli nafotiť 
foto z týchto žiackych divadelných hier,  len z nácviku, ale určite 
vám ich sprostredkujeme v novom školskom roku 2015/2016! Lebo 
veru, bol to naozaj zážitok!                          Text a foto: PhDr. A. Hlavinková

    Najkrajším detským sviatkom 
po Vianociach a narodeninách je 
určite Medzinárodný deň detí. 
V tento deň sú deti obdarúvané 
väčšími či menšími darčekmi od 
svojich rodín, ale aj len tak v ob-
chodoch či na uliciach...
 Nie všetky deti však majú 
to šťastie, že oslavujú tento deň. 
Mnohé o ňom  ani nevedia. Mnohé 
z nich pracujú v továrni, aby sme 
my mali naše rifle či tenisky. Det-
ská práca je zakázaná. Vďačíme za 
to aj organizácii UNICEF, o ktorej  
sme si rozprávali na hodinách dejepisu, ba aj sme si vytvorili pekné 
projekty. Keď sme ich  robili, boli sme šťastní, že žijeme v Európe. A 
sme radi, že máme UNICEF, ktorá sa stará o práva detí.

Text a foto: kolektív 5. B
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Múzeum biológie 
   Na hodine biológie  s p. uč. 
K. Kresáňovou sme dostali zadanie 
-  vyrobiť nejaký objekt do bio-
logického múzea v našej škole. 
Našou úlohou bolo vytvoriť mo-
dely ľudských orgánov, ktoré sme  
práve  ich preberali. 
  Dve triedy – dve sekundy 
– sme sa spojili a vytvorili zaují-
mavú a pútavú zbierku, ktorú sme  
zhromaždili v už prázdnej triede 
oktáva A (po našich maturantoch). 
Výstava sa volala Múzeum biológie 
a pre záujemcov z našej školy bola 

otvorená tri dni. 
 Mladším spolužiakom, dokon-
ca aj z 1.A a iných tried 1. stupňa,  
sme robili v menších skupinách 
krátke prezentácie. Rozprávali 
sme zaujímavosti, ale aj popísali 
tak klasicky orgány, aby sme nez-
abudli na podstatu ich funkcie v 
našom tele. 
 Deti najviac zaujali inter-
aktívne modely tráviacej sústavy – 
rady hádzali guľôčku do úst  a po-
zorovali, ako padá cez hltan a črevá 
von z tela. Ochutnali sme s deťmi 
aj rôzne sladkosti či slanosť a po-

zorovali sme, kde máme na jazyku 
chuťové poháriky. A iné zaujíma-
vosti... Dokonca sa prišli pozieť aj 
iní naši učitelia, napríklad aj p. 
uč. Sylvia Martinkovičová,  tiež 
vyučujúca biológie, ktorá poveda-
la, že je to úžasný nápad a skvelé 
múzeum plné úžasných exponátov!
  Deťom sa naša akcia páčila. 
Mnohí nám ďakovali a vykrikovali, 
aké je to skvelé. Veríme, že si niečo 
zapamätajú do vyšších ročníkov.

Text: S. Blahová, D. Horecká, 
T. Prokopová, sekunda B, 

Foto: Mgr. Silvia Bodláková

č. 4
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  Hanka poro-
tu presvedčila svojím 
výkonom a nakoniec získa-
la prvé miesto.  Víťazstvo 
je o to cennejšie, pretože 
tento rok súťažilo mnoho 
výborných recitátorov. 
 Úroveň tejto súťaže 
každý rok stúpa a žiaci 
prichádzajú s nový-
mi krásnymi básničkami. 
K tomuto víťazstvu jej  
srdečne gratulujeme a 
prajeme jej ešte mnoho 
úspechov, či už v  takejto 
alebo podobnej súťaži.  
 Prinášame s ňou aj 
krátky rozhovor.

 Ahoj Hanka, myslíš 
si, že súťaž bola náročná?
Konkurencia bola silná, 
ale aj tak si nemyslím, že 
to bolo náročne. No musím 
povedať,že ma to aj veľmi 
bavilo.
 My vieme, že si  
postúpila do krajského 

 Na škole máme 
úspešnú recitátorku 

poézie v nemeckom jazy-
ku. Je to žiačka  šieste-
ho ročníka Hana Tamara 
Žáková. Zúčastnila sa 
súťaže Jazykový kvet 
2015, semifinálového 
kola,  s básňou ,,Vor-

stadkrokodile“. 

Hana T. Žáková, 6.A 
finálového kola. Ako si 
tam dopadla ?
Podarilo sa mi obsadiť 
tretie miesto. V tom-
to kole to už bolo veľmi 
náročne, všetci súťažiaci 
boli výborní.
 Asi máš rada nemecký 
jazyk? Ten je pre mnohých 
študentov ťažký...
Samozrejme, nemčine sa 
venujem už dlhšie, pretože 
predtým som chodila do 
školy v Rakúsku. Ale aj na 
tejto škole mám nemčinu 
veľmi rada.
 Plánuješ sa tejto 
súťaže zúčastniť aj na 
budúci rok?
Ak budem mať tú možnosť,  
tak určite áno. Ale každým 
rokom náročnosť stú-
pa, iste bude aj väčšia 
konkurencia... Ale ja si 
trúfam! :D
 Ďakujeme za rozho-
vor!

Text a foto: Diana Šablicová, 1. Ab

č. 4
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 Na informatike v piatom ročníku 
sa snažíme prepojiť výuku na iné pred-
mety, aby sa deti lepšie učili prepájať súvis-
losti. Na začiatku roka sme vypracovávali 
doplňovačky na tvrté Y a mäkké I a podobne. 
Potom sme spolu opisovali staré diktáty a 
vkladali k nim obrázky z ClipPártu. Robili 
sme aj veľký projekt Kuchárska kniha, kde 
sme opakovali,  čo sme sa učili a zároveň sa 
snažili deti spojiť do kolektívnej práce.
  A tento mesiac sme sa zamerali na 
matematiku. Konkrétne - prácu s kockami a 
ich stavaním a kreslením.   
Najprv sme si postavili jednoduché stavby, 
ktoré sme spoločne postavili pomocou tvarov 
vo Word-e. Potom sme nechali deti postaviť si vlastné stavby a nakresliť ich v počítači. 
Trochu sme si teda zopakovali kreslenie. Potom sme pridali prácu s textovými poliami 
a ich formátovaním. A nakoniec sa deti zahrali na tvorcov pracovných listov pre svojich 
spolužiakov. 
 Aj takto sme trochu pomohli príprave na prijímacie pohovory na 8-ročné gym-
náziá a decká prepojili teóriu s praxou.

Text a foto: Mgr. Silvia Bodláková

 Ako sme tvorili testy

 Noc tilgnerákov  
a vodníkov  v múzeu 

  Všetci sme sa veľmi tešili na dobrodružstvo. 
Dňa 16. mája 2015 sme išli celá trieda do Vodárenského 
múzea v Bratislave. Išli sme 3. B a 3.C a boli tam aj 
deti z iných škôl. 
 Keď sme prišli, hneď sme vedeli, že bude super! 
V múzeu sme totižto mali aj spať! Poobzerali sme si 
múzeum, čo sa tam všetko nachádza. Dokonca sme sa aj 

pohrali na blízkom ihrisku a 
dostali sme chutnú večeru!  
Potom sme mali večerný pro-
gram, kde s nami tancovali 
aj víly a vodník nám čítal 
rozprávku. Ale my sme ve-
deli, že to sú starší žiaci, 
nebáli sme sa. Bolo super!
   Spalo sa nám dobre. Teda 
keď sme konečne zaspali, 
lebo sme mali toľko otázok, 
že sme nemohli zaspať.

Text a foto : kolektív 3.C

č. 4
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Objavujeme svet okolo nás
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  A je tu záver! Po celý rok 
naši učitelia pripravovali a testo-
vali v rámci európskeho projektu 
Objavujeme svet okolo nás, ako 
je možné učiť prírodné vedy po 
novom, moderne a netradične, ale 
efektívne, ako čo najviac prepojiť 
prax s teóriou. Konkrétne pracovné 
listy, pokusy, videá  a iné sa začnú 
aplikovať budúci školský rok.

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

č. 4

  Náš pán školník - záchranca
   Bol 1. apríl. Ani sme si veľmi nerobili žarty – 
aspoň nie také, ako by povedala moja stará mama „ne-
japné“. Len niektoré triedy prišli v pyžame, niektorí 
si miesto tašky doniesli učebnice vo vedre, iní mali 
masky na tvárach alebo boli zvláštne učesaní. Proste 
pohoda. 
 Predsa sa nám v škole stala jedna vec. Dvere 
do sklenenej počítačovej učebne sa zasekli. Deti si 
mysleli, že si z nás vystrelili deviataci, ktorí sa 
chvíľu predtým chceli dostať do našej učebne. Niektoré 
si mysleli, že si z nich robím žarty ja. Nechala som 
ich rozmýšľať a pritom sme kreslili a písali rozprávku 
o Červenej Čiapočke. Nemohla som im povedať, že ne-
viem, čo sa stalo, a tak som skúšala telefonovať, ale 
nebol signál. To ich ešte viac presvedčilo, že som ja 
pôvodcom žartu. Nechala som ich v tom, lebo veď keby 
vedeli, že neviem, čo sa deje – možno by nastala pa-

nika a čo by som robila???
Cez dvere som zakričala na 
okoloidúcu kolegyňu a tá – 
zavolala školníka a tajom-
níka a už to išlo. Ešteže 
pohotoví chlapi naozaj ve-
deli, že takýto žart by 
som neurobila a s úsmevom 
riešili situáciu. Veru až 
teraz, keď je po všetkom, 
mi začalo „lepiť“, že čo 
všetko sa mohlo stať. Nako-
niec sme išli von cez okno.

Text a foto: Mgr. Silvia Bodláková



21

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka
Z

 nášho života

 POT 2015 na Tilgnerke

 Neľútostná presila mrkvy!
  V jeden  deň sme si zobrali 
do školy veľa ovocia a zeleniny, 
keďže sme sa zapojili do projek-
tu Food Revolution Day (článok 
na s.  14, pozn. red.).  Na ho-
dinách sme sa rozprávali o ovocí 
a zelenine, ktoré nám chutia, a 
riešili sme problém, či je artičoka 
ovocie alebo zelenina. :D
 Porozprávali sme sa aj 
o nezdravom jedle, ktoré 
mnohým chutí, kým mnohé 
zdravé jedlá žiakom ne-
chutia.  Z tých nezdravých 
majú  decká asi najradšej sladučkú čokoládu a kečup, ale 
aj čipsy či sladké bublinkaté malinovky.  Z tých zdravých asi 
jablko.  Napokon sme ale poctivo zjedli všetko ovocie i zele-
ninu, ktorú sme si doniesli, takže sme  na dlho plní vitamínov!
 Určite to bola dobrá akcia, lebo niektoré deti mali aspoň v tento 
jeden deň zdravú stravu!

Text: Nina Matulíková a Filip Markovič, 6. B    Foto: Mgr. Silvia Bodláková

č. 4

  Dňa 27. mája 2015 na 
Tilgnerke ožil športový duch. 
Súťažilo sa, športovalo, zabáva-
lo... Športový deň v predstihu os-
lávil Medzinárodný deň detí, ktorý 
zorganizoval p.uč. T. Ralbovský. 
Otvárací ceremoniál sprevádzalo 
tanečné vystúpenie žiačok piatych 
ročníkov. 
  Potom prišli na rad zá-
pasy. Rozdelení do družstiev si 
merali svoje sily podľa časového 
harmonogramu na športových 
stanovištiach. Žiaci nielen okúsili 

sladkú chuť víťazstiev, ale získavali aj sladké odmeny. Ringo, 
volejbal, prehadzovaná, stolný tenis, bedminton...to boli len 
niektoré zo súťažných disciplín.  Unavení, ale šťastní športovci- 
tilgneráci v záverečnom vyhodnotení aplauzom poblahoželali 
víťazom. 

  Športový duch v deťoch žil do neskorého popoludnia!
Text: Mgr. Ivana Reviliaková, foto: red.
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Mince sa Kotúľajú... 
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   Kam sa mince kotúľajú “ 
je súťaž v oblasti finančnej gra-
motnosti, ktorá je určená pre 
žiakov II. stupňa základných 
škôl na Slovensku pod vedením 
p.uč. S. Bodlákovej. Finančná 
gramotnosť je záležitosť veľmi 
potrebná, vyslovene potrebná, 
kde sa žiaci učia, ako narábať s 
peniazmi, ako sa čo platí, ako to 
funguje v banke a všetky možné 
veci, ktoré sa nám v  blízkej 
budúcnosti zídu.

  Do on-line testu sa zapojili takmer všetci žiaci z 
5. až 9. ročníka na hodinách informatiky. Ich úlohou bolo v čase 
od 16. marca do 15. apríla vypracovať 5 zaujímavých úloh a 
zaregistrovať sa, aby boli zaradení do losovania o zaujímavé ceny. 
 Do súťaže sa zapojilo celkovo 4901 žiakov z celého Slo-
venska. Len 971 z nich odpovedalo vo všetkých otázkach správne. 
Úlohy boli praktické, jednoduché a ich riešenie žiakom nezabralo 
veľa času. Preverili si tak svoje vedomosti a zručnosti v danej 
oblasti a veru, mnohí boli šikovní ako také veveričky. 

Text: Diana Šablicová, 1. A b 
Obrázok nakreslila naša najmladšia skvelá  redaktorka Deniska Minaríková, 3. B

 Úspech fyzikárov!

č. 4

   Hoci fyzika nie je všeobecne 
obľúbeným predmetom, nakoľko 
vyžaduje isté špecifikácie, ktorými 
nedisponuje bežný jedinec, predsa len 
máme tilgnerákov, ktorí sú skvelí aj vo 
fyzike až tak, že  úspešne  reprezen-
tovali  našu školu na krajskom kole 
fyzikálnej olympiády, ktoré sa konalo 
v apríli. 
 Boli to  Zuzana Mačicová (kvarta 
A) - 8. miesto a Martin Miadok (kvar-
ta A) - úspešný riešiteľ. 
Srdečne blahoželáme!
                                                                                       red.

Ilustračné foto: internet                                                 Za info do redakcie ďakujeme p.uč. K. Beničiakovej!
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 Ako bolo v škole v prírode? Z
 nášho života

 Začiatkom júna sme sa šiestacke triedy vybrali 
do školy v prírode do ďalekých Tatier. Cesta autobusom 
prebehla rýchlo. Vyrazili sme ráno a poobede sme už 
boli Starej Lesnej, kde na nás čakal krásny penzión 
Lesana. 
 Prvý deň sme išli do Múzea tatranskej prírody, kde 
sme videli zaujímavé 3D modely máp Tatier.  Zastavi-
li sme sa aj v cukrárni a neobišli sme ani stánky 
so suvenírmi. Program bol zaujímavý a vyčerpávajuci 
-  vďaka túram. V stredu nás čakala túra na Pop-
radské a Štrbské pleso. Na zastávke Popradské pleso 
sme vystúpili z vlaku, ktorý jazdí v Tatrách. Ďalej 
sme pokračovali pešo k Popradskému plesu a neskôr k 
Štrbskému plesu. Počasie bolo nádherné a príroda tiež. 
Cestou naspäť sme do vlaku nastúpili úplne prví už na 
zastávke Štrbské pleso a vozeň bol celý iba pre nás. 
Po túre nejedného z nás boleli nohy, no na ďalší deň 
sme v túrach pokračovali. Vyrazili sme na vodopády v 
Tatranskej Lesnej. Vodopády boli veľmi pekné. 
 Posledný večer nám animátori pripravili disko-
téku so známymi pesničkami. Škola v prírode ubehla 
veľmi rýchlo a my sme v piatok 5. júna šťastne dora-
zili domov.                       text a foto: Daniel Jedlička 6. B

č. 4



24

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka
Z

 n
áš

ho
 ž

iv
ot

a  Osobnosti Slovenska
 Na Tilgnerke sme v spolupráci 
informatika - slovenčina rozbe-
hli súťaž, v ktorej najprv  žiaci na 
informatike kreslili portréty zná-
mych osobností  Slovenska. Keďže 
tento rok je aj rokom osláv 200. 
výročia narodenia Ľudovíta  Štúra, 
nechýbali mnohí známi štúrovci.
Portréty boli následne vyvesené 
na nástenke vo vestibule školy aj s 

pravidlami súťaže - hádania, kto 
je na obrázku.
 Po troch týždňoch sme 
školskú súťaž ,,Osobnosti zo 
Slovenska” uzavreli. Na úlohu v 
súťaži - Napíš celé mená osob-
ností vyobrazených na portré-
toch. - odpovedalo 26 detí zo 4.B, 
4.D, 5.C, 6.B, Prímy A, 7.A, pričom 
6 detí odpovedalo správne.
 Z úspešných riešiteľov 
vyžrebovala naša pani riaditeľka A. Turčanová jedného  víťaza - 
Šimon Král zo 4.B, 
ktorý získal Tab-
let Lenovo od našej 
pani riaditeľky,  a 
predsedníčka det-
skej poroty z kvarty 
B Terka vyžrebovala 
ešte jedno dievča 
- Leonu Lopošovú z 
5.C, ktorá získala 
darčekový balíček 
od http://www.do-
bre-napady.sk. 
 Srdečne gra-
tulujeme a tešíme sa 
na ďalšiu súťaž!
Text a foto:
Mgr. Silvia Bodláková

č. 4
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 Tilgnerácke múzy...
,,Vytrhnuté z kontextu i zo slohových zošitov...”
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Už sa blíži krásy čas,
leto, voda, bazén zas!
Tobogány, šmykľavky,
to nás deti baví!
Aspoň máme chvíľu čas,
kým budeme starí!
Zmrzliny a nanuky ,
to nám deťom chutí, 
posadáme do chládku
a zjeme ich všetky.
Veronika Galbavá a Lukáš Gabriž, 5. C
Obrázok: Veronika  Ritomská, 5. C

Leta vône
Tepla, prázdnin už je čas,
horúčavy tešia nás.
Postavme sa na priedomie
a pocíťme leta vône.
Plávanie v mori, v bazéne
smútok slzy zaženie.
Sledujeme, ako ovocie dozrieva,
vetrík sa s obilím pohráva...
To všetko, čo zapíšeme do tejto 
básne,
hovorí, že leto je krásne!
Sofia Šablicová a Sofia Čerňáková, 5. C

Priletelo leto
Leto, milé leto, prileť k nám,
ja sa s tebou tak rád hrám!
Dlho sme ťa čakali
chladné dní sme znášali.
Teplé slnka pohladenie,
zmrzlinové ochladenie,
dlhých prázdnin potešenie 
nech nám leto privanie!
Už nech ten čas nastane!
Lucie Marková a Daniela Bijelonič, 5. C
Obrázok: T. Stankovianska, 5.C

č. 4



27

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka
  Prvá cesta vlakom

 (tilgnerácka poviedka) 
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  Išla som na výlet do Košíc. 
S miestenkou som sa dostala do 
kupé pre šiestich, približne v stred-
nej časti vlaku. Ako prvé som zapla 
klimatizáciu, keďže slnečné lúče 
zasahovali priamo do nie práve 
najčistejšieho okna a tým kupé ro-
zohrievali. 
 Kým začala teplota klesať na 
príjemnejšie hodnoty, položila som 
si vedľa svojho miesta batožinu a 
v pohodlí som sa usadila. Vlak sa 
rozbehol a ja som rozjímala nad 
majestátnym výhľadom. Striedali sa 
tu smaragdové lesy, zlatisté polia či 
jazerá s priezračnou vodou, kde si 
páni lebedili, dámy usilovne chytali bronz a deti sa hrali a skákali 
do vody, ktorá ich žblnkotom volala k sebe na návštevu. Avšak 
samota, moja verná spoločníčka, ktorá ma sprevádzala od začiatku 
cesty, ma v Trnave opustila. Vystriedala sa s asi 50-ročnou paňou. 
Kým samota bola v kupé naprázdno, pani mala so sebou malý 
batôžtek.
„Dievčatko, kamže si sa vybrala takto sama?“ opýtala sa ma s ús-
mevom na tvári, sadajúc si oproti mne. „Ale teta, do Košíc na výlet. 
A taktiež pozrieť rodinu, vraj im chýbam.“ Pani sa veselo usmiala. 
„Košice sú veru nádherné mesto. Už niekoľkokrát som o nich písa-
la do novín.“ Táto informácia ma príjemne prekvapila.
„Vy ste novinárka?“ Súhlasne prikývla a otvorila batôžtek. Do 
čokoládových očí jej padali vlasy havranej farby. Na svoj vek mala 
celkom moderný strih vlasov. Z batôžka vytiahla akýsi čudesný 
zväzok zažltnutých papierov a podala mi ich.
„Noviny z 85-teho?“ Určite si všimla môj začudovaný výraz v tvári. 
„Otvor ich na strane 14,“ povedala mi s pokojom Angličana. Nuž, 
nezostávalo mi nič iné, len otvoriť noviny na 14. strane. Uprela 
som pohľad na veľký nadpis „Čo je nové v Košiciach“. Článok mal 
krásne, i keď čiernobiele fotografie a bol písaný do humorného 
štýlu. Zvyšok cesty sme sa rozprávali. Tá milá novinárka už okrem 
Slovenska precestovala vlakom aj množstvo iných krajín, ako som 
stihla zistiť.
 Pri cestovaní vlakom môžete nabrať skvelé skúsenosti a 
zážitky. Určite je skvelým zážitkom aj sledovanie meniaceho sa 
prízvuku ľudí, zoznamovanie sa a spoznávanie okolitej prírody.   

Simona Baranová, 1. A b

č. 4
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Čo nás čaká? Na čo sa najviac tešíme? 

 
 
 
 

 
1.   Časť slovenského jazyka 
2.  Medzi dopravné prostriedky  patrí… 
3.  Na nohách máme obuté 
4.  Orgán zraku 
Hanka Mravčáková, 5. C 
Obrázok: Veronika Galbavá, 5. C 
 
 
V osemsmerovke nájdi: 
moria, škola, jar, žiaci, jeseň, vy, 
líška, polia, orol, roky, zima, myši, 
leto, kúsky, vajíčko 
 
Riešenie:…………………………. 
                  8 písmen 
Margaréta Kováčová, 5. C 
 
  

Hľadaj slová: 
leto, loď, slnko, more, pláž, 
teplo, jachta 
 
Riešenie: …………………………. 
                          14 písmen 

Nicol Rácová, kvarta A 

A tento poznáte? 
:D :D :D 
Idú dva balóny po púšti a jeden 
hovorí: 
,,Pozoooor, kaktus!” 
a ten druhý:,,Čooooooooooo?!” 
Sofia  Čerňáková, 5.C 
Obrázok vpravo: M. Hlavinková, 1.A 

1                     
2                     
3               

   4       
       

V J A R M O R I A 
E E V A J Í Č K O 
Ľ S Ž Š P O L I A 
K E I K H Ú S K Y 
Á Ň A O A K Š Í L 
N V C L R O K Y O 
O Ý I A M Y Š I R 
C Z I M A L E T O 

L S L O Ď M E 
T N L E T O É 
P R Á N Z R D 
P L Á Ž K E N 
I T E P L O N 
J A C H T A Y 

PRESTÁÁÁVKA 
č. 4
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Číslicový obrázok

Vyfarbi si obrázok - výsledok 5 je hnedá, 10 je biela, 15 je ze-
lená a 30 modrá!                                           Autorka: Leona Lopošová, 5. C

 
Obrázok vľavo: 
Sofia Šablicová, 5. C

 
 KAM NA VÝLET?
 To je asi otázka, ktorá pred 
letom trápi nejedného žiaka i rodiča. 
Aby sa vám náhodou nestalo, že sa 
budete nudiť, skúste si pohľadať výlety 
napríklad  na týchto stránkach:
www.kamnavylet.sk
www.spoznaj.eu
bratislavskevylety.sk
www.citylife.sk/vylety
 Ak chvíľku  poklikáte, nepo-
chybne si dáky zaujímavý  výlet aj s 
popisom zaujímavosti nájdete a leto 
bude určite skvelé!

Red.
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 Ako vyrobiť hrnček Var?
 

Vplyv prostredia na farbu 
červenej kapusty. 
 
Potrebujeme: 
červenú kapustu 
kyselinu citrónovú 
pohár,   ,, kelímok“ 
sódu bikarbónu                                                                   Autorka obrázku: Deniska Minaníková, 3. B 
 

Postup: 
1. Necháme uvariť nakrájanú červenú kapustu vo vode, pokiaľ nebude farbivo z kapusty vo 

vode rozpustené. 
2. Zafarbenú vodu  (kvôli bezpečnosti necháme vychladnúť) scedíme cez sitko a nalejeme do 

pohára alebo ,,kelímka“. 
3. Do tekutiny pridáme kyselinu citrónovú a sledujeme,  čo sa stane. 

Farbivo z kapusty je indikátorom zásaditého alebo kyslého prostredia. V tomto pokuse nám 
kyselina citrónová vytvorí  kyslé prostredie. Sóda bikarbóna je ako zásadité prostredie. 

 
Ak chceme môžeme pridať nakoniec jednu čajovú lyžičku sódy 
bikarbóny. Pozor, pri tomto pokuse sa  z ,,kelímka“  stane „hrnček 
var“ a  tekutina bude bublať, peniť a vytekať von. Preto je vhodné 
urobiť tento pokus na podloženej miske alebo tanieri! Pozor,  
tekutina veľmi farbí! :D 
 

Na vlastné riziko!!! 
 

(NE)BEZPEČNÝ POKUS 

Vyrobil: Daniel Jedlička 6.B v spolupráci s D.J.Movie 

Dá sa použiť 
aj ako kúzlo! 

VIDEO na youtube 
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Autorky - kresba Sára M., text Zuzka M., kvarta A 
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