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Prečítajte si...

Posledné tohtoročné číslo 4 
vyjde v polovičke júna!

 M a š k a r n ý 
ples pri príležitosti 
20. výročia tradície 
tilgneráckych ple-
sov bol  skvelým 
večerom plným 
zábavy a prekva-
pení...   s. 12 - 13

 V marci si pri- 
pomíname hrôzy 
holokaustu  aj for-
mou prednášky s 
historikmi z Ústavu 
pamäti národa, info 
na s. 23.

 Výlety naslepo 
alebo ako silné sú 
predsudky na Slo-
vensku? Rastie vlna 
nenávisti? Viac na s.7.

   Dočkali sme 
sa rekonštrukcie 
telocvične, trvala  2 
mesiace, ako vy-zerá? 
Čo všetko  sa muselo 
vybaviť? Ako to všetko 
funguje a komu to 
bude slúžiť? Prečítajte 
si  viac informácií na s.  
17.

	 Učíme	 sa	 fyzi-
ku	 priamo	 na	 vysokej	
škole - v priestoroch 
plných praxe a kvalit-
ných	prístrojov	a	 stro-
jov,	to	je	potom		radosť	
sa	učiť!	Viac	na	s.	5.
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 S	príchodom	februára	sme	si	určite	všetci	trochu	vydýchli	od	
polročných	písomiek	a	uzatvárania	známok.	Pomaly	ale	isto	k	nám	
prichádza	jar	a	aj	predlžujúce	sa	dni	nám	po	dlhej	zime	dodávajú	
motiváciu	pokračovať	ďalej	a	snažiť	sa	ešte	viac	ako	predtým.	No	
nech	už	bolo	vysvedčenie	na	pol	roka	akékoľvek,	školský	rok	ide	
ďalej	a	s	ním	pokračuje	aj	náš	časopis	Tilgnerka.	
	 V	 tomto	 čísle	 nášho	 školského	 časopisu	 sa	 opäť	 dozviete,	
aké	skvelé	akcie	a	novinky	sa	na	Tilgnerke	udiali	alebo	dejú.	Náš	
časopis	vám	ponúka	prehľad	udalostí	na	našej	škole,	aby	ste	mali	
šancu	dozvedieť	sa	o	akciách,	ktoré	sa	diali	aj	mimo	vašej	triedy	
a	aby	vám	nič	neuniklo.	Ak	ste	sa	zúčastnili	nejakej	skvelej	akcie	
počas	 posledných	 mesiacov,	 neváhajte,	 a	 listujte	 ďalej.	 Možno	
práve	vašu	triedu	uvidíte	na	jednej	zo	stránok	časopisu.	
	 Ak	 máte	 nejaké	 tipy,	 návrhy	 či	 želania	 ohľadom	 časopisu	
Tilgnerka,	neváhajte	a	ozvite	sa!	Na	vrátnici	 je	škatuľa	označená	
Tilgnerka	 -	 tam	 môžete	 nechať	 písomný	 odkaz,	 pretože	 aj	 vy	
môžete	ovplyvniť	to,	ako	bude	„Tilgnerka“	vyzerať	nabudúce.	
	 	 Príjemné	čítanie	vám	praje

Lenka Skokánková, 3. Ab

3šk. rok   2016/2017
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INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY
ZÁPIS PRVÁKOV
našej základnej školy 
sa uskutoční v pia-
tok 21. apríla 2017 
od 15 00 do 18 00 
hod. a potom v so-
botu od 8 00 do 12 
00 v hlavnej budove 
školy! Prváčikovia, 
tešíme sa na vás!

PÁN REZNÍK
k nám zavítal na 
besedu ešte v 
p r e d v i a n o č n o m 
čase a veru svojím 
briskným vtipom a 
mnohými zaujímavý-
mi historkami priblížil 
žiakom Sekundy B li-
teratúru ako nikto!

HRA KOCÚR V  
ČIŽMÁCH
Naši piataci sa spo-
lu s 1. stupňom 
zúčastnili anglic-
kého divadelného 
predstavenia Kocúr 
v čižmách v pon-
delok 6.2.2017 - 
malá odmena za 
dobré polročné 
vysvedčenie!

PRIJÍMAČKY NA 
B I L I N G V Á L N E 
GYMKO
 boli 27. marca 2017! 
Gratulujeme prvým 
30 najúspešnejším!
PRIJÍMAČKY NA
O S E M R O Č N É  
GYMKO
budú 9. a 12. 
mája 2017, takže 
piatačikovia, učte sa! 
Držíme v redakcii 
palce!

PAMIATKY SR V 
UNESCO
Vedeli ste, že na 
Slovensku máme 
mnoho miest či 
vecí, ktoré sú tak 
vzácne, že pat-
ria do svetového 
dedičstva UNE-
SCO? Pre všetkých, 
ktorí si nie sú istí, 
je skvelým pomoc-
níkom dejepis-
ná nástenka na 
prízemí, ktorá  tieto 
miesta či veci pred-
stavuje. 

D I V A D L O 
DRAHÉ...
M i m o r i a d n e 
obľúbený projekt 
Tilgnerka v divadle 
sme  obohatili o hru 
Ťapákovci v podaní 
Divadla na kolesách 
dňa 10.2.2017! Hru 
si ako prípravu na 
maturitu pozreli naši 
najstarší študenti.

UNICEF ZBIERKA
je každoročnou 
s ú č a s ť o u 
p r e d v i a n o č n é h o 
života u nás na 
Tilgnerke, a tak 
aj tento rok sme 
predávali UNICEF 
pohľadnice v rámci 
zbierky Snehová 
vločka na pomoc 
deťom na Ukrajine. 
Zbierka patrí pod 
celoškolský projekt 
Škola priateľská 
k  deťom, ktorú 
zastrešuje hlavne 
trieda Sekunda A.

3šk. rok   2016/2017
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 Mikulášsky DEŇ  NÓRSKEHO 

LOSOSA   na Tilgnerke
 Mikuláš je na každej škole slávený 
inak.  Vedenie školy či študenti si vždy pri-
pravia určité prekvapenie pre svojich žiakov 
a žiačky, ale prekvapenie, ktorého sme sa 
dočkali my na Mikuláša, bolo skutočne exce-
lentné a famózne. 
 Pre študentov si tento rok naša 
úžasná pani riaditeľka A. Turčanová  a vyni-
kajúce vedenie školy spolu s Radou školy 
pripravili grandiózne vystúpenie vynikajúcej 
speváčky Dominiky Mirgovej a delikátny obed, 
ktorý nám pripravili naše úžasné a vždy milé 
pani kuchárky v spolupráci s našou 4.A triedou 
i Sextou A a veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva na Slovenku.
  Dominika nás potešila  vynikajúcimi hitmi, ako napr. Hore, Swing alebo Je 
koniec, na ktoré si každý zaspieval, a nakoniec si Dominika s našimi žiakmi dala fot-
ku, rozdala karty s jej fotkou, ktoré vlastnoručne podpísala, rozlúčila sa a so svojimi 
tanečnicami a agentom opustila našu školu. 
 Aj keď tento deň prešiel skutočne rýchlo, všetci sme boli potešení a boli sme 
radi, že sme takto oslávili Mikuláša. Myslím si,  že každý bude skutočne rád, keď sa 
podobné prekvapenie zopakuje aj budúci rok,  avšak bez vynikajúcej 9.A . :D

Text: Tomáš Ptačin , 9.A, foto: www.tilgnerka.edupage.org

3šk. rok   2016/2017

  A to priamo na  Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde sme sa boli 
učiť fyziku v praxi  v stredu 1. februára 2017.  Vypočuli sme si mnoho zaujímavých in-
formácii o základoch a princípoch fyziky, diskutovali sme o použití Bernoliho rovnice v 
praxi. Odborníci nám ukázali  turbíny a čerpadlá. Dokonca  sme si mohli aj vyskúšať, aký 
elektrický odpor má naše telo. Zaujali nás rôzne zariadenia a technológie, ktoré vedci na 
technickej univerzite používajú. Profesori nám vysvetľovali, prečo je výhodné študovať 
technické smery a dokázali nám, že aj technika môže byť zábava. 

  Veru, ukázali nám iný pohľad na 
veci okolo nás. Mnohé veci vnímame už ako 
hotové výdobytky techniky. Práve tu sme 
mohli vidieť, ako sa tieto  veci vypočítajú, 
navrhnú a vymyslia tak, aby nám technika 
stále viac uľahčovala svojimi vynálezmi 
život. Poprípade šetrila energiou tak, že sa 
zvyšuje účinnosť niektorých strojov a prístro-
jov. Určite tí z nás, ktorí sú technickejšie 
nadaní a zaujíma ich svet vedy a techniky, 
majú o čom rozmýšľať. Možno práve oni 
vďaka štúdiu na tejto vysokej škole vymyslia 
vynález, ktorí budú ľudia používať na celom 
svete.

Text a foto: Diana Šablicová, 3. A b

Učíme sa fyziku na výške
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MOC UMENIA

Daniel Hevier hľadá...

 V rámci 
vyučovania 
dejepisu si  
3.Ab spravila 
exkurziu do 
Kunsthal le. 
Boli sme tam 
na výstave 
s názvom A 
JE TU ZAS?  
Pýtate sa, 
čo sa skrýva 
za týmto 

zvláštnym názvom výstavy?
  Tento tajomný názov v 
sebe ukrýva pohľad na  históriu 
obdobia Slovenského štátu očami 
25 súčasných umelcov.  Výstava 
sa zaoberá novodobou históriou 
Slovenska. Cez  konkrétne životné 
príbehy a osudy ľudí sme si  mohli 
predstaviť,  ako sa žilo počas ob-
dobia druhej svetovej vojny na 
Slovensku. Celá výstava  pripomí-
na históriu v modernom poňatí  

trochu iným pohľadom a hlavne 
s odstupom 80 rokov. Mnohí sme 
si dávali rovnaké otázky, ako si 
kládla generálna riaditeľka SNG 
Alexandra Kusá: 
,,Výstava	 jasne	 ukazuje,	 že	 aj	
umelci	si	kladú	podobné	otázky	ako	
väčšina	občanov:	čo	s	dedičstvom	
klérofašistického	 Slovenského	
štátu?	 Máme	 ho	 študovať?	
Ignorovať	 či	 popierať?	 Snažiť	 sa	
ho	 pochopiť?	 Opovrhovať	 ním?	
Ospravedlňovať	 sa	 zaň?	 Umelci	
však	 jazykom	 umenia	 na	mnohé	
odpovedajú	a	(nielen)	vnímavému	
divákovi	 ponúkajú	 zážitok,	 ale	 aj	
materiál	na	premýšľanie.“
 S novými poznatka-
mi a hlavne vedomosťami 
sme odchádzali aj my. Bola to 
netradičná výstava, tak ako jej 
názov. Ale práve možno toto je 
tá forma histórie, ktorá vie zaujať 
mladého človeka. 

Text a foto: Diana Šablicová, 3.A b

3šk. rok   2016/2017

  Veľmi dobre známy slo-
venský spisovateľ Daniel Hevier 
vymyslel skvelú akciu pre deti.
Mohli sa tam zapojiť všetky deti, 
ale podmienkou bolo - mať fan-
táziu a rád čítať knihy. Prečo?
Keď chcel pán Hevier písať 
knihu o chlapcovi,  chlapec sa 
proti nemu zbúril a odmietol 
spolupracovať!
 A tak pán spisovateľ vyz-
val všetky deti a mládež, aby  po-
mohli hľadať chlapca - vydali sa 
na veľkú pátračskú akciu.
Kto napísal list alebo mail Da-
nielovi Hevierovi (spisovatel-
hevi@gmail.com), tomu poslal  
pokyny, čo má robiť a ako sa do 

tejto dospelákom tajnej misie 
zapojiť.
Aj ja som sa zapojila a  vydá-
vam sa na nepredstaviteľné 
dobrodružstvo. Dám vám vedieť, 
čo ma čakalo a ako to dopadlo!

Katka Slobodová, Sekunda A
Ilustračný obrázok z FB Daniela Heviera
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Selassie a jeho
                 ,,Výlety naslepo”

  Mnohí ani nedýchali, ked sa 
ocitli na nejakej výchovnej akcii zo 
školy a tam bola práve Selassie! Veru, 
ešte 14.12. 2016 sa Tilgnerka stretla 
so známym slovenským youtuberom 
Matejom Slažanským alias Selassiem. 
 Nadácia otvorenej spoločnosti 
zorganizovala projekt s názvom ,,Výlety 
na slepo“. Cieľom bolo natočiť sériu 
videí, ktoré mali vyvrátiť niektoré  stereo-
typy a priblížiť mladým ľuďom, v akých 
ťažkých situáciách sa momentálne ľudia 
nachádzajú a čím si prešli. Každý človek 
má často predsudky voči iným ľuďom, a práve tieto videá nám majú ukázať, akí 
ľudia naozaj sú, a pripomenúť zásadu, aby sme nehádzali všetkých do jedného 
vreca. 
Výpravy obsahovali návštevy utečeneckých táborov, rómskej osady a dokonca aj 
koncentračného tábora,   najtypickejšie spoločenstvá ľudí, ktorí sú a boli odsud-
zovaní za to, kde sa narodili a čím sú. Potom sme mali možnosť porozprávať sa 
o týchto zážitkoch so samotným Sellasiem a jedným utečencom, ktorý bol tiež 
súčasťou tohto projektu. Prítomní mali nesmierne veľa otázok a diskusia bola 
veľmi dlhá.  Tento projekt naozaj zaujal!    
                                                                                        Text a foto: Karin Virágová, 3.Ab

3šk. rok   2016/2017

     Po nespočetných rokoch 
sa lúčime s p. uč.  Martou 
Woletzovou, ktorá na Tilgnerke 
pôsobí už od jej vzniku a do 
sŕdc študentov sa zapísala 
svojím povestným humorom!
Za roky na Tilgnerke pôsobila 
ako triedna učiteľka, teloc-
vikárka, biologikárka, ale aj 
ako pestovateľka na školskom 
dvore! Veríme, že na dôchodku 
nám nehovorí zbohom, iba 
dovidenia! 
PANI UČITEĽKA, 
zo srdca ďakujeme!          

Legenda nám dáva zbohom?
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 Pomáhame bezdomovcom
 Čo ťa priviedlo k nápadu 
na uskutočnenie zbierky pre 
bezdomovcov?
K	 tomuto	 nápadu	 ma	 inšpiroval	
môj	 strýko.	 Navrhol	 mi,	 aby	 som	
si	založil	 internetový	blog	a	skúsil	
vyspovedať	bezdomovcov	v	Brati-
slave.	 S	 tým	 mi	 v	 hlave	 skrsla	
myšlienka,	 že	 by	 bol	 veľmi	 dobrý	
nápad,	 keby	 sme	 na	 našej	 škole	
zorganizovali	 zbierku	 práve	 pre	
bezdomovcov,	 a	 tým	 by	 sme	 	 im	
pomohli.
 Kto ti pomáhal s realizá-
ciou tejto zbierky?
Na	 začiatku	 to	 bola	 mamina	 a	
neskôr	moja	 triedna	pani	učiteľka	
Ingrid	Matajsová.	
 Zapájali sa žiaci našej 
školy do tejto zbierky ?
Áno,	 bol	 som	 veľmi	 milo	 prekva-
pený,	 koľko	 vecí	 sa	 vyzbieralo	 a	
že	sa	toľko	detí	a	učiteľov	zapojilo.
 Rád by si sa takejto 
dobročinnej činnosti venoval aj 
v budúcnosti?
Po	 tejto	 skúsenosti	 by	 som	 sa	
naďalej	 rád	 venoval	 dobročinnej	
činnosti	 a	 rád	 by	 som	 pomáhal	
tým,	 ktorí	 to	 potrebujú,	 toto	 bola	
skvelá	vec!

Text a foto: Diana Šablicová, 3. Ab

     Vedeli ste o tom, že na 
našej Tilgnerke sa uskutočnila 
zbierka pre bezdomovcov? Do 
31.1. 2017 sa všetci žiaci školy i 
pedagogický zbor mohli zapojiť 
do zbierky šatstva a hygienických 
potrieb pre útulok a nocľaháreň na 
Hradskej ulici v Bratislave. Žiaci 
mohli nosiť posteľnú bielizeň, 
deky, oblečenie, čistiace a 
dezinfekčné potreby do zelených 
košov, ktoré sa nachádzali v 6.A. 
 Ale viete, ako tento nápad 
vznikol? Naša redakcia to pre vás 
zistila! Vyspovedali sme žiaka Fi-
lipa Šišu zo 6.A, ktorý prišiel s 
týmto nápadom.

3šk. rok   2016/2017

AKO POMÁHAŤ BEZDOMOVCOM?
 Tohtoročná  mrazivá zima bola krutá hlavne pre bezdomovcov, 
ktorých v našom hlavnom meste je naozaj dosť. Aj keď sa často stáva, 
že nám svojím správaním znepríjemňujú cestovanie v MHD či voľné chví-
le v parku, v zime si iste mnohí z nás kládli otázku, ako im  môžeme 
pomôcť?
 V  Bratislave máme viac útulkov, zberní šatstva a  nocľahární, 
kde uvítajú naše dary. Najlepšie je si osobne alebo cez net overiť, čo 
konkrétny útulok potrebuje. 
V dnešnej dobe je už samozrejmosťou, že pán Google vám nájde všetko, 
aj adresy týchto inštitúcií a iné potrebné informácie. Nemali by sme 
však zabúdať na to, že to nie sú kontajnery na veci, ktoré chceme 
vyhodiť - človek na ulici si tiež chce obliecť niečo slušné, nie karneva-
lový kostým či 40ročnú košeľu. Rovnako asi nevyužijú  plesové ihličky či 
mnohé iné nepraktické kúsky oblečenia. Iste potešia hygienické potreby 
či trvanlivé potraviny.                                    Text: Diana Šablicová, 3. Ab
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Zmierenie či nenávisť?
  V rámci projektu Tilgnerka v divadle sme tentokrát zavítali do Slovenského 
národného divadla na predstavenie Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch 
v sobotu 4.2.2017.
 Dobrodružstvo pri obžinkoch bolo nepochybne jedno z najlepších predstavení, 
aké som mala doteraz možnosť vidieť. Slovenské esá typu Petra Vajdová, Milan Ondrík 
a ďalší sa svojich rolí zhostili bravúrne.
 Príbeh divákov nechával v napätí, no komediálne podanie im neustále vytvorilo 
úsmev na tvárach. Oceňujem aj fakt, že ide o pôvodné slovenské dielo. A aké aktuálne! 
Problém nenávisti k iným národom  či iným ľuďom podľa  pôvodu či spoločenského pos-
tavenia - aké dnešné! Ale aj vtedy, za čias autora Jána Palárika, aj v dnešných časoch 
platilo a platí, že zmierenie je jediná cesta!
 Nesmiem zabudnúť na skvelé tanečné kreácie ľudových tancov! Hra sa páčila 
mladším i starším ročníkom. Standing ovation na konci bolo naozaj oprávnené!

Anna	Mária	Zimová,	1.Ab	

3šk. rok   2016/2017

nič	 od	 Williama	 Shakespeara. 
Počas	 predstavenia	 sme	 všetci	
pozerali	 so	 zatajeným	 dychom,	
čo	nasleduje,	a	skutočne	sme	sa	
schuti	 zasmiali	 a	 nikto	 nakoniec	
neľutoval,	že	sa	rozhodol	ísť.	
	 Skrátka,	 aj	 SND	 je	 fajn		
zábava,	ale	aj	mnoho	naučí,	napr.	
aj	to,	ze	si	nevážime	to,	čo	máme,	
až	keď	o	to	prídeme...	

Text a  foto: Tomáš Ptačin, 9.A 

Nevážime si to, čo máme, 
až keď o to prídeme...

 Veľa žiakov z každej školy 
chodieva vonku, na pizzu alebo do 
nákupného centra so svojimi kamarát-
mi, ale do divadla? Málokedy nájdete 
žiakov, ktorí by povedali -  divadlo, 
jasné pôjdeme.  Ale ak vás k tomu 
vedie váš učiteľ a dá vám motiváciu, 
prečo tam ísť, tak sa táto udalosť môže 
zmeniť na grandiózny zážitok a presne 
to sa stalo aj nám!
	 V	 nedeľu	 5.	 2.		
2017	 sa	 časť	 našej	
triedy	 9.	 A	 zišla	 pred	
SND	s		tým,	že	ideme	na	
Shakespeara. Všetci 
kultúrne	 oblečení	 sme	
sa	 išli	 usadiť,	 čo	 bolo	
v	tej	tlačenici		ťažké..	.	
Keď	zhaslo		svetlo,	báli	
sme	 sa,	 že	 zaspíme,	
ale	 keď	 nadišla	 prvá	
scéna, kde nás herci 
zaviedli	 doprostred	
prestrelky, v ktorej 
všetci	umreli,	bolo	nám	
jasné,	 že	 to nebude 
klasické spracovanie 
diela	 Veľa	 kriku	 pre	
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 Aké boli vaše Via-
noce?
Ďakujem,	 pekné.	 Patrím	
medzi	 ľudí,	 ktorí	 si	 užívajú	 aj	
predvianočnú	 atmosféru	 v	 meste	
alebo v nákupných centrách. 
Mám	 rada	 stretnutia	 s	 rodinou	 a	
priateľmi,	 celé	 toto	 obdobie	 má	
pre	mňa	svoje	čaro.
 Máte radi Veľkú noc? 
Áno/Nie? Prečo?
Veľmi	 ju	 mám	 rada.	 Vo	 vzduchu	
cítiť	 jar	 a	 opäť	 je	 to	 príležitosť	
stretnúť	sa	a	porozprávať.
 Koľko rokov učíte na 
tejto škole?
Na	našej	škole	učím	deviaty	rok.
 Ste triedna nejakej 
triede? Ktorej?
Som	 triedna	 v	 5.	C	 triede	a	 som	
tomu	rada,	pretože	je	to	veľmi	milá	
trieda.
 Aké predmety, ktoré 
triedy učíte?
Okrem	 matematiky	 učím	 fyziku	

Mgr. Emília Szajková 

Spovedáme  učiteľov!
a	 techniku,	mám	šťastie,	 pretože	
učím	v	triedach,	kde	sú	príjemní	a	
vnímaví	 žiaci	a	do	všetkých	 tried	
sa	 teším,	 sú	 to	 5.	 C,	 	 tercia	 A,	
kvarta	A,	B,	kvinta	B,	septima	A	a	
4. AB.
 Ste teda spokojná so 
žiakmi na našej škole?
Áno,	 sú	 to	 super	mladí	 ľudia,	 ak	
nastane	problém	alebo	nedorozu-
menie,	 riešime	 ho	 vo	 vzájomnej	
slušnosti.
 Keby ste mohli zmeniť 
jednu vec na tejto škole, 
ktorá by to bola? Prečo?
Bolo	 by	 na	 treťom	 stupni	 viac	
hodín	fyziky.
  Keby ste si 

mohli vybrať ešte jeden  
predmet, ktorý by ste mohli 
učiť, ktorý by to bol? Prečo?
Etická	výchova,	dávnejšie	som	ju	
učila	 vo	 svojej	 triede,	 veľmi	 ma	
to	bavilo	a	s	deťmi	sme	sa	lepšie	
spoznali.
 A čo triedne výlety?
So	 svojou	 triedou	 plánujem	 na	
konci	 roka	 jednodňový	 výlet,	 je	
výborné	stráviť	spolu	čas	aj	mimo	
školy.	 Termín	 ani	 miesto	 sme	
si	 ešte	 nedohodli,	 ale	 verím,	 že	
niečo	pekné	zažijeme.
 Aká je vaša dovolenka 
snov?
Dovolenka	 snov	 je	 pre	 mňa	
jednoznačne	 more	 a	 piesočnatá	
pláž.	 Krásne	 spomienky	 mám	
však	aj	z	dovoleniek	na	Slovensku	
alebo	v	Čechách,	hlavné	 je	zažiť	
niečo	pekné,	netradičné	a	vrátiť	sa	
spokojný,	oddýchnutý	a	zdravý.	
ĎAKUJEME ZA ROZHOVOR!                                                                              

Lili	Rybová	S.A			Foto:	archív	E.S.

3šk. rok   2016/2017



11

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka

jeme	tie	hory.
 Ktorá jedlo máte 
najradšej?
Mám	 rada	 čínske	 jedlá,	 kura-
cie	 kung-pao,	 ale	 aj	 pizzu	 či	
francúzske	zemiaky.
 Ako si predstavujete 
dovolenku snov?
Samozrejme,	 so	 svojou	 rodi-
nou.	 Priezračné	 more,	 krásna	
piesočnatá	 pláž,	 ale	 hlavne	moje	
dieťa	hrajúce	sa	a	žiariace	šťastím.
 Čo zo svojej profe-
sie uplatňujete v bežnom 
živote? Napríklad rada pes-
tujete bylinky?
Bylinky	nepestujem	asi	o	nič	viac	
ako	 ktokoľvek	 iný,	 ale	 ja	 mám	
najbližší	vzťah	k	biológii	človeka	a	
k	témam	hraničiacim	s	medicínou.
 Tešíte sa na Veľkú 
noc? Ako ju strávite?
Veľkú	noc	nemám	rada,	ale	veľmi	
sa	 	 teším	 	 na	 to	 voľno.	 :D	 Už	
niekoľko	rokov		trávim	Veľkú	noc	s	
rodinou na horách, tak ako aj tento 
rok.
 Ďakujeme za rozho-
vor!

Lili Rybová, sek A  Foto: archív K.K.

 RNDr. Katarína Katinová

 Pani učiteľka, čo na 
Tilgnerke učíte? Vy ste sa 
tu objavili len teraz nedáv-
no, v druhom polroku, však?
Momentálne	učím	biológiu	a	tech-
niku,	 ale	 mohla	 by	 som	 učiť	 aj	
chémiu.	 Vyštudovala	 som	 bioló-
giu	a	chémiu	na	Prírodovedeckej	
fakulte	 Univerzity	 Komenského.	
Ja	som	sa	tu	na	Tilgnerke	objavila	
už	 pred	 mnohými	 rokmi,	 akurát	
som	 si	 ,,odskočila”	 na	 materskú	
dovolenku…	 	 A	 teraz	 v	 druhom	
polroku	 som	 sa	 vrátila,	 keďže	
dcérka	už	má	tri	roky.
 Teraz nie ste triednou 
učiteľkou, však?Boli ste už 
triednou učiteľkou? Akú 

ste mali triedu? Ste s nimi 
ešte v kontakte?
Teraz	nie	som	triednou	učiteľkou,	
ale	bola	som	už	dvakrát.	Prvýkrát	
som	 bola	 triednou	 8	 rokov,	 v	
ďalšej	 triede	 4.	 Do	 určitej	 miery	
som	s	nimi	v	kontakte	stále,	veď	
bola	som	na	škole	týždeň	a	už	ma	
prišli	pozrieť.
 Vždy ste chceli byť 
učiteľkou? Ak by ste nero-
bili učiteľku, čím by ste 
chceli byť?
Už	ako	 dieťa	 som	 sa	 hrávala	 na	
učiteľku.	 Keď	 som	 bola	 staršia,	
uvažovala	 som	 nad	 medicínou,	
ale	tá	učiteľka	napokon	vyhrala.
 Čo rada robíte vo 
voľnom čase?
Všetok	voľný	čas	venujem	svojej	
trojročnej	dcérke.
 Čo rada robíte cez 
prázdniny, vašu dovolenku?
Chodíme	na	výlety	do	lesa	alebo	v	
lete	niekam	k	vode.
 Rada cestujete? 
Kam?
Mám	rada	aj	hory,	aj	more.	Opa-
kovane	sme	boli	pri	mori	v	Grécku	
(Korfu,	 Kréta),	 teraz	 ale	 plánu-

3šk. rok   2016/2017
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  20. reprezentačný ples 

Tilgnerky
  Legendárny tilgnerácky 
ples sa v tomto roku niesol v 
maškarnom duchu, nakoľko 
sa organizátori plesu rozhod-
li osláviť 20. výročie plesu 
Tilgnerky  netradičnou formou. 
V sobotu 21.januára 2017 
priestory hotela Carlton uzreli 
túto skvostnú udalosť!
ZAČÍNAME!
 Celý večer odštartovali  
naši študenti otváracím tancom, 
ktorý nacvičovali necelé dva 
týždne. Boli to študenti sexty A 
a B a 2.A b, ktorí v tomto roku 
navštevovali aj tradičný tzv. 
venček, ale špeciálne na ples si 

pod vedením p. uč. T. Ralbovského 
prichystali otvárací plesový tanec. 
Na parkete bolo trochu málo mies-
ta (aspoň tancujúcim párom sa zda-
lo),  no dobrých ľudí sa všade veľa 
zmestí, takže to  všetci nakoniec 
zvládli a na parket naši debutanti 
pustili skúsenejších tanečníkov - 

profesionálov. 
Po ich vystúpení bol čas baviť sa. O 
hudbu sa postaral známy spevák Pe-
ter Cmorík a neskôr DJ, ktorý hral 
aj pesničky na želanie. 
KOSTÝMY
 Ale hlavne treba pochváliť 
učiteľov a rodičov za výborné kostý-

my, ktoré boli veľmi zábavné 
a prepracované. Študenti sa 
nestačili čudovať, keď videli 
svojich pedagógov v tomto 
svetle. Či už to bola bosorka, 
cigánka, rockerka - gitara, 
viktoriánska upírka, kovboj-
ská manželská dvojica, dáma 
zo začiatku 20. storočia, ba 
aj upíri, dvorné dámy, ná-
mornícke páry či skupinka 
Škótov... Masky boli naozaj 
rôznorodé, veselé i vážne,  
super vymyslené.
TALENTY
    Na plese vystúpili v rámci 
programu aj žiaci - talenty 

3šk. rok   2016/2017

 MAŠKARNÝ  PLES
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našej školy. Úvod programu mali 
na starosti aj naši známi tanečníci 
Ema Tomášová a Artem Oberemok 
(viď rozhovor o talente Tilgnerky 
na s. 18 a foto) svojím predvedením 
spoločenských tancov, ktoré prí-
tomným vyrazili dych!
 Predstavila sa aj LA DAN-
SA SCHOOL tanečná škola Moni-
ky Valuchovej, ktorej tanečné vy-
stúpenie každého donútilo myslieť 
na to, že je čas sa do tejto školy 
prihlásiť. 
 Hosťom večera býva 
zvyčajne nejaká megahviezda a 
tento rok nebol výnimkou! Zabáva-
júcim sa hosťom spieval známy slo-

venský spevák s krásnym 
zastretým hlasom Peter 
Cmorík.
 Tanečný parket sa 
zaplnil tancujúcimi pármi a 
skvelá zábava pokračovala, 
kým sa nevolili kráľ a 
kráľovná plesu vskutku 
originálnym spôsobom - 
kúpou kvetiny. Ten, kto 
mal najviac kvetín, vyhral a 
stal sa kráľom a kráľovnou. 
Výťažok ide na dobrú vec - 
podporu žiakov Tilgnerky, 
takže prítomní neváhali...

3šk. rok   2016/2017

ZÁBAVA...
 Bolo vidno, že sa všetci prí-
tomní dobre bavili a na plese vládla 
skvelá neopakovateľná atmosfé-
ra. Prepojenie rodičov, učiteľov a 
žiakov bolo neskutočné! Tilgnerka 
je skrátka škola, ktorá je známa 
svojím ,,rodinným duchom” a ten-
to ples sa istotne zapísal do sŕdc 
mnohých rodín!
 Určite sa už teraz všetci 
tešia na  budúci ples, takže  
neváhajte, prídite aj vy!

Tinka	Marešová,	Sexta	B
Za	foto	ďakujeme	p.	uč.	I.	Reviliakovej
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Iná kultúra, iné zvyky?
 Na našej škole sa rea-
lizoval pôsobivý projekt s názvom 
,,Educate Slovakia” organizo-
vaný medzinárodnou študentskou 
organizáciou AIESEC. 
 Projekt je zameraný na 
zlepšenie medzikultúrneho a 
globálneho zmýšľania slovenskej 
mládeže a na podporu rozvo-
je ich líderských schopností 
prostredníctvom medzinárod-
ného prostredia. Pozostáva z 
týždňa workshopov a prednášok 
od medzinárodných lektorov z 
rôznych častí sveta. 

3šk. rok   2016/2017

 Našu školu v rôznych 
triedach navštívili dievčatá z 
Lotyšska (Katrina Lea), Mala-
jzie (Wan Tian), Číny (Sifan 
Chen), Ukrajiny (Inna Kapitan) 
a Indonézie (Dea Sona Alaman-
da a Safira Wiasat). 
 Dievčatá nám rozprávali  o 
kultúre v ich krajinách, napr. aké 
zvyky sú v Indonézii  alebo aké 
je tradičné jedlo v Číne. Bola to 
Dean, ktorá prišla z Indonézie, 
z mesta Yogyakarta, na ostrove 
Jawa, a Cookie z Číny, z mesta 

neďaleko Shangiu. Boli veľmi milé 
a na každý deň mali pre nás pri-
pravenú prezentáciu. V prezento-
vaní sa striedali. 
 Po prezentácii mali dievčatá 
pripravený kvíz s rôznymi otázkami 
z prezentácie. Tí, ktorí odpovedali 
správne, dostali cenu. Ceny boli 
rôzne, ale nie každý ju dostal. 
Iba ten, kto naozaj počúval, vedel 
odpovedať na otázku. Našou mo-
tiváciou ale neboli ceny, ale nao-

zaj zaujímavé fakty o ich 
krajinách.
 V posledný deň 
nerozprávali ony nám, 
ale my im - o Slovensku. 
Rozprávali sme im a pri-
tom sme ukazovali obráz-
ky z internetu. Povedali 
sme im, aké zvyky máme 
na Slovensku a aké je 
naše tradičné jedlo a 
omnoho viac.  
 Tento projekt sa 
nám veľmi páčil, lebo sme 
sa veľa dozvedeli o inej 
krajine a ako sa tam žije.

Texta  foto:  Veronika Dulayová,
 Karin Vašicová, Sekunda A
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LYŽIARSKÝÝÝ... HURÁ!

...čo sa dialo? ako bolo? kde bolo?
 Aj tento rok sa stretli už po 
Vianociach  na lyžiarskom výcvi-
ku v Jasnej, skrátene lyžiarskom, 
tri veľkáčske triedy – kvinta A, 
kvinta B a naša 2.Ab, bez ktorej 
by to nebolo ono. :D (Druhé kolo, 
ktoré sa týka 2.stupňa, bolo pre 
7.A, 7.B, sekundu A a sekundu B 
od 6. do 10.marca 2017.) 
 Lyžiarsko-snowboardový 
výcvik preveril naše schopnosti i 
neschopnosti. Zábava nebola len 
na svahu, ale aj v neďalekom aqua-
parku, kde sme sneh vymenili za 
tropický raj! Naši inštruktori boli 
naozaj milí a priateľskí, takže sme 
robili pokroky. Dokonca sme dostal individuálne diplomy, kde bol vyhod-
notený náš pokrok. 
 Veru, tento lyžiarsky by sme si ešte radi zopakovali.

Text a foto: 2.A b

Budeme mať ESCAPE ROOM!

3šk. rok   2016/2017

 My, žiaci Tilgnerky, spoločne pre VÁS vytvárame jedinečnú 
Escape Room – Trinástu záhradu. Je to nevšedný projekt, aký sa 
doteraz neobjavil na žiadnej škole na Slovensku, ani vo svete, tak 
dúfame, že si ho nielen užijete, ale zaslúžite si aj česť byť tvorcami 
úloh  či zaujímavého interiéru našej Trinástej záhrady 
–> PRVEJ OPEN-SPACE ESCAPE ROOM in the WORLD!!!!
 V átriu sa objaví nový altánok, ktorý bude slúžiť nielen ako príjemné miesto na 
riešenie záhad Trinástej záhrady, ale aj ako tzv. Artušov kruh na diskusie na hodinách 
etiky, konverzácie, biológie  či iných predmetov.

PRÍBEH TRINÁSTEJ ZÁHRADY (EPILÓG)
 Ako	dobre	vieš,	tu,	kde	stojí	naša	Tilgnerka,	boli	v	dobách	dávnych	
nebezpečné	močiare	a	mokrade.	Ak	neveríš,	spomeň	si	na	vzlínajúce	sa	
parkety	v	telocvični	po	každom	období,	keď	trochu	viac	prší.	V	močiaroch	
skončilo	veľa	nevinných	tvorov,	ľudí	aj	zvierat.	Tu,	v	trinástej	záhrade,	je	
napríklad	hrob	obete,	ktorú	sa	nepodarilo	zachrániť.
Budete	mať	 iba	45	minút,	aby	ste	sa	dostali	ku	kľúču	z	átria.	Ak	osta-
nete	stáť	na	jednom	mieste,	lepkavé	bahno	močiara	vás	pohltí....	Takže	
ponáhľajte	sa,	aby	ste	si	svojou	rýchlosťou	a	šikovnosťou	zachránili	nie-
len	„život“,	ale	i	dobrú	povesť	:D
 Ak chcete prispieť ľubovoľnou sumou, číslo účtu je  SK30 6500 0000 0000 
2000 0729 v Poštovej banke! Do poznámky uveďte ,,na altánok”.

Michal	Totka,	3.A	b
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   Milujeme knihy!

 Hovorí sa, že marec je me-
siac knihy. Neviem, kto presne to 
vymyslel, ale bol to dobrý nápad 
takto krásne osláviť knihy, to sa 
zhodneme  celá trieda. My totiž 
radi čítame. Niektorí kratšie tex-

ty, iní riadne hrubé knihy. A keď 
nám pani učiteľka povedala, že 
je aj Rok čitateľskej gramotnosti, 
vedeli sme, že je to niečo pre nás. 
A  rada číta a píše knihy aj známa 
slovenská spisovateľka, ktorá 
prijala naše pozvanie na besedu 
- Petra Nagyová  Džerengová.
 Trošku nás prekvapila - 
čakali sme pani, ktorá je vážna, 
dáva múdre rady a číta zo svojich 
kníh. Táto pani spisovateľka  však 
bola veľmi milá, veselá a vtipná, 
plná energie, a tak sme sa povy-
pytovali na všetko, čo nás zaují-
malo. Píše aj pre dospelých, ale aj 
pre deti a mládež, a keďže sme jej 
knihy čítali, napr. Klára a mátohy, 
hneď sme sa jej povypytovali:
 Píšete o vlastných deťoch?
Všetko to, čo píšem,  pripomína 
skôr mňa, keď som bola malá, 
moje strachy a zážitky, aj keď dej 
ako taký je vymyslený.

 Kedy ste sa rozhodli stať 
spisovateľkou?
Často dostávam túto otázku a 
vždy odpoviem, že spisovateľom 
sa človek nestáva,  ale narodí. 
Ten talent človek v sebe objaví a 
využije.
 Čo hovoria na vaše knihy vaši 
príbuzní a priatelia?
Napríklad moja mama je vášnivá 
čitateľka. Nechcem s ňou už chodiť 
ani von, lebo aj predavačkám 
hovorí: ,,A čo čítate? Poznáte 
Džerengovú?“ Ja  sa už  len so 
zúfalstvom na to pozerám... :D
 Stretli ste sa s kritikou? 
Ako ste sa s ňou vysporiadali?
Áno, a nevadí mi to, lebo je pri-
rodzené, že nie všetkým sa všetko 
páči. Ale prestala som čítať ná-
zory na internete. Keď sa nemá 

niekto odvahu ani  podpísať, nech 
to ani nepíše.
 Hodina s pani spisovateľkou 
ubehla ako voda a my sa tešíme na 
ďalšie jej knihy. Akurát teraz pokrs-
tila  dospelácku knihu, ale už píše 
ďalšiu detskú knihu, takže netrpezlivo 
čakáme! 
Text a foto: Katka Slobodová, Sekunda A

3šk. rok   2016/2017

Petra Nagyová Džerengová 
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 Ako škaredá telocvičňa opeknela....
 Pani riaditeľka, prečo sa 
začalo s rekonštrukciou našej 
telocvične?
Musím vás poopraviť, aby to 
bolo presné  - nezačalo sa s 
rekonštrukciou telocvične, ale 
začalo sa s opravou a výmenou 
podlahovej krytiny, ktorá bola v de-
zolátnom stave, a následne sa pri-
dali ďalšie veci.
 Ako prebiehala 
rekonštrukcia telocvične? Čo 
všetko sa muselo urobiť? 
Rekonštrukcia prebiehala  veľmi 
ťažko a pomaly. Keď sa dala preč 
podlaha, zistili sa rôzne problémy – 
ako to býva, keď je štyridsaťročná 
stavba. Najdlhšie trvali vybavova-
nia a dohadovania okolo projektu. 
Teraz (február 2017) sme sa dostali 
do štádia, že  podlahy sú položené 
a je vymenený obklad stien. Sú 
opravené radiátory, aby tam nebo-
la taká veľká zima. Ešte som však 
neodsúhlasila kolaudáciu, lebo 
niektoré veci  sú zle urobené, tie 
sa musia prerobiť.
 Sú v telocvičniach nejaké 
novinky? 
V telocvičniach až tak nie je badať 
novinky, skôr okolo nich - dali sme
 vymaľovať aj šatne, aj priestory 
okolo, povysávalo sa v oblasti ok-
ien, vymenili sa vchodové dvere,  
ale ešte je tam  veľa práce. Treba 
opraviť náradie, zrekonštruovať 
ho, aj dokúpiť   - chcela by som  
vybudovať aj posilňovňu. Teraz sú 
telocvičňa a školský dvor mojou 
prioritou, to znamená, že ideme do 
nich  investovať  a vynoviť ich.
 A čo školský dvor  – aj ten 
opeknie?
Školský dvor sa dlho neriešil, lebo  
je na nevysporiadaných  pozem-
koch. Je to zopár metrov, ktoré 
smerom  z električkovej trate k 
nám na školský dvor  vlastnia asi 
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šiesti majitelia. To sú právne veľmi 
komplikované veci, ktoré nie sú v 
právomoci riaditeľa, ale magis-
trátu.  
Keďže Bratislavský samosprávny 
kraj vypísal projekt na školské 
ihriská, rada sa do projektu zapo-
jím. Už sme sa ako škola do-
hodli na spolupráci s  Mestskou 
časťou KV,  s predstaviteľmi Kar-
loveského športového klubu  a s 
členkami Rady školy na ďalších 
aktivitách, ktoré skrášlia školský 
dvor.
 Pribudnú teda  na 
školský dvor  nejaké preliezky 
a podobne? 
Školský dvor by mal byť prispôso-
bený na telocvik a atletiku. Mali 
by tam byť, keďže je to spolu-
práca s Karloveským klubom (s 
futbalistami), veľké a malé futba-
lové ihrisko, volejbalové ihrisko, 
multifunkčné ihrisko, ihrisko  na 
behanie a ľahkú atletiku, na skok 
do diaľky a do výšky. Skrátka, 
všetky tie veci, čo  ku kvalitnému 
športovaniu žiaci potrebujú.
 Ďakujeme za rozhovor!
Zuzka Mačicová, Aďka Chorvátová, Biba Hlinková, 
Sexta A

Foto: redakcia
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 Ema, veľakrát sme ťa videli 
tancovať na školských udalostiach. 
Zjavne netancuješ pár dní. Mohla by si 
nám priblížiť tvoju tanečnú kariéru?
Tancujem	už	deväť		rokov	v	klube	s	
názvom	Sun	dance	academy.	Mo-
mentálne	 tancujem	so	študentom	
z	našej	školy	–	Artemom.
 Dosiahli ste aj nejaké úspechy 
a výhry?
Áno.	 Vyhrali	 sme	 majstrovstvá	
Slovenska	 a	 prebojovali	 sme	 sa	
do	semifinále	majstrovstiev	sveta.	
Vďaka	 tancu	 sme	 tiež	 mohli	
cestovať	 do	 zahraničia,	
napríklad	 do	 Rumunska,	
Turecka,	Moldavska,	Česka	
a	Nemecka.	
 To ste asi museli tvrdo 
trénovať. Ako zvládate tréningy 
počas školy?
Aj	keď	máme	náročné	trénin-
gy,	snažíme	sa	 to	zosúladiť	
so	 štúdiom.	 Väčšinou	 sa	
učievame	cez	prestávky	na	
tréningoch.
 Na vystúpeniach máš 
nadherné šaty, odkiaľ ich máš?

  Predstavujeme 
vám talenty Tilgnerky, 
o ktorých ešte istotne 
budete počuť! Či je to 
šport, tanec, veda či 
umenie, v každom čís-
le sa dozviete o niekom 
inom, kto je žiakom 
Tilgnerky a jej skvelým 
talentom... A ak máte 
tipy na ďalšie talenty, 
dajte nám vedieť! 

Ema Tomášová, Kvarta B

Šaty	 nám	 šijú	 špecializované	
krajčírky,	 ktoré	 iste	 majú	 veľkú	
trpezlivosť	 s	 našívaním	 rôznych	
trblietok	a	kamienkov.
 Ktoré tance máš najradšej?
Najradšej	mám	asi	sambu.
 Chcela by si sa tancu venovať 
aj v dospelosti?
Áno,	rada	by	som	sa	stala	tréner-
kou		a	trénovala	mladých.
 Ďakujeme za rozhovor a pra-
jeme  ešte veľa úspechov!

Hanka Hrmová a Ivet Kolníková, Kvarta B
Foto: archív E.T.

3šk. rok   2016/2017
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      Akému športu sa 
venuješ a ako dlho 
už? 
Venujem sa karate už 
ôsmy rok. Trénujem v 
Lamači. Moji rodičia 
boli tiež karatisti, 
a tak ma tiež prih-
lásili. Karate sa delí 
na tradičné a súťažné. 
Súťažné sa ešte delí 
na zápasenie(Kumite) 
a ,,zostavy“(Kata). 
Zápasiť mi ale rodičia 
nedovolia, lebo otec 
bol zápasník a mama ne-
chce, aby som z každej 

súťaže prišla s rozbitým no-
som.
 Počula som, že si 
vyhrala už aj  nejaké 
ceny,  aké?
Áno. Tento rok som sa sta-
la najúspešnejšou v Lamači 
a talent roka v Bratislave, 
dokonca som bola ocenená aj 
cenou primátora Bratislavy. 
Som však aj dvojnásobná maj-
sterka sveta, trojnásobná 
majsterka  Európy,  majster-
ka Slovenska a majsterka 
Poľska a Čiech. Nerada sa 
s tým chválim, ale cením si 
to.
 Hodíš aj na rôzne 
súťaže mimo Slovenska?
Áno, chodím. Som v reprezen-
tácii Slovenska a tá mi 
umožňuje chodiť na rôzne 
súťaže aj po svete. Boli sme 
napríklad v Dubline, ale mi-
nulý rok som bola s naším 
klubom na Okinawe trénovať s 
japonskými majstrami.
 Baví ťa ten šport? 
Áno, veľmi. Kedysi som 
jazdila aj na koni, ale s 

tým som po čase prestala. 
Vôbec to neľutujem, lebo pri 
koňoch by som vôbec nemusela 
byť tým, kým som teraz.
 Opíš, čo vlastne na 
tréningoch robíte a či sú 
náročné.
No na tréningu trénujeme 
hlavne Kata, ale kondícia 
je tiež veľmi dôležitá. Na 
súťažiach cvičíme pred pia-
timi rozhodcami, ktorí nám 
hodnotia techniku cvičenia 
a prejav. Tréningy sú síce 
náročné, ale zvládam to. 
Máme ich málo, takže cez 
víkendy chodím ešte do fitka.
 Popri karate stíchaš 
aj školu? Ktoré predmety 
ti idú a ktoré nie?
Stíham, ale nejde to vždy. 
Učím sa celkom dosť, ale 
v žiadnom prípade nie som 
bifľoška. Idú mi skôr ja-
zyky, ale zato taká matema-
tika, to nie je moja silná 
stránka.
 ĎAKUJEME ZA ROZHO-
VOR! 
Text: Lili Rybová, Sekunda A
Foto: archív T.V.

Tamara Vidová, Sekunda A
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  Venčekový bál 
3šk. rok   2016/2017

 Ako už býva na Tilgnerke dobrým zvykom, žiaci Sexty A, 
Sexty B a 2.Ab chodili približne 14 týždňov na tanečný kurz a za tú 
dobu sa stihli naučiť osem klasických tancov. V piatok 27.1. 2017 
sa konal dlho očakávaný venčekový bál, na ktorý sa všetci tešili. 
 V piatok na generálke sa mali dolaďovať posledné nedostatky, 
no niektorí zistili, že už nevedia ani to, čo im predtým išlo. Nikto si z 
toho však nič nerobil, lebo bolo všetkým jasné, že publikum zložené 
prevažne z rodičov sa nebude sústreďovať na chyby, ale bude bezbreho 
podporovať svoje ne/talentované deti.
  Po generálke sa všetci úspešne prichystali a tréma sa hádam dala 
krájať. Ešteže sme jeden druhého povzbudzovali a žartovali.  Rodičia sa 
medzitým usadili a o chvíľu sa začal program. Všetci boli upravení, príliš 
sa nemýlili a rodičia preto mali isto obrovskú radosť pri pohľade na svoje 
dietky. :D Snažili sme sa, ako sa len dalo. (A keď sa nedalo, aspoň sme 
sa reprezentatívne usmievali. :D)
 Nechýbala klasická súťaž o kráľa a kráľovnú venčekového bálu, 
ktorú vyhrali tí, ktorí dostali od tanečníkov najviac  tzv. venčekov. Tieto 
venčeky, tento rok v podobe náhrdelníkov, sú ručne vyrábané a fantázii 
tanečníkov sa ozaj nekládli medze. 
 Po oficiálnom programe (uf, ten dopadol super) prišla večera a  
afterparty, kde sa najprv bavili rodičia a ich dietky spolu a neskôr zostala 
už len mladšia generácia, ktorá si užívala večer až do rána... Taká malá 
predpríprava na stužkovú... Skvele bolo!

Text: Tinka Marešová, Sexta B
Za foto ďakujeme rodine A. Chorvátovej, Sexta A.
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Večne živý Hviezdoslav

 Trieda pekne upravená, tabuľu 
zdobil krásne napísaný názov podu-
jatia, na katedre sa nachádzala busta      
P. O. Hviezdoslava a celkom vzadu 
triedy bola porota skladajúca sa zo 
štyroch učiteľov slovenského jazyka a 
literatúry, ktorá mala vyriecť svoj názor 
na kvalitu prednesu 25 žiakov. Začalo 
sa školské kolo v prednese poézie a 
prózy – Hviezdoslavov Kubín. 
 Vo väčšom zastúpení bola próza 
a výber tém bol naozaj rôznorodý. Doz-
vedeli sme sa, ako dokáže nehnevať, 
keď pani predavačka odváži len malé 
množstvo salámy, ale aj o zaľúbenej 
starkej, o stresujúcej mame, ktorej sa má 
narodiť dieťatko, no vypočuli sme si aj 
smutné spomienky Anna Frankovej. Každý sa snažil podať čo najlepší výkon. Porota 
nás pochválila, ale aj usmernila. 
 Najlepší z nás získali od školy vecné ceny a budú nás ďalej reprezentovať 
v obvodnom kole.  Prajeme veľa šťastia!                                        

Text a foto: Ina Opartyová 1. Ab
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Amore mio, Valentín?
  Školská rada sa opäť ozvala a   to nepopierateľne krásnou 
akciou! Valentínskym dňom! 
 Chceli	 sme	 oživiť	 va-
lentínsku	 tradíciu	 (lebo	 kedysi	
valentínska	 pošta	 bola	 jednou	
z	 najobľúbenejších	 akcií	 na	
Tilgnerke)	 a	 trochu	 ju	 prispôsobiť	
a	možno	aj	priblížiť	deťom.
	 	 Spravili	 sme	 hlasovanie	 o	
Valentínku	 a	 Valentína	 roka,	 kde	
deti	mohli	hlasovat	za	pedagógov,	
ktorí	sú	najmilší	ich	srdcu.		Hlaso-
vanie	 vyhrala	 p.	 uč.	 Vaneková	 a	
p.uč.	Bodok.
Okrem	toho	boli	po	škole	polepené	
plagáty	s	návodmi,	ako	stráviť	ten-
to	sviatok.		Mali	sme	aj	zopár	,,in-
teraktívnych”	 plagátikov,	 na	 ktoré	
mohli	 decká	 napísať,	 prípadne	
nakresliť	svoj	názor.
	 Táto	 akcia	 bola	 ozaj	 plná	
lásky!	:D

Text a foto: Zuzka Králiková, Septima A
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 Ako študujem v Anglicku 3.

ĎALŠÍ PREDMET 
 Kreatívne písanie je predmet, 
o ktorom zatiaľ veľa povedať neviem, 
pretože som naň začala chodiť len tento 
týždeň. Z každého predmetu mám 3 
hodiny  a na kreatívnom písaní mám (tak 
ako pri štúdiu médií) 2 hodiny, kedy sa 
nám učiteľ venuje, a jednu hodinu, keď 
na hodine niečo tvorím. Za tento polrok 
sa odo mňa očakáva, že napíšem dve 
diela, každé po 1500 slov, a môžem si 
vybrať, či to bude próza, poézia, scenár, 
článok do časopisu alebo ďalších milión 
iných vecí.
LITERATÚRA
 Anglická literatúra mi príde zau-
jímavá, a preto je mi nesmierne ľúto, že 
¾ celej hodiny ani nerozumiem, o čom 
sa bavíme. Tento polrok preberáme 
Shakespeara (oni sami tomu niekedy 
nerozumejú, nieto ešte ja)  a na hodine 
vlastne pozeráme jedno z jeho diel „Zim-
ná rozprávka“. Po každom dejstve sa 
vlastne rozprávame o tom, čo sa stalo, 
prečo sa to stalo, prečo je tá postava 
taká, aká je a pod. To sú dve hodiny 
do týždňa – tú tretiu mám poéziu, a to 
zatiaľ pokladám za to najťažšie, čo ma tu 
stretlo. Ja osobne básňam nerozumiem 
ani v slovenčine, nieto ešte v angličtine. 
Keď od vás učiteľka chce, aby ste jej 
analyzovali báseň, čo chcel autor týmto 
povedať a názorne ukázať konkrétne 
slová alebo verše, ktoré vašu teóriu 
dokazujú. Prípadne sa vás spýta na vy-
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svetlenie nejakej metafory alebo zadanie 
schémy rýmu, ale tie tu majú aj tak úplne 
iné ako my. Cvikom sa ale človek zlepšuje.
Jednou z najvtipnejších vecí, na ktorých sa 
my, zahraniční študenti, smejeme, je, ako 
sa Briti neustále sťažujú, ako málo času 
majú. My sa sťažujeme, ako ho máme 
veľa. Asi to záleží od toho, na čo ste zvyk-
nutí. Ja osobne si myslím, že v slovenskom 
školskom systéme by všetci Briti prepadli. 
DOMÁCE ÚLOHY
 Po vete „Mám veľa voľného času“ 
zvyčajne nasleduje otázka „A čo domáce 
úlohy?“. Áno, mám domáce úlohy, ale ne-
jakú takú 3-hodinovú domácu úlohu dosta-
nete len z času na čas. A pokiaľ to mám 
porovnať so Slovenskom, tých úloh ani nie 
je veľa vzhľadom na to, že mám len štyri 
predmety. Ešte som  nezažila, že by sme 
dostali úlohu do budúcej hodiny. Každá 
úloha je na ďalší týždeň, takže zvyčajne 
sa všetci učia cez víkend alebo keď máte 
voľnú hodinu a pol v škole.
 Asi sa vám zdá, že keď škola 
končí o pol piatej, celý deň máte za sebou, 
ale nie je to pravda. Zistila som, že aj keď 
je päť hodín poobede, dá sa stihnúť ešte 
toľko vecí. Tí aktívnejší idú ešte na pláž 
alebo do mesta, no zvyčajne sa všetci 
poberú domov, pretože sú unavení. 
INÝ UHOL POHĽADU
 Všetci mladí  Angličania, ako  nor-
málni ľudia, neznášajú školu a pokladajú ju 
za totálne utrpenie. Keď sa im zahraniční 
študenti snažia vysvetliť, akú super  školu 
majú a opíšu im ich svoju, len na vás 
vyvaľujú oči, ale veľmi sa  ich názor zmeniť 
nepodarí.
 Študovať rok v zahraničí je obrov-
ský kultúrny šok, ale v dobrom slova 
zmysle. Myslím si, že sa veľa naučíte, a to 
teraz nehovorím o škole. 
Jednoznačne je to obrovská skúsenosť 
a príležitosť zažiť mnoho  nových vecí, 
stretnúť nových ľudí, pocítiť inú spoločnosť 
a vidieť nový kus krajiny, jednoznačne 
odporúčam :D

Text a foto: Maťa Žákovičová, 3. A b
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 Nezabúdame a nedovolíme 

zabudnúť...
  História -  každý si toto 
slovo vykladá inak, ale všetci 
sa hádam zhodneme, že to je 
minulosť, to, čo sa ľuďom stalo, 
nie nejaké rozprávky či legendy.
Jednou z najsmutnejších častí 
histórie bol holokaust. 
 Ako sa hovorí,  kto svoju 
históriu nepozná, ten sa z nej 
nepoučí. Naši učitelia dejepisu  
nám preto pripravili  prednášku o 
holokauste s historikom Pavlom 
Makynom  z Ústavu pamäti národa 
v utorok 28.2.2017, keďže marec je 
mesiacom, v ktorom priam rezonuje tematika holokaustu.
Najskôr nám pán historik ukázal prezentáciu, ktorú si pre nás pripravil 
o živote židov počas 2. svetovej  vojny, aby sme aspoň trochu pocho-
pili  základný obraz holokaustu,  a potom nám pustil film o slovenskom 
židovi Rudolfovi Vrbovi, ktorému  sa ako jednému z mála podarilo ujsť 
z tábora smrti  - Osvienčimu a nechytili ho, aj spolu s jeho kamarátom 
Wetzlerom.  Dokázal prejsť desiatky kilometrov, aby zachránil životy 
mnohých cudzích ľudí a svoj pri tom sám riskoval.
 Tento jediný človek, respektíve dvojica, sa odhodlala zachrániť 
tisícky ľudí, čo je pre nás ostatných ukážkou toho, že aj jeden človek 
dokáže mnoho, keď chce.  A aj preto je pre nás minulosť dôležitá, aby 
sme poznali  jej chyby a dokázali sa z nich poučiť, lebo naša budúcnosť 
vychádza z minulosti.

Text:	Tomáš	Ptačin,	9.A	Ilustračné	foto	filmu	
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  Našu školu reprezentovali v ka-
tegórii starší žiaci a juniori študenti 
Kristián Spevák (P.A) a Ivan Greguš 
(4.Ab) na prestížnej súťaži - celobrati-
slavskom kole  Návraty poézie Andreja 
Sládkoviča dňa 13. 2.2017v Zichyho pa-
láci.
 Ivan Greguš  zo 4.Ab,  so svo-
jou vlastnou básňou Bystrinôčka je 
to, zaujal natoľko, že mu odborná po-
rota, v ktorej nechýbali osobnosti ako 
J. Sarvaš, M. Kráľovičová, F. Kovár, Š. 
Bučko, udelili 3. miesto v súťaži.
Gratulujeme!

Text a foto: redakcia

Mladý štúrovec?
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 Poznáte veľkonočné tradície? 
že ich vďaka tomuto nebudú bolieť 
zuby. Pletenie korbáčov a maľovanie 
vajíčok je tiež známe. V rôznych ob-
ciach mali veľakrát vlastné vzory.
 Veľká noc je dnes v Spojených 
štátoch svetským sviatkom, ktorý 
sprevádza nedeľné hľadanie maškŕt 
ukrytých vo farebných vajíčkach.
 V predvečer Veľkej noci 
deti v Nemecku vyrábajú slamené 
hniezda, ktoré rodičia skryjú v dome 
alebo v záhrade. Do nich potom 
veľkonočný zajac zanesie rôzne 
farebné vajíčka. Na Veľkonočný pon-
delok ich deti hľadajú. Ďalším zvy-
kom je veľkonočný strom ozdobený 
vajíčkami.
 V Rusku je tradičným zvykom 
farbiť kraslice vo vode s cibuľovými 
šupkami, ktoré si pri oslave sviat-
kov nechávajú Rusi požehnať v ko-
stole a potom ich uvarené jedia na 
veľkonočný obed.
 Dnes je už doba iná, ale 
veľkonočná oblievačka a šibačka sú 
našou slovenskou špecialitou, nad 
ktorou cudzinci hlavami krútia...

Text: Katka Slobodová, Sekunda A

3šk. rok   2016/2017

 Veľká noc je kresťanským 
sviatkom, počas ktorého si 
kresťania pripomínajú smrť a 
vzkriesenie Ježiša Krista. 
 Je odvodená od 
židovskeho sviatku Pascha, 
ktorá  sa slávila od 14. do 21. 
marca až apríla. Veľká noc pri-
padá na prvú nedeľu po prvom 
jarnom splne mesiaca. Pre  ne-
veriacich je to skôr príležitosť 
vyšibať a pooblievať dievčatá 
alebo si namaľovať vajíčka.
Tie základné veľkonočné zvyky iste 
poznáte -  oblievanie a šibanie. Vďaka 
tomuto sú dievčatá krajšie. (Vraj :D)
U kresťanov je takým zvykom na-
príklad pôst. Trvá štyridsať dní  pred 
Veľkou nocou, piatky a stredy sa 
vôbec neje mäso.
 U našich predkov boli ale 
mnohé zvyky, ktoré už dnes nepo-
známe. Na Zelený štvrtok sa nič 
nepožičiavalo a na Veľký piatok sa 
chodievali kúpať do potoka, aby ne-
mali choroby. Chlapci sa snažili do 
úst dať kamienok a potom ho ľavou 
rukou hodili za seba. Hovorievalo sa, 

  Na informatike sme preberali VideoMak-
er. Naučili sme sa, ako urobiť z obrázkov video. 
Pani učiteľka S. Bodláková nám dala obrázky. 
Keďže sme nedávno presádzali kvety, nafotili 
sme to a potom sme to použili na informatike. 
 Na začiatku nám to veľmi nešlo, ale 
postupom času sme sa to naučili. Samozrejme, 
že na obrázkoch vo videu nesmeli chýbať po-
pisy. Každý robil video sám a aj popisy sme sami 
vymýšľali. Na začiatku videa aj na konci videa 
boli titulky. Na začiatočných bol názov videa a 
na konci boli informácie o tom, kto robil a kto fotil obrázky. 
 Určite nás to bavilo a veľa sme sa naučili.

Text a foto: Veronika Dulayová, Sekunda A

 Ako tvoriť vlastné videá...
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 Tilgnerácke múzy...
,,Vytrhnuté	z	kontextu	i	zo	slohových	zošitov...”

Záhadná osoba
 Anička, desaťročné dievčatko, žilo so svojimi rodičmi v rušnom meste - ako obyčajní 
ľudia bežným životom.
 Jedného dňa sa hrala s kamarátkou Elou a rozhodli sa, že sa pôjdu hrať na schovávačku 
do podkrovia. Rodičia ale zakázali Aničke chodiť do podkrovia. V ten deň však neboli doma, a tak 
to dievčatá využili. Keď vydupotali hore po starých práchnivých drevených schodoch, od údivu 
skoro spadli na zadok. Bola to zariadená izba, v ktorej na milón percent niekto býval. Zľakli sa. 
Skontrolovali celú izbu, či tam niekto nie je. Na stole bola nedopitá šálka kávy a nadhryznutý 
toast! Anička tuho premýšľala:,,Prečo mi rodičia zakazovali chodiť sem? Vedia, že tu niekto býva? 
Kde je teraz ten človek?” Zrazu začuli ťažké kroky, ktoré silneli a približovali sa po schodoch. 
Srdce im bilo tak veľmi, až mali pocit, že chce vyskočiť z hrude. Ela sa rýchlo skryla do skrine, ale 
Anička sa od strachu nevedela pohnúť. V poslednej chvíli sa šuchla pod posteľ. Bum!  Posledný 
krok a osoba bola v izbe! Anička nič nevidela, iba čierne ošúchané čižmy. Zrazu tá osoba asi 
vycítila, že niekto je v izbe, a pomaly sa začala zohýnať pod posteľ, až .... (pokračovanie nabudúce :D)

Jessi Grellneth, Sekunda A

 Dážď za oknom
 Padajú kvapky, padajú, 
na sivú hlávku znavenú.

To holubica malá, bezmocná,
snaží sa dostať do okna.

 ,,Šuhajko, prosím, otvor mi,
a zopár zrniek nasyp mi.

Detí mám trojo, za domom, 
zima im je tam, chúdencom.

Ako ich zahriať, nakŕmiť, 
keď voda, víchor fičí za humny?”

 
Šuhaj vstal, hneď flintu vzal, 

tou holubicu sivú odohnal,
Zamieril znova ... prásk!  

vyšľahol oheň, veľký strach.. 
 

Na krídla matka sivá dala sa,
šuhaja s flintou pýta sa:

„Prečože, prečo, môj milý?
Či sme ti niečo spravili?

Kto kŕmiť, strážiť bude deti tri,
keď ležať mŕtva budem na zemi...,
...budeš to, budeš azda, robiť ty?“

 
Tu šuhaj zahanbený flintu odkladá...

„Čože to konám, nešťastník, 
že ničím život nevinný?

Veď nie som zloduch, iba mi
za domom holuby krásnu trávu špinili..“

 
A potom náhle miesto flinty zrnká vzal 

a holúbätám nasypal.
Igor Furdík, Miroslav Burčík, Anna Volleková, Príma A

Obrázky: Andrea Morávková, Veronika Dulayová, Sekunda A 

3šk. rok   2016/2017
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Detská láska alebo ako som takmer schytala
(poviedka)

 Volám sa Lisa, som deviatačka a moja najlepšia kamoška je 
Lena. Práve píšem tento blog a rozmýšľam, o čom bude. Nemám 
veľmi čas na blog, straší ma úloha. Na domácu sme zo sloviny dostali 
napísať príbeh s nevšednou zápletkou a ja vôbec neviem, o čom bude. 
Strašne rozmýšľam, môj mozog sa mi varí a na papieri stále nie je 
ani čiarka... 
 Ako som si písala blog na mojom minilaptope, ktorý som btw. 
dostala minulý rok na narodky, vtrhne mi do izby Lena (moja BFF a 
zároveň aj sestra – dvojča, staršie dvojča ), dychčí a funí. Zabuchne 
dvere a padá na posteľ. Chvíľu jej trvá, kým to rozdýcha (predsa len 
toľko schodov do našej izby.) 
„Nevládzem!“ jediné slovo, ktoré dokáže povedať. Konečne prestáva 
dychčať ako  slon a začína. 
„Vieš, ten chalan z „áčky“, ten ....,  ten pekný blonďák s modrými 
očami a čo má toho brata, myslím, že sa volá Jack...”
„No a čo s nimi?“ nedočkavosťou celá žiarim.
„Počula som ich pri rozhovore, ...hovorili ... hovorili niečo o nás.“ 
„O nás? Ja asi vybuchnem!“ Jack je chalan z ročníka a som do neho 
buchnutá ako blázon. Lena ma chytí za ruku a ťahá ma von, dolu po 
schodoch, cez kuchyňu, po terase až na kraj ulice, kde stojí so svojím 
bratom. 
„Vymyslíme plán,“ navrhnem. 
„Okej, aký?“
Rozmýšľam áno, naozaj rozmýšľam. „Pôjdeme okolo nich a budeme 
sa tváriť že len ideme, potom zakopneme a oni nám pomôžu vstať, 
padneme im do oka a vualáááá, vzťah je na svete.“ 
„Si dobrá, naozaj.“ Akcia zakopnutie začína. Ideme si tak po chodníčku, 
keď tu zrazu zakopneme, padneme na mokrú zem a otočíme sa, ale 
v tom zistíme, že sme spravili tú najväčšiu blbosť na svete. Oni to 
totižto neboli oni dvaja, ale dvaja týpkovia z našej školy. Mali svaly 
ako nikto a boli veľkí ako dva mamuty. Nechápem, ako sme si ich 
mohli pomýliť. To bolo asi tou tmou. 
Lena na mňa kričí: „Nechápem, predtým tu boli na sto percent!“ 
Pomaly niekto zdvíha ruku nado mňa, chytá ma za plece. Má studenú 
ruku, akoby bola z ľadu.  Br! Mráz mi prechádza po celom tele, srdce 
mi búši ostošesť. Zdvihne ma nad zem!  Mám obrovský problém! 
Načahuje ruku, že ma ide zbiť, keď v tom niekto zakričí:
„Okamžite ju pustite, inak zavolám políciu! Už vytáčam číslo na mo-
bile!“
 Pozriem na záchrancu a zistím, že je to môj starší brat Lukas. Týpek 
ma pustí a bežia obaja preč ako s nasolenými zadkami. 
Lukasovi sa nevieme vyďakovať,  až to musí byť otravné, a mne po-
maly prestáva búšiť srdce ako na pretekoch. 
 Po príchode domov, sadnem za počítač s úmyslom písať blo 
o tom, čo sa stalo. Keď píšem posledné riadky blogu, začínam cítiť 
únavu a chystám sa spať. Postnem blog a idem si umyť zuby a keď sa 
vrátim, na blogu už je dvadsať pozretí a pätnásť likeov, aká rýchlosť! 
A už konečne viem, o čom budem písať na slovine. Idem spať s div-
ným pocitom, že som mohla umrieť. No dobre, aspoň dostať dobrú 
nakladačku. Bol to teda rozhodne najdivnejší deň v mojom krásnom 
malom živote.

Simona  Gazdová, Sekunda A
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            1 Ako inak hovoríme maľovanému vajíčku? 

    2  Sviatok jari sa volá ... noc. 
  3 Kvetiny, ktoré rastú na jar a sú snehobiele? 

   4 Typický holandský kvet. 
       5 Je to deň, kedy oslavujeme svoje meno 

    6 Je to hviezda v Slnečnej sústave 
     7 Ako sa volajú predstavy, ktoré sa nám premietajú, keď spíme? 

Veronika Dulayová, Sekunda A                                                                         Obrázok: Hanka Mravčáková, Sekunda A 

SUPEROSEMSMEROVKA  

H F U I L P X T H G D F V 
B K R A S L I C E O R A J 
N L M K F W Q R B Z G Š Y 
S Q P Č I K Z A J A C I J 
L D C A B V M T G H W A Q 
N P R V O S I E N K A N G 
K H K J L P R V X N E G K 
O Y C I B E I L M G Q Y I 
D T G L R M O R E N A W N 
M E N B X Q B K L I O B Ž 
W V T O K T A I R U K J Á 
Y K Z Q N E M H B G R P D 
F M F J I L K M L Á K Y S 
J V Y S V E D Č E N I E D 
Hľadaj v osemsmerovke: 
kraslice, oblievačka, prvosienka, Morena, 
 zajac, kuriatko, fašiangy, vysvedčenie,  
kvety, slnko, mláky, dáždnik 
 
Obrázok: Eliška Kořínková,  Sekunda A 

3šk. rok   2016/2017
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Uhádneš, čo sa tu skrýva? 

1                                     
2                           
3                           
4                                  
5                      
6                         
7                      
8                          

 

1.najväčšie vodopády v Afrike 
2.slon po anglicky 
3.požiera a ničí stromy v Tatrách (chrobák) 
4.je to najznámejšie súostrovie na svete 
5.muž, ktorý prežil potopu sveta na lodi 
6.morský jednorožec 
7.prestížna cena za najlepšieho herca, moderátora, redaktora ... 
8.najrýchlejšie dopravné lietadlo 
Tajničku vytvoril Markus Kardoš, 6.B  
 Prepísala:  Veronika Dulayová, Sekunda A 
Obrázok: Karin Vašicová, Sekunda A 
 

                                                      

Dobre vedieť! 
Guľôčkové pero je pôvodom maďarský vynález. Začali sa vyrábať počas vojny v  roku 1943. Takéto 
pero bolo praktickejšie ako husie pero, a preto sa postupne začalo používať v celom svete. 

Mrazené potraviny vynašiel Clarence Birdseye. Zistil, že aby sa mäso nekazilo,  musí byť rýchlo 
zmrazené. Prvé mrazené potraviny sa začali vyrábať roku 1930. 

Mapy vznikli v Mezopotámii okolo roku 2250 pred n. l. Mapy spočiatku zobrazovali iba malú oblasť. 
Starí Egypťania zistili, že mapy sa skvelo hodia aj na zaznačovanie pozemkov. Dnes sa mapy hojne 
používajú po celom svete. 

Škrtacie zápalky vymyslel roku 1826 chemik John Walker zo sirníka a chloridu. Neskôr sa dizajn 
zdokonaloval až sa s výbušniny zmenil na bezpečný a ľahký spôsob ako zapáliť oheň. 

Zdroj: 100 najväčších vynálezov, Philip Wilkinson                          Upravil: Ján Sebastián Nezník, Príma A 

Ak máš rád zaujímavé 
infošky, táto rubrika j 
pre teba! 

Na správne odpovede 
čaká škatuľa na vrátnici 
školy! POZOR! Je to tá 
s nápisom Tilgnerka! 

3šk. rok   2016/2017
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NEMECKÁ TAJNIČKA 

Justína Harlová a Betka Turčanová, 6.B 

Obrázok: Hanka Mravčáková, Sekunda A 
                 Karin Vašicová, Sekunda A 
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1 

Miesto, kde rastú 
kvietky. 

    2 Dievčatá to pletú z púpavy 
   

3 
Kde žijú 
zvieratká 

     4 Papajú to kravy 
     5 Behá to na poli 
      

Vytvorila: Veronika Galbavá, 7.B 

Obrázok: Karin Vašicová, Sekunda A 
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             1 Používame na to telefón 
        2 Starší člen rodiny 

         3 Výtvarná... 
          4 Počúvame to cez rádio 

        
5 

Farba 
slnka 

          6 Ďakujeme za to kravám (zvieratám) 
      7 Učíme sa to od prvej triedy 
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