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Prečítajte si...

Príjemné čítanie štvrtého čísla 
Tilgnerky!

 Všimli ste si, 
ako nám opeknel 
školský dvor? A že 
máme aj nové stro-
my, kríky, ba aj kvety? 
Kto toto všetko má na 
svedomí? Prečítajte 
si viac na s. 7.

 Skvelý Food 
Revolution Day o 
varení syra, ale aj o 
zdravej strave, zdra-
vom učení sa a o 
všetkom možnom - 
nájdete na s. 14!

	 Ako	 môžu	 deti,	
ale	aj		dospelí	pomáhať	
iným	 deťom?	 Ako	
pomáha	UNICEF?	Čo	
je	 to	 Škola	 priateľská	
k	deťom?	Dozviete	sa	
na s. 8.

   A je to tu - maturitné 
skúšky za zeleným 
stolom! Ako sa lúčili 
oktávani? Ako ma-
turovali? Z akých pred-
metov? Podrobnosti 
hľadajte na s. 20 - 21.

	 Divadelné	pred-
stavenie	známeho	die-
la	Jana		Eyrová	očarilo	
kvartánov	a		veľmi	ich	
nadchlo	 pre	 návštevy	
Slovenského	 národ-
ného	divadla!	s.		5	
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HĽADÁME NOVÝCH 
REDAKTOROV...

 
	 Každý	 školský	 rok	 je	 v	 septembri	 nekonečne	 dlhý,	 v	 decembri	
úžasne	vianočný,	v	druhom	polroku	uponáhľaný	a	plný	písomiek	a	v	júni	
nostalgický...	S	poslednou	písomkou	a	odpoveďou	nastáva	čistenie	tried,	
koncoročné	výlety,	exkurzie,	letné	branné	cvičenie	a	povzdych	nad	tým,	
ako	to	rýchlo	ubehlo.
	 V	poslednom	čísle	nášho	školského	časopisu	sme	pre	vás	v	redakcii	
pripravili	prehľad	toho,	čo	sa	na	našej	škole	dialo.		Mnoho	projektov	určite	
zachytili	všetci	žiaci,	ako	je	napríklad	finančná	zbierka	Týždeň	modrého	
gombíka	pre	UNICEF,	zbierku	Deň	narcisov	alebo	populárny	Food	Revo-
lution		Day.	Mnohé	aktivity	sú	však	určené	len	pre	niektoré	triedy	či	ročníky,	
a	tak	sa	v	redakcii	snažíme	zmapovať	ich	a	informovať	o	nich	celú	školu.	
Niektoré	koncoročné	aktivity	však	v	tomto	čísle	chýbajú,	keďže	uzávier-
ka	nášho	časopisu	bola	začiatkom	 júna.	A	možno	o	mnohých	nevieme	
-	nedali	ste	nám	echo?	Práve	preto	rozširujeme	pole	našej	pôsobnosti	a	
hľadáme		nových	redaktorov!	
	 Naša		škola	je	obrovská.	Obrovská	počtom	žiakov	i	učiteľov,	obrov-
ská	našimi	aktivitami,	obrovská	našimi	úspechmi,	ale	je	taký	aj	duch	našej	
školy?	Verím,	že	aj	vďaka	našim	čitateľom	iste	áno!	
	 Príjemné	čítanie	vám	praje

PhDr.	Adriana	Hlavinková,	,,pedagogický	nadhľad”	Tilgnerky

 Naša redakcia školského 
časopisu Tilgnerka hľadá 
nové posily! Ak sa zaujímaš o 
to, čo sa deje na našej škole, 
ak rád píšeš, fotíš alebo 
rád tvoríš rôzne tajničky či 
8smerovky, hľadáme práve 
teba! Hľadáme aj tých, kto-
rí radi kreslia, tvoria prózu 
či poéziu!
Hľadáme tých, ktorí ve-
dia pracovať  s počítačom 
- Word, Excel, Photoshop, 
Adobe In Designe...
Hľadáme tvorivé duše, 

ktoré prídu s novými nápadmi, čo by malo byť v našom školskom 
časopise...
      Naša redakcia Tilgnerky  sídli oficiálne v tzv. sklenenej in-
formatike, kde prebieha aj Redaktorský krúžok (bude aj budúci 
rok od septembra), ale nakoľko väčšina našich redaktorov je  
pracovne (školou) vyťažená,  delíme sa na interných a externých 
redaktorov. Skrátka - ten, kto nestíha chodiť na krúžok, iba 
posiela svoje príspevky mailom alebo donesie osobne alebo robí 
zadanú prácu doma (napríklad prepisovanie textov či tajničiek) 
ako externý redaktor. Môžeš byť ním aj ty!
V septembri sa k nám  prihlás!
Teší sa na vás                                         Vaša redakcia.

4šk. rok   2015/2016
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INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY
Naša Ally v SND
 Krásne, aj keď 
zložité divadelné pred-
stavenie Arkádia, si 
žiaci 2.A bilingválnej 
s triednou uč. p. A. 
Hlavinkovou  pozreli 
v sobotu 12.3.2016. 
Štvorhodinové pred-
stavenie bolo naozaj 
zaujímavé a pre túto 
triedu obzvlášť, keďže 
v jednej z hlavných 
úloh vystupovala naša 
žiačka z 2.A b Ally Im-
richová, ktorá sa na 
javisku rozhodne ne-
stratí ani po boku naši 
hereckých hviezd ako 
Zuzana Fialová, Tomáš 
Maštalír, Petra Vajdová 
či Ján Koleník.

iným	 deťom?	 Niekedy	
sú	 to	 maličkosti	 ako	
pekná	 hračka,	 niekedy	
veľké	 veci	 -	 mier,	 ro-
dina,	 pokoj...	 Zapojili	
sa	hlavne	žiaci	2.A	pod	
vedením	 p.	 uč.	 Majky	
Bačekovej	 a	 z	 prímy	A	
pod	 vedením	 p.uč.	 A.	
Hlavinkovej.

Mária Terézia a 
Bratislava
 P r e p o j e n í m  
predmetov dejepis a 
slovenčina vznikol 
spoločný projekt tried 
kvinta A a kvinta B pri 
príležitosti 300. výročia 
narodenia Márie Terézie, 
keď žiaci hľadali odpove-
de, kde všade v Bratislave 
Mária Terézia bola, aké 
reformy zaviedla a aký je 
jej prínos pre dnešné dni, 
 Nakoľko sú kvin-
táni duše tvorivé, for-
mou skupinovej práve 
vytvorili básne, obrázky,  
tajničky, ktoré zlepili na 
veľký poster a vystavili 
na chodbe vedľa kabinetu 
dejepisu, aby si aj ostatní 

spolužiaci pripomenuli 
túto významnú osvieten-
skú panovníčku.

V múzeu...
Počas maturitného 
týždňa sa naši žiaci  
vybrali do rôznych 
múzeí, napríklad kvarta 
A navštívila Múzeum 
židovskej kultúry, 5.D 
zasa Múzeum mes-
ta Bratislavy a 5.A 
spoznávala historické 
centrum Bratislavy for-
mou zaujímavej hry...

NEZABÚDAME...
 Kvartáni sa 
veľmi radi zapojili aj 
do školského kola 
dejepisnej súťaže 
organizovanej Slo-
venským zväzom 
protifašistických bo-
jovníkov. Víťazi vytvo-
ria tím, ktorí bude našu 
školu reprezentovať na 
bratislavskom kole tejto 
súťaže. - K.Bieliková  a 
M. Ebringer, Kvarta A a 
G. Biznár, Kvarta B.

 
Veľké sny malých 
detí
	 Keďže	 celý	 ten-
to	rok	pracujeme	v	pro-
jekte	 Škola	 priateľská	
deťom,	ktorú	organizuje	
UNICEF,	zapojili	sme	sa	
aj	 do	 výtvarnej	 súťaže	
Malé	 deti	 -	 veľké	 sny.	
Všetky	 deti	 o	 niečom	
snívajú,	po	niečom	túžia	
–	 bez	 ohľadu	 na	 to,	 či	
žijú	na	Slovensku	alebo	
niekde	 inde	 vo	 svete.	
O	 čom	 snívajú	 deti	 na	
Slovensku	 a	 o	 čom	 tie	
ostatné	vo	svete?	Čo	by	
slovenské	 deti	 dopriali	

šk. rok   2015/2016 č.4



5

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka
 Jana Eyrová a Tilgnerka

 Ked‘ sme sa začiatkom 
apríla  rozhodli navštíviť Sloven-
ské národné divadlo, netušili sme, 
koľko vtipných situácií to prine-
sie. S týmto dielom sa stretá-
vame na literatúre a keďže patrí 
medzi tzv. povinné čítanie, využili 
sme divadelnú tradíciu Tilgnerky 
a išli sme si toto dielo pozrieť aj 
v divadelnom spracovaní v spo-
jení tried Kvarta A  a Kvarta B 
aj s našimi p.uč. V. Jágrovou a M. 
Kubíkovou.
OBLEČENIE - WOW...
 Už začiatok bol zábavný, 
tým, ako každý po svojom pocho-
pil divadelný outfit,. Úprimne, 
tiež som zostala veeeľmi milo 
prekvapená ako sa niektorí vyobiekali, špecialne tí, ktorým sa ani veľmi ne-
chcelo ísť. Všetci sme mali na sebe len tenké saká,  pretože hoci hlásili 
dážd’ na na oblohe nebol ani mráčik. Celé to evokovalo ešte vačšie nadšenie 
a radosť.  
STRHUJÚCA DRÁMA
 Samotné predstavenie síce nie je komédia, ani vtipná trojhodinová 
šou, no napriek tomu sme sa aj tak všetci zhodli , že hra aj herecké výkony 
účinkujúcich boli naozaj vynikajúce. PERFEKTNÉ! Osudy malých detí v ne-
priaznivých spoločenských pomeroch nás zarmútili! Hlavná hrdinka Jana Ey-
rová v podaní obľúbenej herečky Petry Vajdovej bola silná hrdinka, napriek 
neľahkému osudu, nevzdávala sa, hoci doba, v ktorej žila, nepriala ani deťom 
ani ženám. Rovnako famózna bola predstaviteľka autorky románu Jana Ey-
rová, známa Charlotta Bronteová, v podaní skvelej Zuzany Fialovej.
NEČAKANÁ DOHRA
 Plní dojmov, hoci aj trochu unavení, sme si v šatni vyzdvihli kabáty a 
tešili sa domov na posteľ, ked‘ v tom prišiel šok... 
Len čo sa otvorili dvere z divadla, obliala nás voda ako z krhly. Strhla sa 
panika a začali sme improvizovať, ako sa vôbec dostať domov. Tí šťastnejší 
mali v telefóne milión neprijatých hovorov od rodičov a niektorí už čakali 
pred divadlom, druhá skupina začala splašene rozmýšlať, čo d’alej, nasle-
dovalo obvolávanie taxíkov, ktoré samozrejme v obrovskej búrke nejazdili 
a budenie rodičov, súrodencov a kamarátov... proste všetkých, ktorí mali 
nad osemnásť a auto. Tretia skupina bola dokonca tak optimistická, že sa 
rozhodla čakať bez dáždnika na autobus.  
BUDE TO HAPPYEND?
 Druhý deň sme rozoberali naše zážitky  z divadla. Našťastie sa všetci 
dostali domov celí, aj keď do nitky premočení. Myslím si, že na Janu Eyrovú 
a ten večer v Slovenskom národnom divadle budeme spomínať ešte veľmi 
dlho  a nečakaný dážď nám ju bude vždy pripomínať.

Text a foto: Tamara Mandáková, Kvarta A

šk. rok   2015/2016 4
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Škola v Hornej Dolnej

  Čo by ste povedali na moderné spracovanie diela Rysavá Ja-
lovica od Martina Kukučína a to ešte v angličtine? Triedy 2.A b a 
3.A b mali túto možnosť a to dokonca počas vyučovania!
  Boli veľmi radi, že mohli vidieť práve toto predstavenie, 
keďže je aj v zozname povinného maturitného čítania. V hlavných 
úlohách sme mohli vidieť lektorov z  the Bridge English Language 
Centre, ktorí nám predviedli moderné spracovanie tohto klasic-
kého slovenského  diela o ľuďoch a ich životoch na slovenskej 
dedine. Samozrejme, že celé predstavenie bolo v angličtine, a tak 
mnohé scény vyzneli ešte  humornejšie, ako by boli v origináli. 
Z tejto akcie sme mali dvojitý osoh. Zlepšili sme sa v angličtine 
a ešte sme sa mohli zamyslieť  nad dejom tejto poviedky vo 
forme drámy. Celkovo nás predstavenie pobavilo a nastavilo nám 
,,krivé” zrkadlo, ako to dopadne s ľuďmi, ktorí to preženú s al-
koholom. V predstavení, ktoré je o charakteroch ľudí, každý z 
nás môže nájsť a uvidieť svoje dobré, ale aj zlé povahové črty. 
 V Tilgnerke vám neprezradíme  obsah tohto diela, aby ste aj vy  
boli zvedaví a prípadne tiež sa išli pozrieť na toto predstavenie.

Diana Šablicová, 2.A b

šk. rok   2015/2016 č.4

KUKUČÍN PO ANGLICKY?

 Pondelkové ráno 25. apríla 
2016 sa pre nás žiakov Primy B začalo 
netradične  - odchádzali sme   do školy 
v prírodev duchu Harryho Pottera. Išli s 
nami pani učiteľka I. Čunderlíková a pani 
učiteľka K. Kresáňová. 
 Asi po dvoch hodinách sme prišli do 
penziónu Bezovec, ktorý sa nachádza v krás-
nom prostredí pohoria Považský Inovec. Pani 
učiteľka Čunderlíková nás rozdelila do izieb. 

Po krátkom odpočinku si nás zavolali animá-
tori. Volali sa Slučo, Mydlo a Metko. Zistili 
sme, že každý deň doobeda budeme s našimi 
pani učiteľkami a poobede s animátormi. 
 V utorok sme s pani učiteľkami išli do 
Novej Lehoty, kde sa natáčala Horná Dolná. 
Každý deň sme sa doobeda učili zábavnou 
formou, napr. lúštili sme šifrovačky, počítali 
sme logické úlohy, kde hlavným hrdinom bol 
Harry Potter, a poobede sme hrali rôzne hry 
s animátormi. 
Najkrajší večer bol, keď sme predvádzali 
naše kostýmy Harryho Pottera a schopnosti 
čarovať. Aj pani učiteľky sa v ten večer zme-
nili na čarodejnice. Súťažili sme o najkrajší ko-
stým a čarodejnícke predvedenie. Rozhodo-
vanie bolo veľmi tažké, lebo všetky kostýmy 
boli presne ako z rozprávky Harryho Pottera. 
O naše brušká sa starali skvelé kuchárky. 
Varili nám naozaj veľmi dobre.
 Týždeň ubehol, ani sme nevedeli 
ako. Zrazu tu bol piatok a museli sme sa 
baliť. Boli sme aj trochu smutní, že naša 
škola v prírode končí. 
     Text a foto: D. Bijelonić a L. Marková, Príma B
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EKOkrúžok bilancuje
 
 Náš tilgnerácky 
Ekokrúžok pod vedením pani 
učiteľky I. Matajsovej sa 
zaoberá predovšetkým en-
viromentálnymi problémami 
a ekologickými vylepšeniami, 
ktoré pomáhajú nielen našej 
škole ale aj okoliu. 
 Ekokrúžok sa zapája  
do rôznych školských ale aj 
mimoškolských projektov a 
aktivít, ako  napríklad zber 
papiera, s ktorým nám pomáha 
pani učiteľka  D. Lapšanská z 1. stupňa našej školy (uskutočňuje sa 
každú stredu pred začiatkom vyučovania). 
SUPER ÚSPECH
 Jedna z našich ďalších úloh je aj oboznamovanie žiakov s 
dôležitými udalosťami, ako je napríklad Hodina Zeme.  
Z mimoškolských aktivít sme sa zapojili napríklad do čistenia okolia 
vodnej nádrže a boli sme na rôznych enviromentálnych prednáškach.  
 Jeden z najväčších úspechov Ekokrúžku v spolupráci s pani 
učiteľkou  I. Piršelovou a pani učitelkou D. Mestickou bola výhra v 
celoslovenskej súťaži, vďaka ktorej na našej škole pribudli tri nové 
ekoprvky, a to dažďové jazierko, vegetačná strecha a trávnice. Ja-
zierko je už krásne zakvitnuté, strecha je  plná zelene a aj trávnice 
už s pribúdajúcimi slnečnými lúčmi dostávajú zelený nádych. 
Zvyšné peniaze sme použili na skrášlenie nášho školského dvora novými 
stromami. Takto sme naozaj škola obklopená zeleňou, sme v krásnom 

parku plnom stromov i kvetín.  
Žiaci, ktorí navštevujú Eko 
krúžok, boli pozvaní za svo-
je zásluhy v projekte Blue 
School na Duchonku a tiež na 
exkurziu do Nórska. 
  No hlavným cieľom 
Ekokrúžku naďalej ale zos-
táva pripomínať žiakom 
našej školy dôležitosť 
prírody a nášho vzťahu k 
nej. Je to v našich rukách, 
aká bude naša planéta.

Text: Tamara Mandáková, Kvarta A
Foto: redakcia

šk. rok   2015/2016 č.4
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Pomáhame iným deťom 
zbierku nielen zorganizova-
la, ale vytvorila aj nástenku, 
ktorú pravidelne meníme. 
Na nástenke vo vestibule 
školy informujeme deti i 
rodičov našej školy, čo je 
to UNICEF, čo je projekt 
Škola priateľská deťom, čo 
sú práva detí. Nezabúdame 
ani na to, že niektoré deti 
potrebujú pomoc, lebo im 
dospelí v ich okolí ubližujú 
či nepomáhajú a ak niet 
nikoho nablízku, vždy je 
tu Linka detskej istoty, kde 
sa deti môžu bezplatne 

dovolať a požiadať o radu.
	 Možno	 je	 to	 iba	 pár	 cen-
tov,	 ktoré	nám	nebudú	chýbať,	
ale	niekde	už	2	eurá	zabezpečia	
stravu	 dieťaťa	 na	 celý	 deň.	
Možno	 iba	 malý	 dobrý	 skutok,	
ale	 z	 malých	 skutkov	 vyrastie	
veľké	dobro.
                                Lili Rybová, Príma A , foto: A.H. 

     Od	 začiatku	 školského	
roka	 2015/2016	 sa	 naša	 škola	
zapojila	 do	 projektu	 UNICEF	
Škola	 priateľská	 deťom,	 v	
rámci	 ktorého	 zorganizovala	 v	
týždni	 od	 16.	 do	 20.mája	 2016	
zbierku	určenú		na	stravu	detí	v	
Mauretánii.
 Tento projekt organizuje na 
škole naša trieda Príma A, ktorá 

šk. rok   2015/2016

 Ako nám opeknel dvor
 Všimli ste si, aký máme farebný zakvitnutý školský dvor? A že tie 
prázdne trávnaté kocky obkolesené betónovým múrikom už nie sú plné bu-
riny? Áno, áno, nedalo sa to nevšimnúť - náš školský dvor, ktorý bol za po-
sledné roky trošku zanedbaný, rozkvitol do krásy. Vďačí za to novému pred-
metu Svet práce či Technika, kde sa okrem iného učíme pestovať bylinky, 

kvetinky či zeleninu a všeličo iné pod 
drobnohľadom pani učiteľky M. Wolet-
zovej. 
 Jednotlivé úseky dvora sú pekne 
pokosené a vyčistené - odborníci nám 
odstránili staré stromy a kríky, a tak je 
náš školský dvor pekne upravený. 
 Naše hriadky sa zelenajú, hádam 
úspešne zožneme našu prvú úrodu! A 
máme z toho veľkú radosť!
Katka	Slobodová	a	Vanda	Szabová,	Príma	A

č.4
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It is not in the stars...
  

šk. rok   2015/2016 č.4

Prekladateľ nie je iba stroj

 ,,Nie	 vo	 hviezdach	 je	
náš	osud,	ale	v	nás	samých	
-	po	anglicky		It	is	not	in	the	
stars	to	hold	our	destiny	but	
in	ourselves.”
 Tento Shakespearov 
citát bol zvolený za ná-
zov prednášky o Zemi a 
o vesmíre, ktorú si v Deň 
Zeme, 22.04.2016, mohli 
vypočuť študenti prvého a 
druhého ročníka bilingválneho 
študijného programu a tiež 
študenti kvinty osemročného 
gymnázia.
Prednášajúcim bol docent Pa-
vol Valko z Ústavu jadrového a 
fyzikálneho inžinierstva Fakul-
ty informatiky a elektrotechniky Slovenskej Technickej Univerzity. Porozprával 
kvintám   o Zemi a ostatných planétach našej galaxie, o hviezdach, teleskopoch 
a zaujímavostiach vo vesmíre. 
 Mnohých žiakov táto prednáška veľmi zaujala a niektorí aj po skončení 
prednášky mali viacero otázok na pána docenta. Celá prednáška bola v an-
glickom jazyku, takže študenti našej školy si nielen vypočuli množstvo zaujíma-
vých informácií, ale precvičili si aj svoju angličtinu. 
 Už ostáva len vo hviezdach, či sa niektorý zo žiakov našej školy 
rozhodne ísť touto cestou a bude študovať práve hviezdy a vesmír.

Text a foto: Karin Virágová, 2.A b

 Mnohí	 si	 možno	 myslia,	 že	 prekladať	 zvládne	 nielen	 	 google,	 ale	 aj	
stroj,	ale	veruže	to	tak	celkom	nie	je...	Práve	dňa	6.4.	2016	na	našu	školu	za-
vítal	Marián	Gazdík,	ktorý	je	známy	prekladateľ	anglických	kníh,	a	pán	Roman	
Michelko	,	ktorý	je	riaditeľ	Vydavateľstva	Spolku	slovenských	spisovateľov.
	 	 Rozprávali	 nám,	 ako	 sa	 prekladajú	 knihy,	 ako	 má	 vyzerať	 správny	
preklad	a	ako	 to	 funguje	vo	vydavateľstve.	Tiež	sme	sa	dozvedeli	niečo	o	 in-
ých	slovenských	autoroch.		Táto	beseda	bola	pre	nás	žiakov	veľmi	zaujímavá.	
Oboznámili	sme	sa	s	tým,	ako	pracujú	ľudia	vo	vydavateľstve.	K	tomu	sme	sa	
dozvedeli	 	 mnoho	 informácií	 o	 záludnostiach	 prekladu	 z	 cudzieho	 jazyka	 do	
slovenčiny.	Napr.	ako	preložiť	niektoré	frázy,	ktoré	ak	by	sa	preložili	doslovne,	
nikto	by	im	tu	nerozumel	a	už	vôbec	by	sme	nepochopili	dej.	A	tak	vlastne	aj	taký	
prekladateľ	musí	byť		malým	spisovateľom.	
	 Niektorých	z	nás	možno	zaujala	táto	práca	natoľko,	že	v	budúcnosti	sa		
tiež	budeme		chcieť	stať	prekladateľmi.

Diana Šablicová, 2.A b
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 Pani učiteľka, koľko ro-
kov učíte na tejto škole?
Už	pekných	pár	rôčkov,	konkrétne	
od	septembra	2002.
 Hlavný predmet, ktorý 
učíte, je matematika, ale učíte aj 
iné predmety? Aké?
Fyziku	 a	 techniku	 a	 už	 niekoľko	
rokov	vediem	na	škole	Ekokrúžok,	
s	ktorým	robíme	rôzne	aktivity,	čo	
mi	zaberá	dosť	času.
 Ste triednou nejakej 
triede? Ktoré triedy 
učíte?
Som	triednou	v	5.	C	,	učím	
5.	 C,	 5.D.	 6.A,	 6.B,	 8.A,	
Terciu	A,	Kvintu	B.
 Čím je podľa vás 
táto škola výnimočná?
Úžasnou	atmosférou,	fun-
dovanými	učiteľmi	a	zlatý-
mi	žiakmi.
 Keby ste mohli 
niečo zmeniť, tak čo by 
to bolo?
Asi	nič...
 Tešíte sa na prázd-
niny? Aké máte plány?

Mgr. Ingrid Matajsová 

Spovedáme  učiteľov!
Tak	ako	každý	jeden	žiak	či	učiteľ,	
plány	sú,	ale	ešte	nie	dotiahnuté,	
preto	ich	nezverejním.
Čo radi robíte cez prázdniny, 
vašu dovolenku?
Prvé	 dni	 si	 len	 tak	 poleňoším	 a	
potom	s	rodinou	šups	do	prírody.
Rada cestujete? Kam?
Rada	 podnikám	 výlety	 a	 túry	 do	
prírody.	 Aj	 krátky	 pobyt	 v	 lese	
mi	 dopĺňa	 energiu	 a	 upokojuje	
myseľ.	Odporúčam	každému.	Raz	
darmo,	 sme	 súčasťou	 prírody,	 to	
nepoprieme.
Ktoré jedlo máte najradšej?
Ja	 mám	 rada	 čokoľvek,	 čo	 je	

jedlé,	 to	 môže	 byť	 aj	 nevýhoda,	
lebo	takto	sa	mi	ťažšie	stráži	moja	
hmotnosť.
Ako si predstavujete dovolenku 
snov?
Bez	starostí,	nič	neriešiť,	o	nič	sa	
nemusieť	starať,	chodiť	po	horách,	
mať	 pri	 sebe	 blízkych	 ľudí.	 To	 je	
najdôležitejšie.
Ďakujeme za rozhovor!                                                 
Lili	Rybová,	Príma	A	
Foto:	archív	redakcie

šk. rok   2015/2016 č.4
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Orava, Liptov, Gemer…. no, vlastne celé 
naše Slovensko. Ak ale mám možnosť, 
rada vycestujem aj do zahraničia a 
spoznávam miesta, ľudí a  kultúru iných 
krajín. Ale najdôležitejšie je, keď sa o 
zážitky môžem podeliť s ľuďmi, ktorých 
mám rada a tešiť sa spolu s nimi 
 Ktorá jedlo máte 
najradšej?
Hihi, ťažká otázka.  Rada jem.  Rada si 
jedlo vychutnávam. Naozaj si neviem 
vybrať, aké jedlo je  moje najobľúbenejšie.
 Ako si predstavujete do-
volenku snov?
Asi zhrniem už to, čo som povedala skôr. 
Mali by tam byť ľudia, s ktorými sa cítim 
dobre, mal by tam byť pokoj a aspoň 
chvíľu žiadne problémy a žiaden stres, 
nech je tam aj more, aj hory a teplota 
akurátna ;). Miesto, kde nájdem pokoj aj 
pre seba, ale aj zážitky a zábavu spolu s 
rodinou a priateľmi. Poznáte také miesto? 
Kľudne poraďte ;)
Všetkým vám prajem, nech úspešne 
dokončíte školský rok, a nech máte 
krásne a veselé prázdniny plné príjem-
ných zážitkov. :D
 Ďakujeme za rozhovor!

Diana Šablicová, 2.A b
Foto:	archív	K.K.

 Mgr. Katarína Klemanová

 Pani učiteľka, čo na 
Tilgnerke učíte?
Učím angličtinu a študentov v bilingválnej 
sekcii aj etickú výchovu po anglicky.
 Vždy ste chceli byť 
učiteľkou? Ak by ste nerobili 
učiteľku, čím by ste chceli byť?
Myslím, že áno. Vždy som bola trpezlivá 
a milá a rada som vždy pomáhala ostat-
ným. Rada vysvetľujem, rada sa delím o 
to, čo viem a rada to odovzdávam ďalej.
Ani asi nemám iné povolanie, ktoré by 
som chcela robiť. Stále by to bolo po-
dobné učeniu, či už s deťmi všetkých 
vekových kategórii alebo s dospelými. 
Možno niečo spojené so športom. Možno 
sprievodkyňa v horách alebo inštruktorka 
športov.

 Nečakakane ste sa stali 
triednou učiteľkou, aké to je? 
Už ste boli triednou učiteľkou?
Priznám sa, že ešte som nemala tú 
možnosť byť triednou učiteľkou. Je to pre 
mňa nová skúsenosť. Deti 5.A triedy sa 
javia ako veľmi milé, šikovné, veselé a ko-
munikatívne. Zatiaľ si veľmi dobre rozum-
ieme a verím, že nám to vydrží do konca 
školského roka.
 Čo rada robíte vo voľnom 
čase?
Rada trávim čas vonku, najradšej v 
lesoch, v prírode, pohybom (túry a beh),  
spolu s rodinou a s priateľmi.
 Čo rada robíte cez prázd-
niny, vašu dovolenku?
Najradšej to, čo vo svojom voľnom čase. 
Ale hlavne si užívam aj tie pokojnejšie 
chvíle,  pokojné raňajky a čas s mo-
jimi deťmi. A potom rada chodím von do 
prírody spolu s ľuďmi, ktorých mám rada 
a spolu vyrážame za zážitkami. 
 Rada cestujete? Kam?
Rada zažívam niečo nové, spoznávam 
nové, milujem zážitky. Mám veľmi rada 
naše Slovensko, a preto najradšej ces-
tujem tu u nás. Máme nádherné zákutia, 
neopakovateľnú prírodu a rôznorodú kra-
jinu. Medzi moje obľúbené oblasti patrí 

šk. rok   2015/2016 č.4
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Pán spisovateľ medzi nami  

na všeličo. Veľmi rád a vtipne 
nám odpovedal na naše zvedavé 
otázky. Sme radi, že sme  ho 
spoznali.

Text:	Lucie	Marková,	Príma	B
Foto:	S.	Bodláková

  Pani učiteľka informatiky S. Bodláková  nám do 
triedy priniesla papier s informáciami o súťaži ,,Kam sa 
mince kotúľajú”. Rozhodla som sa do súťaže zapojiť. Ve-
dela som, že je to sútaž o finančnej gramotnosti, ktorá je 
pre  žiakov 2.stupňa ZŠ a že to sú otázky o peniazoch, o 
tom, ako si sporiť a tak.

 Čítačka	 Kindle	 by	 bola	 iba	 bonu-
som.	 Otázky	 boli	 naozaj	 ťažké.	 	 Keď	
som	 niečo	 nevedela,opýtala	 som	 sa	
brata	a	keď	ani	 ten	nevedel,	zostávali	
mi	už	len	rodičia.	Oni	mi	so	všetkým,čo	
som	nevedela,	pomohli.	
	 Po	 skončení	 súťaže	 som	 s	
potešením	 zistila,	 že	 som	 na	
všetky	 otázky	 odpovedala	 správne.	
Nanešťastie	 ma	 nevyžrebovali.	 Ale	
bola	to	skvelá	súťaž!

Text: Martina Roháčová, 5.C
Obrázok:www.dobrenapady.sk

 Kam sa mince kotúľajú

3šk. rok   2015/2016

 V jeden marcový 
pondelok prišiel k nám 
na slovenčinu na besedu 
spisovateľ Jaroslav Rezník. 
Je to pán spisovateľ, s 
ktorého tvorbou sa stretá-
vame na hodinách literatúry. 
Píše zaujímavé veci pre deti 
i dospelých, čo veľmi dob-
re vieme, keďže pred jeho 
príchodom sme sa s p. uč. Ľ. 
Paluškovou o ňom dobre in-
formovali.  
 Keď prišiel a začal nám 
rozprávať, pocítili sme, že je 
to milý pán a šikovný spisovateľ. 
Najprv nám rozprával o svojom 
živote a potom o tvorbe, ktorú 
ovplyvnili aj jeho deti a vnúčatá. 
 Nakoniec sme sa ho pýtali 
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Tilgneráčik má 2.miesto
  GRATULUJEME našim menším kolegom - redaktorom 
časopisu Tilgneráčik pre 1.stupeň našej školy!
  Podaril sa im obrovský 
úspech - vyhrali 2. mies-
to na súťaži časopisov 
základných a stredných 
škôl vo svojej kategórii 
s názvom Sila Slova, v 
Trnave! Časopis vedie 
p.uč. Silvia Bodláko-
vá, ktorá je na svojich 
redaktorov veľmi hrdá!
Prajeme Tilgneráčiku 
mnoho skvelých článkov, 
radosť pri tvorení 
časopisu a mnoho spokoj-
ných čitateľov!
V mene redakcie D.Šablicová, 2. A b.

šk. rok   2015/2016

                                                                                                                                          ja policajti, ktorí (ako 
sa neskôr ukázalo) boli 
nakoniec nevinní. Žalobca 
si totiž väčšinu zranení 
vymyslel a policajtov 
udal, len aby zakryl iné 
kriminálne činnosti.   
 Po skončení procesu 
sme sa ešte zúčastnili 
prehliadky Justičného pa-
láca, pričom sme videli 
aj väzenie, ktoré taktiež 
patrilo do objektu. Ale 
kvôli našej bezpečnosti 
sme ho videli len zvonku.  
 Celá táto návšteva 
Justičného paláca bola 
veľmi poučná a pre niek-
torých možno aj motivačná. 
veď ako sa aj vyjadril pán 
sudca JUDr. Michal Va-
lent: ,,Právo je cesta”. 
Mnohých z nás to zaujalo. 

Text: M. Majka, 3.A b      
 Foto: D. Mestická                                                                                                                   

 Naša trieda 3.Ab sa 
zúčastnila súdneho pro-
cesu  v Justičnom paláci, 
našťastie len ako pozoro-
vatelia, dňa 18.5.16.
 Pri vstupe sme sa 
podrobili bezpečnostnej 
prehliadke, ktorou sme 
všetci úspešne prešli. Po 
prehliadke sme vstúpili 
do rozmerovo najväčšej 
miestnosti na Slovensku, 
nazývanej aj porotka. 
Síce je táto miestnosť 
veľkolepá, sudcovia v nej 
ale neradi súdia z dôvodu 
zlej akustiky. Prebiehali 
tu v minulosti aj zaují-
mavé procesy, ako napr. 
odsúdenie Jozefa Tisa.  
 My sme ale prišli kvô-
li inému prípadu. Prípad 
sa zaoberal porušovaním 
základných práv a nási-
lia. Obžalovaní boli tra-

Legendárna 3.A b na súde!
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FOOD REVOLUTION DAY
 V piatok 20. mája 2016 
to u nás na škole neobvykle 
výborne voňalo!   Zapojili  sme 
sa totiž do celosvetovej  akcie 
Food Revolution Day, ale nie 
iba zdravou desiatou či ce-
lodenným pojedaním zdravých 
jedál a mnohými inými aktivi-
tami! 
 Napríklad  aj vo vyučovaní 
dejepisu či slovenského jazyka!
Napríklad v 5.A počas hodiny 
slohu žiaci vytvárali tajničku 
zdravého jedla s riešením Food 
Revolution Day a následne  na-
kreslili formou skupinovej práce 
mnohé krásne obrázky ovocia i 
zeleniny, ktoré spojili do projek-
tu a vyvesili si ho v triede. Príma 
A zasa na slohu tvorila obdivné 
či nechutné slohy na tému Milo-
vané/nenávidené jedlo a prezen-
tovali svoje názory tak, aby 
presvedčili počúvajúce publikum 
spolužiakov. Dokonca spolu stih-
li vytvoriť aj krásny projekt na 

3šk. rok   2015/2016

tému Food Revolution Day a aj oni 
si vyzdobili triedu.   V triede 
2.A b patrila hodina dejepisu 
Márii Terézii, vďaka ktorej sa 
v našej krajine okrem iného zin-
tenzívnilo pestovanie kukurice či 
zemiakov, a tak sme sa formou 
diskusie rozprávali o zdravých 
a nezdravých jedlá a pochutili 

si na mini občerstvení – 
zdravých brusniciach. :D 
Naši ôsmaci zasa s p.uč. 
S. Bodlákovou varili syr! 
Učili sa o mlieku a jeho 
potrebe vo výžive a na 
hodine informatiky sme 
si potom zopakovali vy-
tváranie a formátovanie 
tabuliek vo Worde atď. 
 Zdravé jedlo a 
zdravý životný štýl však 
nie je iba jednodňová 
záležitosť, určite 
v týchto aktivitách 
budeme pokračovať!
Text a foto: Diana Šablicová, 2.A b 

č.4
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V zdravom tele zdravý duch?
 Tento rok sme sa spolu - 
triedy Príma A a Príma B zapo-
jili do dejepisnej súťaže His-
toria magistra vitae - História, 
učiteľka života, ktorá sa nies-la 
v duchu motta V zdravom tele 
zdravý duch, čo je téma vždy ak-
tuálna. 
 Našou úlohou bolo vytvoriť 3D 
model na danú tému buď jednotlivo, 
alebo v skupinkách, čo bola forma, ktorú 
sme viacerí využili. Bola to ťažká téma, 
ale  jej prepojenie s dejepisom  nás 
viedlo do spracovania rôznych športov, 
takže sme si potom celkom dobre po-
radili. Niekto si vybral antické zápasenie, 
niekto olympijské hry, niekto súčasné 
športy ako lyžovanie, futbal, plávanie, 
ale bol spracovaný aj balet či  preteky 
koní. Nechýbala ani potravinová pyramí-
da či rytier! A použité materiály nádherne 
spĺňali eko hľadisko - zrecyklovali sme 
starý kartón, krabice od topánok, pasty či 
čaju, dotvorili plastelínou či papierovými 
figúrkami. 
 Následne sme modely odprezen-
tovali svojim spolužiakom a vystavili ich 
v zborovni školy, kde si ich mohli pozrieť 
aj iní žiaci Tilgnerky. Tri najkrajšie modely 
podľa hlasovania detskej poroty putovali 
do celobratislavského kola tejto súťaže, 

kde sme síce  nevyhrali, ale to 
nevadí. 
 Naše projekty teraz zdobia 
chodby školy a sú ozaj krásne!

Text a foto: Lili Rybová, príma A

3šk. rok   2015/2016 č.4
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Shakespeare s gitarou?   

 Sobota 30.4.2016  bola pre 
,,tých pár vyvolených” z Tilgnerky o 
niečo iná. Vybrali sme sa totiž kultúrne 
vzdelávať do SND.  Málokto z nás 
však tušil, že predstavenie sa mu bude 
reálne páčiť. William Shakespeare a 
jeho Mnoho kriku pre nič je síce an-
glická klasika, no akú mládež už niečo 
také v dnešnej dobe úprimne zaují-
ma?  
 Postupom času, ako sa  divad-
lo začalo, sa nám však názor pomaly, 

ale isto menil a z pôvodného pláno-
vaného nezáživného večera sa ozaj 
stala zábava. Po skončení predsta-
venia sme všetci stáli na nohách 
dobrovoľne, nielen zo slušnosti, 
a tlieskali ako o život. Tí herci si 
to naozaj zaslúžili! Dokázali nám 
sprostredkovať drámu napísanú v 16. 
storočí veľmi humorne a súčasne, no 
v celkovom modernom poňatí bolo 
stále cítiť originálnosť. Oh, a samoz-
rejme, nie jednu dámu očaril Be-
nedikt. 
 Je veľkou výhodou, že nám 
škola ponúka možnosť zúčastniť sa 
na takýchto klasických kultúrnych 
podujatiach  Mňa osobne činohra 
a celkovo divadlo bavili vždy, no 
sú aj takí, ktorí to berú ako hotové 
utrpenie. V tomto prípade dokonca aj 
tí najkritickejší úprimne priznali, že to 
naozaj stálo za to.  

Text:	Pauli	Uhrínová,	Sexta	A
Ilustračné	foto	www.snd.sk

šk. rok   2015/2016 č.4

NEZABÚDAME  NA  ZLO...
 Školáci tento deň zbožňujú, pretože 
je štátny sviatok a to znamená deň bez 
školy. No nie všetci vedia, prečo je tento 
deň významný nielen pre Slovensko, ale aj 
pre celú Európu. 
 V tento deň v roku 1945 podpísa-
lo Nemecko kapituláciu a ukončilo druhú 
svetovú vojnu. Druhá svetová vojna vypukla 
1. septembra 1939 a je to najhoršia vojna 
v dejinách ľudstva. Za obeť padlo viac ako 
20 miliónov ľudí,  vrátane 5 miliónov židov. 
Nešlo len o vojnu medzi štátmi, ale hlavne 
o pokus vyhladenia jednej rasy a ukážku moci jedného zlého človeka. Neza-
búdame na tento deň - ľudia po celej Európe chodia  klásť vence a kvety 
na hroby a pamätníky obetí. Vojnoví veteráni a rodiny obetí sa stretávajú a 
spomínajú. Na škole sme si to pripomenuli nástenou vo vestibule školy.
   Je veľmi  dôležité pamätať na tento deň ako na deň 
porážky nacizmu a fašizmu. Minulosť už nezmeníme, ale poučenie 
z nej nám dáva nádej byť lepšími v prítomnosti  a budúcnosti. 

Text a foto: Kika Kvasňovská, Kvarta A
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Geniálne obžinky
 Keďže z predchádzajúceho di-
vadelného predstavenia (viď strana 16)
sme mali všetci obrovský zážitok, o Pa-
lárikove Zmierenie alebo Dobrodružstvo 
pri obžinkoch bol naozaj veľký záujem. 
Dokonca väčší, než bol počet lístkov.  
 Herecké obsadenie  tejto veselohry 
sme mali overené, takže sme  naisto vede-
li, že sa opäť riadne zasmejeme a príjem-
ným spôsobom si pripomenieme povinné 
dielo (alebo sa s ním niekto stretne úplne 
prvýkrát). 
Dve a pol hodinky plné smiechu nám opäť 
raz ukázali, že aj ,,povinné” divadlo môže 
byť zábava. Taktiež aj to, že nie všetko je 
nacvičené a sem-tam sa musí aj improvizovať. Je to naozaj fajn, keď 
vidíte, že sa herci na javisku bavia spolu s vami a občas vybočia mimo 
scenár. A  čo teda sú tie obžinky? Choďte sa určite pozrieť! Odporúčame!
Ale pozor - lístky sú  takmer vypredané! 

                        Text:	Pauli	Uhrínová,	Sexta	A													Ilustračné	foto	www.snd.sk

šk. rok   2015/2016 č.4

 Naši	basketbalisti	vyhrali	krásne	3.miesto	na	krajskom	kole	bas-
ketbalu	stredných	škôl,	srdečne	gratulujeme!																																										red.

BASKETBALISTI BODOVALI
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  Ako spomína náš de-
viatak Adam Hladík na 
súťaž JUNIORINTERNET, 
kde získal tretie miesto v 
súťaži tvorba mobilných ap-
likácií?
,,Junior internet by som odporúčal 
komukoľvek, koho zaujíma tvorba we-
bových stránok, blogov, dizajnu alebo 
aplikácií. 
 Súťaž trvala dva dni. Prvý deň žiaci 
prezentovali svoje práce a druhý deň sa 
hodnotilo naše úsilie. Moja kategória, v 
ktorej som mal prezentovať, išla  až okolo 
16-ej a boli sme tam od 9-tej, čiže som 
si povedal, že si pozriem ostatné projekty. 
 Ak sa nám priznať, tak tu bolo 
veľa veľmi zaujímavých projektov. Môžem 
povedať, že všetci žiaci mali dobrý nápad 
alebo projekt. Ale nie všetkým sa to po-
darilo dobre odprezentovať. A ja to plne 
chápem, pretože prezentovať v obrovskej 
sále s 80 ľuďmi nie je sranda. (Učte sa 

Adam Hladík, 9.A

šiestaci ako správne stáť pred plátnom a 
rozprávať k ľuďom!)  Ale na druhej strane, 
keď máte dobrý projekt, tak tou prezen-
táciou ho môžete posunúť o pár levelov 
dole alebo hore. 
 Aj ja som bol pri mojej prezentácii 
nervózny. Takisto aj v mojej kategórií boli 
zaujímavé aplikácie a aj hry. Išiel som 
prezentovať a  pod tým stresom som sa 
nakopol a povedal si, že je to  predsa môj 
výtvor a snažil som sa ho propagovať čo 
najlepšie. Keď som dohovoril, porota sa 
ma pýtala zopár otázok ohľadom mojej 
aplikácie, a potom nasledovali ešte ďalšie 
prezentácie, kým sme sa vystriedali 
všetci.
 Na druhý deň prezentovali ešte 

ďalšie dve kategórie, potom bola prestáv-
ka  a nakoniec bolo vyhodnotenie. V mojej 
kategórií som sa umiestnil tretí a áno, som 
šťastný. :D  Vyhral som zaujímavé veci,  
ale to najpodstatnejšie bolo to, že vyhral 
môj nápad. A prečo som vlastne vyhral? 
Čo som spravil?  Spravil som špeciálnu 
kalkulačku s rôznymi špeciálnymi funk-
ciami. Aplikácia sa volá VarCalc a je voľne 
dostupná na Google Play. A preto, ak máš 
nápad, tak sa pri-hlás a ukáž svoj projekt, 
ak je jedinečný a originálny. 
 V dnešnej dobe IT alebo aj v pro-
gramovaní nezáleží až tak na tom, akí ste 
zruční, ale na tom,  či máte dobrý nápad, 
kde svoje  zručnosti môžete využiť. 
Veľa ľudí začínalo iba s nápadom a dnes 
vlastnia obrovské firmy ako napríklad Bill 
Gates a jeho Microsoft - tvorca Windowsu 
alebo Mark Zuckerber - tvorca Face-
booku.”

Text a foto: Silvia Bodláková

3šk. rok   2015/2016 č.4

TALENTY   TILGNERKY
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Nina Olešová, kvarta A
 Nina, ja ti chcem najskôr 
pogratulovať k tretiemu miestu v 
krajskom kole súťaže Hviezdoslavov 
Kubín. Aké dielo si si vybrala pre svoj 
prednes a prečo?  
Ďakujem, veľmi. Vybrala som si poéziu, 
montáž básní od Mily Haugovej. Pome-
novali sme to Boli sme vždy. K básni som 
sa dostala tak, že mi pán učiteľ na dra-
matickom krúžku  zadal  niekoľko autorov 
a od jedného som si mala vybrať básne. 
Rozhodla som sa pre tento výber.
 Bola veľká konkurencia na 
krajskom kole? 
Ľudí tam bolo celkom dosť. Z každej 
kategórie asi deväť alebo dvanásť 
súťažiacich, takže ja som mala proti sebe 
jedenásť ľudí. Niektoré prednesy však 
boli naozaj nádherné. 
 Venuješ sa teda prednesu aj 
na dramatickom krúžku?   
Áno. My prednes robíme celý rok. Dlho 
vyberáme a rozoberáme text, pretože 

nad poéziou sa musíme zamyslieť. Je 
napísaná vo vetách, ktorým nie vždy 
rozumieť. A musíme sa do toho dostať, 
naučiť sa, ako ten text hovoriť a kde ho 
precítiť. To trvá dlho a my máme iba jednu 
hodinu týždenne. 
Ďakujem za rozhovor!

Kika Kvasňovská, Kvarta A      Foto: archív N.O.

č.4

 Na Tilgnerke nám vyras-
tá literárny talent, ktorý 
tento rok žne samé úspechy!
 Bodovala aj v celoslo-
venskej sútaži VILLA ZERNA, 
ktorú usporiadal literárny 

klub POEMA pôsobiaci v Hor-
nom Srni.
Do súťaže bolo zaslaných 
viac ako 180 súťažných prác 
od asi 90-tich autorov  v 
kategóriách: 1.žiaci ZŠ, 2. 
študenti SŠ a VŠ  a 3.dospelí 
- v poézii a próze.
 Kristínka získala za 
svoju prózu CENU POROTY 
(bola  najmladšou ocenenou 
súťažiacou!.)
 Rovnako získala po-
predné umiestnenie so svo-
jou prózou v súťaži Li-
terárny Kežmarok, ale v čase 
uzávierky časopisu ešte nie 
je známe kokrétne miesto. 
GRATULUJEME!

Text: Diana Šablicová, 2.A b,  foto: archív K.V. 

Kristínka Vrábliková, 5.C
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   ZA ZELENÝM STOLOM

3šk. rok   2015/2016

 Tento školský rok sa skončil o čosi skôr práve pre našich ma-
turantov, ktorých sme vyprevádzali na tzv. akademický týždeň v piatok 
20. mája 2016, keď v sprievode svojich triednych učiteliek hrdo niesli 
svoje maturitné tablá. Posledný potlesk ostatných žiakov a želania veľa 
šťastia... Akademický týždeň je vlastne týždeň pred maturitami, keď sa 
už maturanti intenzívne učia (teda mali by sa), aby potom úspešne zma-
turovali...
MATURITA - SKÚŠKA DOSPELOSTI
 Maturita je záverečná skúška, ktorou  stredoškoláci postupujú do 
sveta vzdelaných. Maturuje sa povinne z materinského jazyka, teda zo 
slovenského jazyka a literatúry. Ďalej si maturanti vyberajú predmety, to 
už koncom sexty, z ktorých budú maturovať - na gymnáziu ide zvyčajne 
o predmety, z ktorých chcú ďalej pokračovať na vysokých školách... Úst-
na maturita u nás prebiehala  od pondelka do stredy, teda od 30. mája do 
1. júna 2016. Počas maturít sú niektoré triedy, zvyčajne v krídlach školy, 

ktoré sú oddelené dver-
ami, uzavreté, aby ruch 
na chodbe nerušil tých, 
ktorí sa akurát trápia pri 
odpovedi. Na dverách 
visí harmonogram s me-
nami žiakov a časom, 
kedy je kto na rade. 
 Aj my sme sa boli na 
maturity pozrieť, nakoľko 
sú maturity verejné - jedi-
nou podmienkou je byť 
slušne oblečení a nerušiť 
(vstúpiť iba vtedy, keď 
niekto odchádza alebo 
vychádza).  
Chalani v oblekoch s 
kravatami, dievčatá v 

č.4

Vážená pani Maturita Obá-
vaná k nám zavítala aj 
tento rok... Oktáva A a 
Oktáva B, jedna trieda 
lepšia ako druhá, sa vydali 
v ústrety prevereniu svojich 
gymnaziálnych vedomostí...
Ako sa im darilo? Mali 
trému? Mali šťastnú ruku? 
Naša redakcia ich trošku 
sledovala a spovedala, ako 
veľké ponaučenie nám os-
tatným do budúcna... :D 
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slušivých šatách či kostýmoch, ale 
všetci mali spoločné jedno - trému 
a stres... Každý dúfal, že si vytiah-
ne  otázku, ktorú vie... Čakanie 
im spríjemňovalo super občerstvenie 
pod skvelým organizačným vedením 
p.uč. Paluškovej.
STRES A PANIKA
 Niekto si ťahal svoju vysnenú 
otázku, niekto obávanú... Niektorým 
zasa totálna tréma spôsobila úplné 
okno či výpadok reči, ale ako sme 
mali možnosť vidieť, naši učitelia sú 
neskutoční profesionáli  a dokázali 
odčarovať aj tieto nedostatky. Ako 
hovorí aj naša slovenčinárka - matu-

rita  je o šťastí a schopnosti zvládnuť 
stres, o zodpovednosti a o tom, že 
vzdelanie nie je beh na krátku trať, 
ale práve beh na dlhú trať. Ten, 
kto sa učil priebežne počas celého  
štúdia, nemá s maturitou vážnejší 
problém... Ako sa na chodbe prizna-
li, najviac sa naučili na hodinách od 
svojich učiteľov - vymeškané učivo 
sa ťažko doháňalo. 
Aj keď je dnes doba internetu a 
mnohé podklady k učeniu si hľadali  
žiaci na nete, lebo odflákli svoje 
poznámky, stále však platí, že práve 
učiteľ je ten, ktorý naučí najviac - vy-
svetlí, zopakuje, otestuje, motivuje, 

pokarhá, pochváli...
ZELENÁ FARBA 
NÁDEJE
 Farbou matu-
rít je zelená. Už počas 
stužkovej slávnosti 
dostali maturanti zelenú 
stužku - nádej blížiacej 
sa maturitnej skúšky 
a veru, priniesla im 
šťastie... 
 Všetkým matu-
rantom srdečne gratulu-
jeme a držíme im palce 
aj na prijímačkách na 
ich vysnené školy!

Text a foto: 
Diana Šablicová, 2.A b 

3šk. rok   2015/2016 č.4
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 Aj pri učení je sranda...
 Áno, aj keď nadpis znie 
neuveritešne, je to tak! Pani 
učiteľka S. Bodláková  nám chce-
la úvod do tohto softvéru trochu 
odľahčiť a spríjemniť. Prepo-
jila na niekoľkých hodinách tak 
trochu matematiku, štatistiku i 
zábavu. 
 Najprv sme si vytvorili len 
takú jednoduchú tabuľku s našimi 
menami a hlavičkou. Trochu sme 
ju podfarbili, orámovali – na-
formátovali, aby dobre vyzerala. 
A potom sme ju naplnili údajmi. 
Údaje boli vlastne naše miery – 

výška, obvod hlavy, šírka palca, dĺžka predlaktia, dĺžka nohy... Údaje 
sme si vzájomne zistili pomocou pravítok a krajčírskych metrov naozaj na 
sebe. Dobre sme sa zabavili pri meraní a zapisovaní údajov. Hneď sme 
si ich aj porovnávali. Vyplnili sme tabuľku a potom už len sme v Excelli 
počítali priemery, minimá a maximá a vytvárali rôznofarebné grafy. 
 Páčilo sa mi takto sa učiť. Na hodinách sa striedala práca s 
uvoľnenejšou atmosférou. Bolo to fajn.

Text:	Adriana	Straková,	Sekunda	A
Foto:	Silvia	Bodláková

šk. rok   2015/2016 č.4

 VČELY NA TILGNERKE?
 Naša škola sa zapojila do pro-
jektu Mestské včely prípravou zatiaľ 
piatich rozličných plôch na výsadbu 
rastlín pre opeľovače, výsadbou a 
starostlivosťou o „včelie“ plochy za-
merané na trávnaté porasty, bylinky, 
permakultúru, ovocné kry a stromy, 
okrasné rastliny, vytvorením pokoj-
ného miesta na posedenie, hmyzích 
hotelov a napájadiel.
 Najprv sme si museli pripraviť 
podklad, následne hlinu, pekne 
pohrabať a potom sa sadilo! Príjemná 
výučba biológie v praxi! Zatiaľ sme 
vysadili rastlinky a príprava včelieho 
hotela sa ešte len chystá. Rastlinky 
sa ujali, takže včely, tešte sa!

Text	a	foto:	Diana	Šablicová.	2.A	b
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 HĽADANIE BRIGÁDY

 Každý pozná ten pocit, 
keď otvorí peňaženku a zistí, 
že nemá ani na kyslý cukrík v 
bufete. Niektorí si síce  peniaze 
zarobia odľahčením rodičovskej 
peňaženky, iných však trochu 
otravuje stále ,,drankať” od 
rodičov, a tak hľadajú brigády. 
Tu je pár tipov a trikov. 
	 Akokoľvek	 blbé	 sa	 to	 zdá,	
začnite	tým,	že	sa	povypytujete oko-
lo seba. Je	kopa	miest,	na	ktorých	
denne	 trávite	 čas	 a	 sú	 v	 núdzi	 -	
súrne		hľadajú	výpomocnú	silu.	V	
obchode,	kde	si	kupujete	desiatu,	
možno	 hľadajú	 skladníka,	 vo	 fit-
ku,	 kam	 si	 chodíte	 zacvičiť,	 zasa	
šatniarku.	Dokonca	aj	na	krúžkoch,	
ktoré	 navštevujete,	 zoženiete	
prácu	pomocného	trénera.	
A	možno	 niekto	 z	 blízkych	 rodin-
ných	známych	hľadá	brigádnika.		
	 Overené	 sú	 aj	 webové 
stránky	 ako	 napríklad:	www.profe-
sia.sk	 ,	 www.brigada.sk.	 Reklam-
né	agentúry	hľadajú	komparzistov	
alebo	promotérov.	
	 A	 keď	 už	 všetko	 zlyhá,	
skúste sa spýtať rodičov,	 či	 neve-
dia	o	vhodnej	brigáde.	Avšak	treba	
dbať	na	to,	aby	ste	v	takej	situácii	
prejavili	 aktivitu	 ohľadom	 vybavo-
vania	podrobností,	nikto	nemá	rád	
mamičkinho	 maznáčika	 neschop-
ného	jednať	za	seba.	
	 Ďalšia	 vec,	 na	 ktorú	 si	 da-
jte	 pozor,	 je	 riadna	 zmluva	 - tzv. 
dohoda o brigádnickej práci študenta. 
Samozrejme,	 ak	 chodíte	 venčiť	
psa	 70-ročnej	 susede	 a	 tá	 vám	
dá	3	 eurá	 za	hodinu,	 lebo	 ste	 sa	
dohodli,	 tak	 to	 asi	 nemá	 zmy-
sel	 zazmluvňovať,	 ale	 akonáhle	
máte	 serióznu	 brigádu	 v	 hocakej	
predajni,	 kaviarni	 	 atď.,	 	 mali	
by	 ste	 mať	 zmluvu,	 ktorá	 jasne	
určuje	podmienky	pre	vás	aj	vášho	
zamestnávateľa.	 Musí	 obsahovať	
údaje	 o	 vás	 (zamestnancovi),	 aj	

3šk. rok   2015/2016 č.4

o	 	 zamestnávateľovi,	 aká	 bude	
vaša	 náplň	 práce,	 kde	 je	 vaše	
pracovisko,	 čo	 od	 vás	 očakáva	
zamestnávateľ	 a	 čo,	 naopak,	 vy	
od	 neho	 –	 obzvlášť	 pozor	 si	 da-
jte	 na	 drobnosti	 typu	 prestávky,	
príchod	 na	 pracovisko	 a	 reálny	
začiatok	 práce	 (napr.	 v	 bufetoch	
sa	stáva,	že		máte	prísť	a	pripraviť	
si	suroviny,	ale	platia	vám	až	od	o-
tvorenia	bufetu).	
Taktiež	 musí	 obsahovať	 jasne	 a	
zreteľne,	aká	 je	vaša	mzda	za	a)	
odvedenú	 prácu	 b)	 odpracovaný	
čas.	
Možnosť a	 je	 výhodná	 pre	 tých,	
ktorí	 	 majú	 málo	 času,	 ale	 vedia	
odviesť	veľa	práce,	hodnotí	sa	pri	
nej	 totiž,	čo	ste	urobili	–	výhodné	
pri	 rozdávaní	 letákov,	obálkovaní,	
anketovaní	alebo	upratovaní	kon-
krétnych	 priestorov.	 Odrobíš,	 čo	
máš,	a	bežíš	ďalej.	
Možnosť b hodnotí,	koľko	času	ste	
v	práci	strávili,	avšak	nerieši	efek-
tivitu.	 	 Neprepadajte	 však	 ilúzií	
lenivca,	 efektivita	 je	 nezaujíma-
vá	 pre	 vašu	 výplatnú	 pásku,	 nie	
zamestnávateľa.		V	zmluve	si	dajte	
pozor,	 koľko	 minimálne	 odpraco-
vaných	 hodín	 týždenne/mesačne	
sa	od	vás	očakáva.	
 Výplatu	 môžete	 dostávať	
buď	 každé	 dva	 týždne,	 alebo	 raz	
za	mesiac.	Mala	by	byť	zdoklado-
vaná	výplatnou	páskou.	 	Študenti		
taktiež	 od	 1.1.2015	 neplatia	
odvody	 a	 	 pokiaľ	 zarobia	 ma-
ximálne	200	eur	mesačne	a	nepla-
tia	dane,	ak	za	rok	zarobia	menej	
ako	1900	eur.	
O	 zmluvných	 podmienkach	 infor-
mujte svojich rodičov! Ak nemajú 
námietky,	stačí	spečatiť	dátumom,	
miestom	a	podpisom.	
 Verím, že sa vám podarí 
nájsť dobrú brigádu, pekne si 
privyrobiť a aj si užijete leto!

Rebeka	B.	Fecišková,	extilgneráčka	
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  Narcis proti rakovine
lo míňali a pomaly sa zbierka 
chýlila ku koncu. My všetci sme 
si odniesli pekné spomienky a 
odchádzali sme s dobrým poci-
tom, že sme mohli pomôcť. 
 A to sme ešte nevedeli, 
že sa nám podarilo vyzbierať 
krásnych 2500 eur!

Adriana Chorvátová, Kvinta A
Foto: S. Martinkovičová

3šk. rok   2015/2016

   Pekný jarný kvet narcis 
svojou žltou farbou symbolizu-
je nádej pre chorých s ťažkou 
chorobou, rakovinou, už dlhé 
roky vďaka Lige proti rakovine.
 Dňa 15.4.2016 sa naša 
trieda Kvinta A zapojila do ce-
loslovenskej zbierky Liga proti 
rakovine – „Dňa narcisov”, aby 
podporila dobrú vec a po-
mohla ľuďom, ktorí to veľmi 
potrebujú.
Vyzbrojení dobrou náladou a  
odhodlaní pomáhať sme sa v 
tento slnečný piatkový deň 
vybrali do bratislavských 
ulíc.
 Ľudia boli milí a bolo 
vidieť, že chceli pomôcť 
a boli ochotní finančne 
podporiť deti trpiace onko-
logickými chorobami. 
 Narcisy sa nám rých-

 Určite ste si už všimli rôzne milé správy na stenách po celej škole. Možno 
si aj kladiete otázku, prečo tam vlastne sú a kto ich tam dal. 
 Pôvod to má na agličtine, ako inak :D  Jedna skupina angličtiny Tercie B (p. uč. 
J.  Červeňová) mala za úlohu vytvoriť nejakú ,,charitu”. Žiaci sa mali rozdeliť do skupín 
a vymyslieť projekt, ktorým by niekomu pomohli. Jedna skupina vyzbierala papiere 
pre pre pani učiteľky našej triedy na kopírovanie písomiek, druhá skupinka darovala 

darčeky spolužiačke, ktorá má zlomenú nohu, 
a tretia skupina sa rozhodla spríjemniť deň os-
tatným. Pre zvyšných spolužiakov vytvorili quiz 
a tí museli na základe nesprávnych odpovedí 
vymyslieť nejaké pekné správy v angličtine. 
 Dúfame, že sa náš projekt vydaril a aspoň 
niekomu vyčaril úsmev na tvári! Pretože s ús-
mevom je všetko ľahšie! :) 

Text a foto: B. Imrichová, H. Hrmová, 
M. Januška, M. Jankovič, Tercia B

TAJOMNÉ SMAJLÍKY 

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

 Časovaná bomba
	 Medzi	 Marsom	 a	 Prazemou	 zúrila	 hrozná	 vojna.	 Našťastie	
Zem	 zistila,	 že	 na	 ňu	Marťani	 chystajú	 útok	 obrovskou	 	 tajomnou	
časovanou	bombou	s	neznámymi	biologickými	účinkami.	Pozemšťania	
nabúrali	marťanský	vojenský	systém	a	zistili	všetko,	čo	nepriateľ	plánu-
je.	Marťania	o	ničom	netušili.	Ponúkli	pozemšťanom	dar	na	uzmierenie	
-	ukončenie	vojny	prímerím.	Bol	to	krásne	zabalený	darček	s	nádhernou	
červenou	mašľou.
,,Ó,	aký	krásny	baliaci	papier!”	vykríkol	Jožo	Bukvica,	pozemšťan.
,,Úžasne	zaviazaná		mašľa!”	nadchýnala	sa	Mia	Zelená,	Marťanka.
,,Áno,	áno,	skvelý	dizajn!”	skandovali	Marťania.
,,Tak	 viete	 čo?	 Nechajte	 si	 svoj	 darček!	 Ďakujeme!”	 povedal	 Jožo	
Bukvica	a	spolu	s		posádkou	rýchlo	odleteli.	Práve	včas!	Bomba	práve	
vybuchla!	Všetky	ženy	vystrelilo	na	Venušu	a	mužov	zasa	na	Mars!		
	 Prazem	 zanikla.	Hoci	 život	 na	Marse	 aj	 na	Venuši	 fungoval	
ďalej,	nebolo	to	ono...	A	tak		obyvatelia	hľadali	nové	sídlo	a	stala	sa	
ním	nová	Zem...	A	odvtedy	sú	tieto	tvory	stále	spolu,	hoci	si	často	vôbec	
nerozumejú.                                     Text	a	obrázok:	Eliška	Kořínková,	Prima	A

MAČACÍ  NONSENS
Stratila sa básnička,
zjedla nám ju mačička.
Uvidela vodu našu,
vhupla do nej cez celú pašu.
Do nebíčka letieť chcela,
do lietadla však  nesmela.
Zobrali ju k doktorovi,
ten ju poslal k psychiatrovi.
Zistili, že je vážne chorá,
veď aj sa volala Dora.
Veľa pokoja, veľa oddychu,
mravčať len potichu!
Žiadne veľké naháňačky,
taký je  život našej mačky.
Básnička sa vrátila,
mačka nám ju vnútila.
Vanda Szabová a Stela Turanská, Prima A

3šk. rok   2015/2016 č.4
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„O Felixovi a našej rodine“
(dokončenie príbehu ...)

	 Prvý	deň	v	budúcnosti	sme	si	išli	zaplávať	
na	 plaváreň.	 Zaujímalo	 ma,	 ako	 rýchlo	 vie	 Fe-
lix	 plávať.	 Rozhodla	 som	 sa,	 že	 mu	 zmeriam	
čas,	 za	 aký	 prepláva	 celú	 dĺžku	 bazéna	 tam	 aj	
späť.	Spravil	to	za	2	sekundy!	To	je	ale	poriadna	
rýchlosť!	
	 Na	 druhý	 deň	 sme	 pozreli	 do	 kalendára	
a	zistili	 sme,	že	 je	Halloween.	Povedala	som	si,	
že	keďže	mám	už	20	rokov,	asi	by	ma	Heloween	
nebavil,	 ale	 chcela	 som	si	 pripomenúť,	 aký	Hel-
loween	som	mala	v	minulosti,	keď	som	mala	10.	
Vybrali	 sme	 sa	 do	 nákupného	 centra	 pozháňať	
kostým,	make	up	a	občerstvenie	pre	hostí,.	Ako	si	
tak	kráčame,	zistíme,	že	nám	chýba	jeden	článok	
–	otec.	Trocha	som	sa	zľakla,	ale	až	takú	starosť	
som	si	nerobila.	Je	to	dospelý	človek,	tak	vie,	čo	
robí.	Všetko	sme	pozháňali,	hoci	ja	som	si	kúpila	
len	čierne	 legíny	a	 tričko.	 „Keď	sa	 to	dá	dokopy	s	make	upom,	bude	 to	per-
fektné“,	pomyslela	som	si.	Keď	sme	sa	vrátili	k	domu,	spomenula	som	si,	že	
nemáme	výzdobu.	Utekala	som	rýchlo	naspäť	a	vrátila	som	sa	asi	o	hodinu	s	
plnými	 taškami	helloweenskych	doplnkov	na	výzdobu.	Na	moje	prekvapenie,	
hádajte,	čo	sa	stalo?	Byt	bol	už	vyzdobený	a	nemalo	to	chybu.	Hneď	mi	bolo	
jasné,	že	keď	otec	odišiel	z	nákupného	centra,	chcel	nás	aj	s	Felixom	potešiť	a	
vyzdobiť	byt	za	nás.
	 Konečne	prišiel	najkrajší	deň	v	celom	roku	–	Vianoce.	Nasnežilo.	Celá	
rodina	sa	stretla	pod	jednou	strechou.	Brat	s	otcom	odišli	nakupovať,	zatiaľ	čo	
ja	s	mamou	sme	zostali	doma,	pretože	ja	už	viem	,ako	to	s	Ježiškom	a	darčekmi	
chodí.	 Nastal	 večer,	 najedli	 sme	 sa	 a	 pomaly	 sme	 sa	 blížili	 k	 vianočnému	
stromčeku,	kde	boli	darčeky	(ktoré	sme	s	mamou	a	Felixom	balili).	Keď	sme	
vošli	(teraz	nepreháňam),	celá	izba	bola	zahádzaná	darčekmi.	Pustili	sme	sa	
do	rozbaľovania.	Trvalo	to	asi	tri	hodiny	a	stále	nebol	koniec.	Felix	 ich	dostal	
najviac.	Keďže	sa	mu	už	nechcelo	rozbaľovať,	polovicu	svojich	darčekov	nám	
venoval.	Sviatky	sa	skončili	šťastne.	Také	gesto,	ako	Felix,	by	nikto	neurobil.	
Spoločne	sa	tešíme	na	ďalšie	pokračovanie.”

Kristína	Vrábliková,	5.	C
Obrázok:	Lili	Rybová,	Prima	A	

Skvelé leto!
V lete všetkým teplo je 
a každý sa raduje!
Na zmrzlinu ideme,
školu vidieť nechceme!
Keď sa začnú prázdniny,
preč úlohy, preč s nimi!
Tobogány plné sú,
všetkým radosť prinesú.
Na leto sa tešíme,
svoje sny si splníme!
Tánička	Mestická	a	Lili	Rybová,	Príma	A
Obrázok:	Lili	Rybová,	Príma	A

č.4
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Vylúšti anglickú tajničku... 

      
              

  
 

   
              

    
      

                
 

   
              

     
      

          
    

     
              

   
     

                  
                     

     
      

                  
 

     
                

 
      

      
      

   
                    

  
     

            
    

    
              

 

   1. niekedy 
 2.  ver mi 
 3. stredoveký 

4.  podnebie 
5.  nepriateľ 

 6.  sľub 
  7.  vlámanie  

 8.  mrakodrap 
 9.  chameleón 
 10.  aligátor 
 11.  daň  

  12.  zábava 
  13.  vlna  

 
Lili Rybová, Pr	A   

 

        
                  

        
              

  
        

    
                           
       

 

 

      
    

       
        

          
    

        
    

   

 

   
     

        
        

   
            

        

 

 

 

1. Národnosť 
2. Krstné meno Štúra 
3. Dobre, po anglicky 
4. Naše hlavné mesto 

5. Skratka Európskej únie 
6. Naše tretie najväčšie mesto  
7. Skratka Slovenská republika 

8. Vtipný časopis pre deti 
9. Typické slovenské ovocie 

Kristián Spevák, Príma A 

 

Držíme 
palce pri 
riešení! 

Ide to? 



29

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka

Anglická tajnička: We are waiting for.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok: Andrea Morávková, Príma A                                                                    Katka Slobodová, Príma A                                                  

Anička a Peťko práve dobiehajú učivo ktoré vymeškali počas choroby. Teraz majú veľa 
písomiek, domácich úloh. Veľa žiakov z ich triedy by uvítalo chorobu, ale Aničke sa to 
nepáči, lebo vie, koľko dobiehania je za tým, že boli 3 týždne doma. Týchto pár týždňov 
ale ubehne rýchlo a potom budú....................(tajnička). 

 

1. Aké počasie je v lete? 
2. Čo dostávame na konci roka? 
3. Čím letíme na dovolenku?  
4. Zmrzlina  a ...? 
5. V lete robíme rôzne ..... športy. 
6. Cez veľkú ..... chodíme von. 
7. Deti sú často v letných ..... 
8. Vo vode máme na sebe .... 
9. Práve som si kúpil .... (niečo na 

lízanie). 
10.  Chodíme na .... do cudzích krajín. 
11. V lete svieti ..... 
12. Malé deti sa cez prázdniny hrajú v 
13. Cez prázdniny sa nosia krátke ...... 
14. Cez prázdniny nechodíme do ........ 

Nikola Šašinková a Nina Boldocká, Príma A 

        1             
2                            
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         4             

   5                     
   6                     
         7            
     8                 

  
1 mušľa 

  

  
2 bazén 

  

  
3	okuliare 

  
  

4	hmyz 
  

  
5 limonáda 

  
  

6	jachta 
  

  
7  zmrzlina 

  
  

8	august 
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LÚŠTI, 
HÁDAJ 
RIEŠ! 

3č.4šk. rok   2015/2016
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OSEMSMEROVKA 
Precvič si hlavičku a nájdi tieto 
zvieratá: 

žirafa, mlok, pes, páv, krava, bizón, 
lev, panda, hroch, včela, osa, 
chobotnica, veľryba,tučniak, zebra, 
ježko, vlk, sokol, myš, ryba,  
krokodíl, čajka, opica, slimák, slon, 
laň 

 

RIEŠENIE: ....................... 

                   9 písmen 

Simonka Gazdová, príma A 

Obrázky: Lili Rybová, príma A 

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

  No, a konečne je tu leto! Prečo konečne? 
To preto, lebo sa blíži koniec školského roka a 
budú tu prázdniny. Veď kto sa neteší na to, že 
sa môže vyblázniť s kamarátmi, plávať v mori či 
bazéne alebo si užiť príjemné chvíle na chate v 
prírode? Sú to úžasné dva mesiace bez pomysle-
nia na školu. Veď na ňu nemáme ani kedy myslieť  
- komu by sa chcelo?  Žiaci majú konečne pokoj 
od písomiek, odpovedí či projektov a učitelia re-
laxujú v tichu a pokoji bez stresov. Veď si to aj 
zaslúžia! 
 Prajem vám, aby ste si prázdniny užili na-
plno a oddýchli si od najmenej obľúbených pred-

metov a neposlušných žiakov. A na chvíle voľna  prinášame aj trocha 
zábavy!

Text a obrázok: Katka Lukačiková 5.B

  KONEČNE LETO!
č.4
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