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Zaujímavosti z obsahu

Príjemné čítanie nášho prvého 
čísla vám praje redakcia!

 Prečo u nás 
boli Nóri a to dokonca 
ich pán minister? A 
v čom sme ,,EKO” a 
,,Modrá škola”? Do-
zviete sa exkluzívne v 
našom článku na s. 5!

 Kto sa nepoučí 
z chýb minulosti, 
nenájde si cestu do 
budúcnosti. Študenti 
3.stupňa odkazujú 
z miesta smrti - z 
Osvienčimu - ,,Toto 
už nikdy viac!”,  s.12.

 Privítali sme a 
vyspovedali aj za vás  
časť našich nových  
či ,,staronových” pani 
učiteliek, viac na s. 
10 - 11! A ďalšie pani 
učiteľky budú v čísle 2!

    V redakcii sme 
hrdo vyspovedali náš 
nový talent Dianu 
zo sveta modelingu, 
ktorý fotí exkluzívne 
kalendáre a titulky po 
celom svete... s. 18!

  Nový školský 
rok 2016/2017 
sme začali veľkou 
slávnosťou, oslavou 
našej školy, kde sme 
sa predviedli, aká sme 
cool škola... s. 6 - 9!
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 A je to tu opäť. Začal nám nový školský 
rok. Vítame na škole nových učiteľov, prvákov, 
primánov i prvákov na bilingválnom gymnáziu!
  Určite sa každý z nás pýta, aký bude 
tento školský rok? Na túto otázku neexistuje 
odpoveď. Ale asi bude taký, aký si ho spravíme. 
Vzájomnou úctou, slušnosťou, komunikáciou 
a snahou si ho vieme urobiť tým najskvelejším 
školským rokom. 
Úlohou žiakov je snažiť sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky, aby  rodičia 
a učitelia mohli byť na nás pyšní a hrdí a aj my sme boli hrdí na svoje 
výsledky. Nie vždy JE TO jednoduché. Okrem školy máme množstvo in-
ých záujmov a niekedy omnoho lákavejších ako je učenie. 
Na našej škole sa učitelia snažia o to, aby učenie tiež bolo zaujímavé a 
hlavne, aby sme mohli využiť všetky naše schopnosti. V každom z nás 
je nadanie na niečo iné. Niekto je lepší v matematike, niekto v slohoch a 
niekto v cudzích jazykoch. 
 A tak so vzájomnou pomocou  by tento rok nemal byť pre nás ťažký. 
Verím, že to zvládneme, veď akí sme skvelí tilgneráci vidieť aj z článkov 
prvého tohtoročného čísla nášho školského časopisu!
 Príjemné čítanie vám praje

Diana Šablicová, 3. A b
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INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY
Rodičovské stretnutie 
číslo jeden
už máme za sebou! Ko-
nalo sa v stredu 21.9.2016 
od 17 45 do 19 00 a naši 
rodičia si tam vypočuli, čo 
ich detičky, teda nás, čaká 
a čo sa stane, ak budeme 
či nebudeme poslúchať...
Ďalšie rodičko nám 
,,hrozí” v novembri a 
potom až v máji...
Všetky aktuality nájdete 
na našej školskej stránke
www.tilgnerka.edupage.
org!

Školský dvor 
kvitne!
Aj tento rok velí na 
školskom dvore p.uč. M. 
Woletzová, ktorá na svo-
jom predmete so žiakmi 
mení našu školu na krajšiu 
a krajšiu. Sadia, pestujú, 
hrabú, polievajú  - skrátka 
holé betónové okolie je 
čoraz krajšie!

Super pohľad!
 Toto zátišie 
vyzerá fakt dobre! 
Vďaka nemu, či už 
je jeseň alebo leto, 
stále  u nás niečo 
kvitne, rastie a mení 
to našu bratislavskú 
betónovú džungľu k 
lepšiemu!

D E J E P I S N É 
NÁSTENKY
pribudli hneď dve, lebo 
hoci sme škola zameraná 
na jazyky a prírodné vedy, 
sme aj ľudia a občania, a 
tak sa snažíme poučiť  z 
chýb minulosti a pripomí-
name si dôležité udalosti. 
Jedna nástenka je hneď 
vo vestibule a druhá na 
poschodí školy.

V spolupráci dejepis - 
etická výchova vzniká 
aj nástenka na dolnej 
chodbe... Sú tam mnohé 
články na zamyslenie - o 
utečencoch, grafitoch, do-
bre a zle vo svete...

RECYKLUJEME PET 
fľaše - nezabúdajte 
hlavne fľaše vyliať, 
nechať bez vrchnáka, 
pokrčiť a koncom týždňa 
týždenníci vyniesť do 
spoločného veľkého 
kontajnera na chodbe! 
Za lepšiu planétu!
Vaša redakcia
             (Cmuuuuuk...)

 
Nové lavice i stoličky
postupne pribúdajú 
aj do posledných 
tried, rovnako ako 
dataprojektory a 
počítače, ktoré sú 
už samozrejmosťou 
našej Tilgnerky.
Škoda len, že in-
ternet je pomalý a 
často vypadáva, 
ale to je celosloven-
ský problém, nie iba 
našej školy, takže sa 
naša generácia ne-
chá rada prekvapiť, 
či kvalitnejší internet 
dorazí aj do slov-
enských škôl alebo 
je to naozaj vec 
nemožná... 

1šk. rok   2016/2017
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 HMYZÍ  HOTEL

alebo Ako sa darí Modrej Tilgnerke
 
 Už od minulého 
školského roku  je naša škola 
zapojená do projektu Modrá 
Tilgnerka, o ktorom sme už na 
stránkach nášho časopisu písali.  
Nie je to však iba projekt, ktorá 
začal a skončil, stále pracu-
jeme na tom, aby aj naša škola 
prispela svojou troškou do och-
rany nášho ekosystému, do sta-
rostlivosti o prírodu, ale hlavne, 
aby sa prepojil život školy, život 
žiakov s prírodou.
 V piatok 6. septem-
bra 2016 k nám opäť zavítali 
Nóri. Takto ,,familiárne”  vo-
láme zástupcov nórskeho minis-
terstva životného prostredia, ktoré 
tento európsky projekt zastrešuje. 
Tento rok sa u nás zastavil sám 
minister životného prostredia Vi-
dar Helgesen , aby sa pozrel, ako 
sa našej škole darí vo vylepšovaní 
ekoprvkov. Pripravili sme si pre 

nich  krásne privítanie vo forme  
ľudového tanca, ako pokrm náš 
klasický chlieb so soľou a hlavne  
prezentáciu, ktorá obsahovala 
informácie o jednotlivých eko-
prvkoch našej školy a  následne 
ich prehliadku. 
 Práve prehliadka sa  
nesmierne páčila, ako aj všetky 
pozitívne zmeny vykonané za 
posledný rok. 
 Zaujal ich najmä náš nový 
hmyzí hotel, s ktorým sa neskôr 
aj odfotili. Snažili sme sa naplno 
využiť ich pobyt. Naši starší žiaci 
si pripravili zaujímavé otázky, na 
ktoré nám pán minister veľmi rád 
odpovedal. 
Veľmi ho potešilo, že študenti na 
našej škole sa angažujú v takých-
to enviromentálnych projektoch 
a veria, že aj jednotlivec môže 
urobiť zmeny. 
 Pán minister a jeho kole-
govia boli veľmi milí a všetci ve-
ríme, že radi príjmu pozvanie aj 
o rok a my budeme mať možnosť 
predviesť nové pozitívne zmeny.

Text a foto:
Tamara Mandáková, Kvinta A

   
Modrá Tilgnerka v skratke
- projekt Modrá Tilgnerka je 
grantový projekt vyhlásený 
Úradom vlády SR v programe 
Prispôsobenie sa zmene klímy 
- prevencia povodní a sucha 
financovaný z grantov Islan-
du, Lichtenštajnska a Nórska 
prostredníctvom Finančného 
mechanizmu EHP a zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky
- vybudovali sme vegetačnú 
strechu, dažďové jazierko, 
hmyzí hotel
- za školou  minizáhradka s kvet-
mi, zeleninou  - pre včely
- vysadili nové stromy

1šk. rok   2016/2017
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AKO CHUTÍ 

 V utorok  13.9.2016 naša škola pred-
viedla, čo všetko žiaci a učitelia učia, 

tvoria, predvádzajú...

  Už hneď na začiatku 
školského roka to na Tilgnerke 
žilo! Roztočili sme nový 
školský rok veľkou akciou za 
účasti novinárov a televízií, 
ale hlavne rodičov, bývalých 
žiakov, kamarátov a ich rodin-

ných príslušníkov. Bola 
to veľká školská akcia, 
ktorou sme sa prezen-
tovali širokej verejnosti, 
čo všetko sa učíme a čo 
všetko dokážeme a ako 
nám záleží na zdravom 
životnom štýle. Naša 
škola spája základnú 
školu, osemročné gym-
názium a bilingválne 
gymnázium s profilá-
ciou na jazyky a prírodné 
vedy.
 Na  tento ,,deň ot-
vorených dverí” dňa 13. 
septembra 2016  si naši 
tilgneráci  pripravili pro-

gramy a stanovištia, kde obozna-
movali ľudí so zdravým životným 
štýlom a aktivitami, ktoré sa robia 
u nás na hodinách alebo aktivita-
mi, kde prepájali jednotlivé pred-
mety so zdravým životným štýlom. 
Pripojilo sa mnoho tried - starší 
prezentovali mladším, čo je jedna 
z hlavných priorít našej školy. 
Slávnostne sme privítali sta-
rostku MČ Karlova Ves MUDr. D. 
Čahojovú a poslanca MČ KV B. 
Záhradníka, ktorí sa hneď pred 
vchodom školy mohli ponúknuť na 
stanovišti, kde si žiaci v spolupráci 
s JEMINE mohli vyrobiť vlastné 
smoothie. Nechýbala ani disku-
sia rodičov a žiakov o zdravej 
strave s vedúcim našej šk.jedálne 
M. Maszayom, ktorý je známym 
propagátorom zdravého jedla v 
školských jedálňach a snaží sa 
viesť žiakov aj rodičov k zdravému 
jedálničku.

1šk. rok   2016/2017
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o trójskom koňovi, konkrétne 
časť, kde sa Paris mal rozhodnúť 
medzi bohyňami. ,,Herečky” z 
3.A b sa rozhodli   túto báj trochu 
zmodernizovať, aby sa divákom 
(deťom) naozaj páčila a aby si 
ju dokázali zapamätať. Rovnako 
skvelá bola prezentácia o levandu-
li, olivách či námornícke kreácie! 
Úžasné!
Životný štýl kedysi  
 Nezaostával ani pohyb a 
hry, a preto ďalšia časť žiakov 

vymyslela akti-vitu, 
pri ktorej by zlepšili 
hlavne motoriku tela, 
a tak pripravili dráhu, 
po ktorej deti museli 
chodiť. Chlapci museli 
mať v rukách pingpon-
gové rakety s loptičkou 
na nej a dievčatá to 
isté, len s lyžičkou. 
Každému počítali čas, 
za koľko dráhu prešli a 
neskôr  vyhlásili výsled-
ky. Niektorým to išlo 
rýchlejšie, niektorým 
pomalšie, no myslím 
si, že to cieľ splnilo. 
Deťom tu cibrili aj mo-
zog, a tak ich odskúšali 

TILGNERKA
Slovanské zvyky
 Pred školou táborila aj 
skupina Slovanov (alias Sekunda 
A), ktorá širokej verejnosti veľmi 
kreatívne predstavila slovanské 
zvyky, spôsob života, obydlie, 
odev, stravu, obchod, zbrane 
i hlaholiku, písmo našich slo-
vanských predkov z čias Veľkej 
Moravy, ktorú si prítomní žiaci i  
návštevníci mohli aj vyskúšať.
Moje zdravie, môj život  
 Na stanovisku Moje zdra-
vie, môj život si žiaci pripravili 
rôzne prezentácie, v ktorých po-
rozprávali deťom o zdravých stra-
vovacích návykoch, o poruchách 
príjmu potravy (anorexii aj bulímii) 
a spolu s deťmi sa rozprávali o 
tom, ako sa nezdravé sladkosti a 
čipsy dajú nahradiť zdravšími al-
ternatívami. Taktiež deťom pred-
stavili pojem právo a porozprávali 
sa s nimi o detských právach, ale 
aj ich povinnostiach. 
Stredomorská kuchyňa
 Aby to bolo pestré, mali 
sme aj stredomorskú časť, kde 
žiaci zahrali kúsok z gréckej báje 

šk. rok   2016/2017
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čo na Tilgnerke robíme - re-
cyklujeme PET fľaše!
Jedlá minulosti
skvelo dopĺňali túto tému 
dňa a mnohí žiaci ani ne-
verili, ktoré jedlá sú už 
staré a ktoré nové, hoci ich 
pokladáme za slovenské či 
slovanské.
Irish football
zaujal mnohých - ďakujeme 
nášmu p. uč. Johnovi Na-
shovi za predstavenie tohto 
športu na Tilgnerke!
Vytvor si vitamínový 
tanier
bola veeeeľmi chutná zába-

va, kde sa  viacerí z nás naučili, 
že zdravé nemusí byť len blé, ale 
aj mňam!
Voda je len jedna!
Tento stánok nám predstavil, aká 
je dôležitá pitná voda a to v spolu-
práci s BVS.
Chemické pokusy
 Tilgnerka chutí, to vieme. 
No pení, šuští, bliká a horí... Kde? 
Predsa na chémii. V rámci dňa Ako 
chutí Tilgnerka sme pre našich 

na rôznych tajničkách a kvízoch o 
zvykoch, živote a zábave v minu-
losti.  
Nechýbala tajnička s výberom 
rôznych celosvetovo obľúbených 
športov. Inšpiráciou bol hlavne 
fakt, aby našim mladším 
spoluškolákom dali menší insight 
do zákulisia niektorých športov, o 
ktorých aspoň trochu vieme.Nie-
ktoré tajničky boli naozaj náročné, 
ale s pomocou starších všetko 
všetci zvládli a zabavili 
sa, a tak to malo byť! 
Braintrainer 
     Toto stanovište 
precvičilo mozgy 
našich tilgnerákov 
cez rôzne hlavolamy, 
krížovky, sudoku či 
hraním šachu a pe-
xesa.
Relaxačná zóna
  bola mimoriadne 
obľúbené stanovište 
plné kníh o rôznych re-
lax veciach, zdravého 
jedla, masáže  a 
príjemnej hudby.
Recyklujeme
stánok opakoval to, 

šk. rok   2016//2017
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- pokračovanie...
menších spolužiakov pripravili 
kuchynskú chémiu. Deti si mohli 
urobiť niekoľko experimentov. 
Prvým experiment bol zaujímavý 
pokus s octom a sódou bikar-
bónou. Na druhom stanovišti po-
zorovali, ako horí horčík. V treťom 
pokuse deti spoznali čarovné 
vlastnosti červenej kapusty. 
Štvrtý pokus deťom ukázal, čím 
si slony umývajú zuby. 
Ako posledné deti videli pokus 
zvaný Džin v banke. Do nádoby s 
peroxidom vodíka pridal asistent 
(nebezpečenstvo úrazu) lyžičku 
hypermangánu. Deti zakričali: 
„Džin, výjdi von!“ A odrazu 
sa z banky vyparilo obrovské 
množstvo plynného kyslíka.
Piesne a tance v nemčine
 Pohyb patrí  k zdravému 
štýlu, a tak    žiačky Kvarty A - 
Katka, Emka, Linda, Lea a So-
fia nemeckou piesňou roztanco-
vali a rozospievali žiakov. Žiaci 
odchádzali rozhorúčení a vysmia-
ti, skvelý zážitok!
Invázne druhy
bolo skvelé stanovište biológie!

šk. rok   2016/2017

Tanečky a hry
zasa obsadili telocvičňu a dvor a 
bolo to plné pohybu!
Slovenčinárske hry
 Na týchto stanovištiach 
sa žiaci  formou projektu Starší 
mladším realizovali aj ako zdraví 

Hrdinovia zeleninovej 
hriadky alebo v súťaži 
Medzi triedami to iskrí, 
ale najväčší súboj sa 
dial na stanovišti  s 
tzv. reštauráciou, kde 
súťažiaci prekladali 
jedálny lístok a ob-
jednávali si... Zdravá 
výhra potešila a zába-
va bola fakt skvelá!
 A veru ne-
chýbali ani mnohé 
ďalšie skvelé 
stanovištia...  
Ďakujeme všetkým 
za skvelý deň!

Text: Karin Virágová, 2.A b
            Foto:  redakcia       
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 Pani učiteľka, vitajte 
znova po materskej dovolenke 
na našej škole - aspoň tak 
som počula.  Ktorý predmet na 
Tilgnerke učíte? 
Slovenský jazyk a literatúru.
 Vraj ste aj triednou 
učiteľkou 1.A bilingválnej. Akí 
sa vám zatiaľ zdajú? Budete si 
rozumieť?
Trieda 1. Ab sa javí ako veľmi dob-
rá trieda. Vládne tam dobrá nála-
da, študenti sú usmievaví a keď 
ich o niečo poprosím, tak na výzvu 
reagujú. Priniesli kvety do triedy, 
milá nástenkárka mi predložila 
návrhy ako by mohla nástenka 
vyzerať, mám postarané o triednu 
knihu...no radosť byť s nimi:-).
 Pani učiteľka, vždy ste 
chceli byť učiteľkou? Ak by ste 
nerobili učiteľku, čím by ste 

 Mgr. Erika Potočová

Spovedáme  učiteľov!
chceli byť? 
Patrím medzi tých šťastných 
ľudí, ktorí dosť skoro zistili, aké 
by chceli robiť v budúcnosti pov-
olanie. V druhom ročníku na gym-
náziu som si uvedomila, že by 
sa mi páčilo rozprávať o tom, čo 
ma zaujíma a čo obohacuje môj 
život – práve o literatúre. Ak by 
som nerobila učiteľku, myslím, že 
by som sa zamestnala v knižnici 
alebo v kníhkupectve.
 Čo rada robíte vo voľnom 
čase? 
Rada čítam knihy, varím, pečiem.
 Čo robíte cez prázdniny, 
vašu dovolenku? 
Okrem vyššie uvedeného chodím 
rada na výlety.
 Rada cestujete? Kam? 
Áno. Mám veľmi rada Slovensko, 
takže stále objavujem v súvislosti 

s našou krajinou pekné miesta. 
Mám rada Bratislavu, Liptovský 
Mikuláš, Bystricu, páčia sa mi 
Košice... 
Zo zahraničia ma oslovilo Talian-
sko, ale aj Francúzsko a rada by 
som ešte raz navštívila New York.
 Ktoré jedlo máte 
najradšej? 
Zeleninové šaláty.
 Ako si predstavujete do-
volenku snov?
Bol by to poznávací zájazd. Prešla 
by som svetové metropoly, pre-
zrela by som si všetky zaujíma-
vosti odporúčané v knižkách pre 
cestovateľov, ochutnala by som 
ich miestnu kuchyňu a narobila ti-
síc fotiek.
 Ďakujem za rozhovor!

Lili Rybová, Sekunda A
Foto: archív E.P.

šk. rok   2016/2017
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Strednej Ameriky. Snáď si to raz 
splním.  
 Jeseň je známa aj Hallo-
weenom. Ak by ste išli na karneval, akú 
masku by ste si vybrali a prečo?
Keďže som na žiadnom karne-
vale nebola, nemusela som sa nad 
maskou ešte zamýšľať. Pravdepo-
dobne by som sa rozhodla až v 
daný moment, keď by som išla na 
nejaký karneval.
 A čo vianočné darčeky? 
Už ste začali zháňať alebo je 
ešte čas? Aký máte na to názor? 
Vianočné darčeky som síce ešte 
nezačala zháňať, ale taktiež si to 
nenechávam na poslednú chvíľu, 
pretože potom ako zákon schvál-
nosti nikdy nenájdem to, čo potre-
bujem. Darčeková horúčka u mňa 
asi prepukne až v novembri. :) 
 Ďakujem za rozhovor!

Lili Rybová, Sekunda A
Foto: archív S. S.

 Pani učiteľka, vy ste 
u nás vraj úplne nová, čo na 
Tilgnerke učíte?
Na Tilgnerke učím pred-
mety biológiu a chémiu.
 Čo rada robíte vo voľnom 
čase? 
Keďže voľného času mám teraz 
len veľmi málo, snažím sa ho 
spravodlivo rozdeliť medzi mojich 
kamarátov a rodinu tak, aby som 
nikoho nezanedbávala. A zároveň 
sa stihla venovať aj svojim 
záľubám, ako je divadlo, čítanie 
kníh, turistike a spánku.
 Čo rada robíte cez prázd-
niny, vašu dovolenku?
Všetko, čo počas roka nestíham 
robiť. Rada spím a venujem 
sa ľuďom, ktorých mám rada, 

a taktiež svojím záľubám.
 Rada cestujete? Kam? 
Veľmi rada cestujem.  A kam? To 
mi je v podstate jedno. Dôležité je 
pre mňa s kým. Veľmi rada spozná-
vam krásy Slovenska, jaskyne, 
hory, čaro slovenských lesov. Ale 
taktiež mám rada more, spozná-
vanie kultúry cudzích krajín. 
 Ktoré jedlo máte 
najradšej?
Pravú slovenskú vianočnú ka-
pustnicu. :D Nielenže mi veľmi 
chutí, zároveň mi vždy pripomenie 
domov,  krásu a čaro Vianoc. 
Ale všeobecne mám veľmi rada 
jedlá, v ktorých je veľa zeleniny 
alebo jedlá, ktoré sú pikantné.
 Ako si predstavujete do-
volenku snov?
Neviem síce, či by to bola do-
volenka snov, ale mojím snom 
je precestovať krajiny Južnej a 

šk. rok   2016/2017

 Mgr. Simona Sčensná
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  Duše mŕtvych v Osvienčime
  Nový školský rok sme začali 
dvojdňovou dejepisnou exkurziou v dňoch 
22. – 23. septembra 2016 v zložení 2.A b, 3. 
A b, časť Kvinty A a zopár žiakov 4.A b a Sep-
timy A na ,,oživenie“.  Rôznorodé zloženie 
osadenstva naznačuje, že to nebol obyčajný 
výlet. 
 Našou prvou  a hlavnou zastávkou 
bol nemecký vyhladzovací tábor Osvienčim. 
Toto miesto v nás vzbudilo rozporuplné 
pocity. Zažili sme niečo, na čo človek nikdy 
nemôže zabudnúť. Stopy ľudského utrpenia. 
Duše mŕtvych na každom kroku. Hrôzy, ktoré 
počas vojny museli židia zažívať v tomto 
koncentračnom tábore (ale aj iných), nemôžu 
nechať nikoho ľahostajným. Aj keď sme vo-
jnu nikdy nezažili a žijeme v úplne inej dobe, 
po tom, čo sme videli, slovo vojna, holokaust 
a utrpenie  nabrali pre nás úplne iný význam. 
V autobuse sme všetci  sedeli ako zarezaní 
a premýšľali sme o tom, aké máme šťastie, 
že nemusíme v dnešnej dobe mať strach a 
obavu o svoje prežitie, o svoj  život. O to krajší 
bol príjazd autobusom do  mesta Krakow, kde 
sme si všetci uvedomili, že to, čo sme videli, 
je už len strašná minulosť a my sa môžeme 
tešiť z výletu. Nočná prehliadka Krakowa bola 
veľmi pekná... Večer na hoteli s kamarátmi 
nám znova vyčaroval úsmev na tvárach. 
 Na druhý deň sme boli na prehliadke 
kráľovského zámku Wavel a následne sme 
videli aj katedrálu sv. Stanislava s jej slávnym 

šk. rok   2016/2017

zvonom, ktorý má meno Zigmund.  Práve tu 
sa písala história poľského národa. Vrátili sme 
sa opäť do Krakowa, kde sme si pozreli, ako 
toto mesto vyzerá cez deň. A úprimne môžem 
povedať, že cez deň je toto mesto rovnako 
krásne ako večer.
Potom sme sa  presunuli do Wieliczky, kde 
sme mali prehliadku soľných baní, ktoré sú 
zapísané aj v zozname svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO a patria 
medzi najväčšie na svete. Všetci sme boli 
uchvátení touto  krásnou jaskyňou, ktorá pri-
pomínala skôr podzemné mesto ako jaskyňu.
 Bol to síce krátky výlet, ale veľmi in-
tenzívny. Zažili sme mnoho  zážitkov, ktoré sú 
výnimočné a na ktoré budeme dlho spomínať. 
Možno uvažujete tiež, či ísť alebo neísť  do 
koncentračného tábora, pretože sa bojíte, že 
uvidíte hrôzy vojny. 
 No netreba sa báť. Treba si ísť 
pozrieť toto miesto na vlastné oči, pretože 
tak aj tí menej vnímaní a menej ľudskí isto 
pochopia, že holokaust nie je len slovo z 
učebnice dejepisu... Sú to duše miliónov 
ľudí, ktoré zahynuli krutou smrťou len pre 
nenávisť, zlobu, šialenstvo jedného vodcu a 
jeho prisluhovačov... Netreba na to zabúdať! 
Ako sa vraví - kto nepozná svoju históriu,  tak 
sa z nej nepoučí a stále ju opakuje. No toto 
sa už NESMIE zopakovať... A ja verím, že 
naša generácia to už nedovolí... 

Text: Diana Šablicová, 3.Ab
Foto: Paula Čermáková, 3.A b
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O emigrantoch kedysi a dnes

 beseda so spisovateľkou Irenou Brežnou

  Cez švajčiarsky 
projekt PRO HELVE-
TIA sa nám podarilo 
dostať na besedu s  pani 
spisovateľkou, novinár-
kou, vojnovou reportér-
kou a prekladateľkou Ire-
nou Brežnou, žijúcou od 
r.1968 vo Švajčiarsku, 
v pondelok 3.10.2016 
a to 3.A b a Septi-
ma A v rámci dejepisno-
slovenčinárskej akcie.
 Jej kniha Nevďačná 
cudzinka bola na jar 
ocenená prestížnou li-
terárnou Cenou Dominika 
Tatarku a literárnou ce-
nou Švajčiarskej konfe-
derácie. Kniha je písaná 
beletristicky s tematikou 
emigrácie. 
O emigrácii sa v súčasnosti 

šk. rok   2016/2017

veľa hovorí, a preto táto 
téma zaujala aj našich 
študentov z Tilgnerky. 
Pani spisovateľka nám po-
rozprávala, aké  bolo 
náročne emigrovať z 
Československa a aké  
bolo ťažké zvyknúť si na 
život vo Švajčiarsku bez  
priateľov. Ďalej nám po-
rozprávala o cestách  do 
zahraničia, ale aj o  zau-
jímavých zážitkoch, ktoré 
zažila ako vojnová redak-
torka.  
Odpovedala nám na množstvo 
otázok - napríklad ako vy-
zerá deň spisovateľa a ako 
dlho trvá napísanie kni-
hy. Otázok bolo neúrekom, 

pretože  táto téma naozaj 
zaujala každého. Disku-
sia na tému domov a klady 
či zápory Československa 
s prítomnými divákmi bola 
naozaj búrlivá, keďže sa 
stretli predstavitelia 
rôznych názorov a každý 
si bránil ten svoj...
      Po skončení besedy 
sme pani Irene Brežnej 
srdečne poďakovali. Každý 
z nás si v hlave niesol 
veľa myšlienok o minulej 
dobe a jeho režime, ale aj 
o tom, aká ťažká je práca 
novinára, ktorý vykoná-
va reportáže z vojnového 
prostredia.

Text a foto: Diana Šablicová, 3.A b
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Za vedou až na univerzitu!
šk. rok   2016/2017

 Naša škola organizuje mnoho 
náučných, ale aj zábavných akcií, 
keďže sme škola profilovaná svojím 
zameraním na jazyky a prírodné vedy. 
Tieto akcie sa ale nie vždy dejú v bu-
dove našej školy. Jednou z takýchto 
akcií bola exkurzia do Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského, ktorej 
sa postupne  zúčastnili žiaci bilingvál-
neho štúdia (2.Ab, 3.Ab a 4.Ab). 
 Počas tejto exkurzie sme 
sa dozvedeli mnoho o samotnej 
fakulte, o odboroch, ktoré sa na 
nej vyučujú, a samozrejme o konk-
rétnych častiach štúdií, o ktorých 
nám prednášali študenti post-
graduálneho štúdia. 
Navštívili sme katedru aplikovanej 
a environmentálnej geofyziky, ka-
tedru environmentálnej ekológie, 
katedru geochémie a katedru ge-
ológie a paleontológie. Prednášky, 
ktoré pre nás boli pripravené, sme 
si vypočuli nielen v slovenskom, 
ale aj v anglickom jazyku.
Pre nás študentov bolo veľmi zaují-

mavé vidieť, ako sa rôzne odbory 
zaoberajú aktuálnymi probléma-
mi vo svete  a ako veľa možností 
uplatnenia v budúcnosti nám je o-
tvorených, ak by sme sa rozhodli 
študovať práve na Prírodove-
deckej fakulte UK v Bratislave. 
Prednášky boli veľmi zaujímavé 
a rôznorodé, takže mal každý 
šancu nájsť si v nich niečo „svo-
je“, čo ho zaujalo. 
 Prírodovedecká fakulta 
UK našej škole poskytuje nielen 
prednášky, ale  párkrát za rok 
nám dovolia nahliadnuť aj do svo-
jich chemických laboratórií, kde si 
môžeme priamo vyskúšať, ako sa 
pracuje s profesionálnymi pomôc-
kami na rôznych pokusoch vďaka 
úzkej  spolupráci našej školy s PF 
UK. 
 Za tieto zaujímavé zážitky 
a nové poznatky však nevďačíme 
len pracovníkom a študentom PF 
UK, ale vo veľkej časti aj našej 
p.uč. Ing. Jane Červeňovej, ktorá 
s nami tieto akcie absolvuje a 
vybavuje ich, čím nám spestruje 
naše stredoškolské štúdium na 
tejto škole.                     

  Text a foto:  Lenka Skokánková, 3.A b
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KOZMONAUTI  V BLAVE
	 Začiatok	 školského	 roka	
býva	pre	starších	žiakov	pomerne	
deprimujúci,	 a	 tak	 vždy	 poteší,	
keď	učiteľ	vymyslí	aktivitu,	ktorá	
všetkých	 zabaví!	 A	 čo	 je	 lepšie	
ako	 exkurzia	 alebo	 výlet?	A	nám	
sa	 tento	 rok	 podarilo	 dostať	 na	
skvelú	 výstavu	 Cosmos	 Disco-
very	v	Inchebe.
	 Na	 začiatku	 výstavy	 nás	
prívítali		pracovníci	výstavy,	ktorý	
nám	 dali	 sprievodcu	 	 a	 ten	 nás	
sprevádzal	 po	 výstave	 a	 všetko	
nám	vysvetľoval.	
V	 prvej	 časti	 výstavy	 je	 možné	
vidieť,	 kto	 patril	 k	 najznámejším	
kozmonautom	a	rovnako	aj	film	o	

vesmíre.
V	 druhej	 časti	 výstavy	 nás	
oboznámili	s	rôznymi	oblekmi	pre	
kozmonautov,	rôznymi	riadiacimi	
počítačmi	či	kozmickými	loďami.
		 Na	 konci	 výstavy	 skvele	
pobaví	 zábava	 v	 hracej	 časti,	
kde	 sú	 rôzne	 atrakcie	 pre	 deti	
a	 občerstvenie.	 Poniektorí	
odvážlivci	 si	 vyskúšali	 aj	 bez-
váhový	stav...							Text: Tomáš Ptačin, 9.A

P.S.
A my sa pripájame, naozaj to bola 
skvelá výstava plná vesmírnych 
modulov, špeciálnej vesmírnej 
stravy kozmonautov, množstvo 
informácií a zaujímavostí, o su-
veníroch ani nehovoriac. 
Všetkým sa nám veľmi páčilo a  dú-
fam, že si niečo takého čoskoro zo-
pakujeme!

Tinka Marešová a Števo Púčik, Sexta B
Ilustračné foto: www.incheba.sk

šk. rok   2016/2017
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   NOC VÝSKUMNÍKOV

	 NOC	 VÝSKUMNÍKOV	 je			
každoročný	 projekt,	 ktorý	 ot-
vára	 dvere	 do	 sveta	 objavov	 a	
vynálezov	 a	 zároveň	 ukazuje,	
že	 povolanie	 vedca	 je	 omno-
ho	 zaujímavejšie,	 ako	 si	 mys-
líme.		
 Dňa 30. septembra 2016 
boli žiaci z 3. Ab s pani učiteľkou 
K. Kresáňovou na hodine biológie 
v praxi - konkrétne v 
Starej Tržnici na akcii s 
názvom Európska noc 
výskumníkov. Tam sme 
si mohli pozrieť holo-
gramové prednášky na 
rôzne vedecké  témy. 
Najviac  nás však  zau-
jala prednáška   o 
spánku, o tom, ako 
naše telo funguje počas 
spánku a pod. 
Taktiež  sme si mohli 
vyskúšať, aké to je žiť 
bez jedného zmys-
lového orgánu, ako 

rýchlo zvládneme rozlúštiť hla-
volamy a ako dobre poznáme Eu-
rópu. 
Dozvedeli sme sa, aké dôsledky 
má stres, alkohol a drogy na naše 
telo a akú má veda budúcnosť na 
Slovensku. 
Taktiež  sme si mohli sami 
vyskúšať množstvo chemických a 
fyzikálnych pokusov, čo je naozaj 
skvelé! 
 Mottom podujatia bolo 
„Výskumníci sú medzi nami”  a 
to z toho dôvodu, aby nám výs-
kumníci ukázali, čo ich priviedlo 
k tomuto povolaniu, čo je na 
ňom najzaujímavejšie  a ako sa 
potom ich bádania uplatňujú v 
každodennom živote. 
 Táto akcia bola veľmi zau-
jímavá a ukázala nám vedu z inej 
stránky, z akej sme ju doteraz 
vôbec nepoznali. Pri odchode 
z tejto akcie sme mali všetci o 
čom premýšľať a zamyslieť sa 
nad našou (možno) vedeckou 
budúcnosťou.

Text a foto: Diana Šablicová, 3. A b

šk. rok   2016/2017
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Ako sa volilo do Žiackej 
rady? 

šk. rok   2016/2017

	 Všetci	 dobre	 vieme,	 že	 naša	
škola	 organizuje	 mnoho	 zaujíma-
vých	 akcií,	 ktorými	 spríjemňuje	
žiakom	Tilgnerky	ich	školský	rok.	Na	
týchto	akciách	sa	však	nepodieľajú	
len	 učitelia,	 no	 vo	 veľkej	 miere	 im	
pomáhajú	aj	žiaci	našej	školy.	
	 Zo	skupiny	takýchto	mladých	
ľudí,	ktorí	chcú	na	našej	škole	niečo	
urobiť,	sa	skladá	práve	náš	školský	
parlament.
 Prvé stretnutie tohto parla-
mentu, nazývaného aj Žiacka rada, sa 
uskutočnilo v stredu 28.9.2016, kde sa  
stretli dvaja vyslanci za každú triedu  a 
rozprávali sme sa o plánoch na tento 
školský rok. Po predstavení volebných 
plánov sme si zvolili nového predsedu 
školskej rady. Minuloročného predsedu 
Ivana Greguša nahradil v jeho funkcii 

Jakub Kamenický zo Septimy A.   
Po získaní jeho nového miesta nám, členom školskej rady, odprezentov-
al presne, čo má v pláne na nasledujúci rok, čo by chcel zmeniť, zlepšiť a 
možno aj zaviesť niečo nové. Ako sám povedal: „Chceme,	aby	sa	žiaci	
do	školy	tešili	a	mali	sa	na	čo	tešiť.” 
Vytvoril si skupinku študentov z 
vyšších ročníkov, s ktorými bude 
spoločné nápady realizovať, aj v 
spolupráci s členmi školského par-
lamentu a žiakmi našej školy. 
 Na tento rok sa chystajú 
mnohé, aj nové akcie, a my ve-
ríme, že sa máte na čo tešiť. Ak 
máte nejaké otázky či pripomienky 
k práci Žiackej rady, napíšte ich - 
hoci aj anonymne - do odkazovača 
na našej nástenke na prízemí pri 
vchode číslo dva.

Text: Lenka Skokánková, 3.A b
Foto: archív J.K. a redakcia

Jakub Kamenický, Septima A
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 Hneď na úvod nám prezraď, 
akú triedu u nás navštevuješ a kto si 
,,v civile”?
Ahojte, volám sa Diana Šablicová, 
mám 16 rokov a chodím do triedy 
3.Ab.
 Dopočula som sa, že hviezdiš v 
modelingu, ako si sa k tomu dostala?
Ako som sa dostala do modelingu, 
to je veľmi zaujímavé. Kedˇsom 
prišla na Tilgnerku v 1.ročníku, 
stretla som spolužiačku a ona 
straaašne chcela, aby som skúsila 
modeling, ale ja som bol vždy pro-
ti. Myslela som si, že modeling nie 
je smer pre mňa, ale jedného dňa 
som prehrala stávku, a tak som 
sa ocitla na kastingu. Prešla som 
úspešne a po boku Herriet Model 
Management sa to všetko rozbeh-
lo.
 S modelingom sa spája určite 
aj cestovanie, vycestovala si už aj do 
iných krajín?
Aj kedˇsom len tento rok v marci  
začala robiť modeling, už sa mi 

  Priamo v redakcii sme 
boli svedkami toho, ako sa 
plnil jeden dievčenský sen... 
Každá baba snáď sníva o tom, 
že bude modelkou. 
Naša redaktorka Diana Šab-
licová z 3.A b nesnívala,ale 
keď ju oslovili, vyskúšala túto 
možnosť - len tak v marci 
2016. A bola taká úspešná, 
že už  koncom júna mala za 
sebou skvelú kariéru a odlie-
tala na tri mesiace na mode-
lingový pobyt do Kuala Lunpur 
v Malajzii, kde nafotila a 
odpredvádzala mnoho foto a 
šiat... Po návrate je žiadanou 
modelkou, ktorá si ponuky vy-
berá. Prioritou je stále škola, 
rodina a priatelia. 

podarilo vycestovať do Rakúska a 
na 3 mesiace do Kuala Lumpur v 
Malajzii.
 Skvelé! Aký bol doposiaľ tvoj 
najväčší úspech?
Medzi moje najväčšie úspechy 
patrí fotenie advertorialu pre 
Versace, pre magazin NUYOU, 
editoriál pre magazín L’officiale, 
advertorial pre Gucci a magazín 
Marie Claire.
 Tak to ti teda gratulujem! Čo sa 
týka mesta Kuala Lumpur, ako sa ti tam 
páčilo, čo všetko si tam mohla vidieť?
Kuala Lumpur je veľmi odlišné 
mesto od európskych miest. Bolo 
tam možné vidieť veľké bohatstvo 
a na druhej strane taktiež aj veľkú 
biedu. A však najviac sa mi páčilo, 
aké multikulturálne mesto to je.
 Baví ťa práca modelky?
Práca modelky ma baví, mám 
rada fotenia aj prehliadky. 
 Aký je tvoj najväčší sen v 
oblasti modelingu?
Môj najväčší sen je zažiť Fashion 

šk. rok   2016/2017

Ako sa stať topmodelkou? 
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Nádejná spisovateľka  
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week v Paríži.
Ako stíhaš školu? Či to už nie ej pre 
modelku dôležité?
Škola je mojou prioritou, preto jej 
venujem  mnoho času - oveľa viac 
ako modelingu. Modeling ma veľmi 
baví a umožňuje mi cestovať, 
spoznávať rôzne kultúry, nových 
ľudí, ale vzdelanie je hlavné. Mo-
deling  je len hobby.
 A čo ďalej? Čo ťa najbližšie 
čaká? 
Idem predvádzať na Bratislavské 
módne dni a ešte na nejaké pre-
hliadky, ale ešte to nie je isté. 
Neberiem všetky ponuky a aj po-
nuky sa menia, je to zo dňa na 
deň.
 Diana, ďakujeme ti za rozhovor 
a prajeme veľa úspechov v tvojej ceste 
modelky!

Text: Karin Virágová, 3.A b
Foto: archív D.Š.

      Dňa 9. a 10. júna 2016 sa uskutočnilo vyhlásenie 
výsledkov 51. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže 
mladých autorov - LITERÁRNY KEŽMAROK 2016. Organizáto-
rom bolo mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica.
 Pre našu školu vybojovala Kristínka Vráblikova 
zo 6.A so svojou vlastnou prózou cenné 2.miesto v 
kategórii mladší žiaci. Súťažila so svojou poviedkou  
,,Peter a dovolenka” (uverejňujeme ju na s.27). Stala 
sa tak jedinou ocenenou súťažiacou z Bratislavy.
    Do súťaže bolo zaslaných spolu 1229 prác od 593 
autorov v kategóriách poézia a próza.
Na záver dňa sa víťazi autor-
skej súťaže osobne stretli s 
porotou, ktora ich práce hod-
notila.   
 Porotcovia s každým 
laureátom individuálne pre-
konzultovali ich tvorbu, 
prispeli cennými postrehmi 
a každého víťaza ďalej us-
mernili a podporili v jeho 
ďalšej literárnej tvorbe.
 Srdečne gratulujeme!

Text:  Diana Šablicová, 3.A b
Foto: archív K.V.
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Tilgnerka zachraňuje česť
 Bratislavy v bridži!

 Bridžové krúžky na niektorých 
slovenských stredných i základných 
školách vyprodukovali  viacerých vyni-
kajúcich hráčov, ktorí o svojich kvali-
tách presvedčili  skvelým výkonom na 
ME vo Wroclavi (6. miesto) i na svetovom 
šampionáte v Turecku, kde boli jedenásti.
  Na týchto úspechoch sa však 
hlavné mesto vôbec nepodieľa. Žiaľ, 
až do minulého roku by ste na žiadnej 
jeho škole bridžový krúžok nenašli.
Vďaka vedeniu Tilgnerky to ale už neplatí. 
Po dohode s Národným bridžovým cen-
trom sa konečne táto sofistikovaná hra 
dostáva i do Bratislavy. I keď krúžok v 
minulom školskom roku začal iba s hŕstkou 
záujemcov (každý začiatok je ťažký), má 
sa čím pochváliť.

 V júni t.r. sa v Trnave konal Prebor GAM (pozrite si fotoreportáž: 
www.nbcsr.sk/gamprebor.htm ), kde sa zúčastnili mladí slovenskí hráči, z 
ktorých viacerí majú za sebou i významné medzinárodné úspechy (napr. dvo-
jnásobní majstri Rakúska).  

   Preto bolo pre prítomných funkcionárov šokom, že 
trofej pre najlepšieho hráča v kategórii do 16 rokov získala naša Emily 
Sýkorová (pozri foto) z Tercie A iba po jednoročnej činnosti krúžku, v 
súvislosti s čím jej predpovedajú vynikajúcu bridžovú kariéru.

 Bolo by dobré, keby neostala osa-
motená a pridali sa i ďalší, aby naša 
škola úspešne konkurovala hlavne 
trnavským gymnazistom, ktorí sú v 
súčasnosti na výslní. Predsa  - naši 
žiaci nie sú o nič horší. :D
  I keď sme sa v tomto článku zame-
rali predovšetkým na náš súťažný 
úspech, treba zdôrazniť, že bridž nie 
je iba hra, ale že má výrazný vplyv na 
väčšinu mozgových činností (pamäť, 
analytické myslenie a pod.), čo po-
tvrdili i výskumy z Ústavu Alberta 
Einsteina v Kalifornii.
    Stojí za to zoznámiť sa s 
bridžom!  

                     Text a foto: M. Tatranský, 
tréner bridžu

Pozrite si prekvapujúce výsledky na 
www.nbcsr.sk/brain.htm

   
Bridž v skratke
- je to kartová hra 2 hráčov 
oproti sebe tzv. linka
- pochádza už zo 16.storočia
- hrá sa s francúzskymi kar-
tami bez žolíkov
- je to kráľovská hra spomedzi 
kartových hier
- rozdiel medzi bridžom a 
mariášom je asi taký, ako med-
zi šachom a dámou
- v súčasnosti patrí bridž dokon-
ca medzi olzmpijské športy
- môžete si ho zahrať online 
napr. na BBO
ZDROJ:www.wikipedia.org/
wiki/bridz 28.9.2016.
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Tilgneráčka v Anglicku

  Keďže som  chcela tento rok 
zmenu, vybavila som si (spolu s mojimi 
rodičmi) študijný rok v zahraničí, konk-
rétne v Anglicku, v oblasti Dorset. Žijem 
v malom mestečku Weymouth na juhu 
pri mori, v dobrovoľníckej rodine spo-
lu s mojou spolubývajúcou z Nemecka.
 Školský systém v Anglicku sa líši vod-
toho slovenského systému pravdepodobne 
takmer vo všetkom. Jediná spoločná črta, 
ktorú som si zatiaľ všimla, je pätnásťminútová 
prestávka. Inak je to o niečom úplne inom.
 Bola som priradená do Weymouth Col-
lege, konkrétne do skupiny A-levels. Hovorí sa, 
že študenti A-levels sú „tí inteligentnejší“, ale jed-
iný rozdiel je v tom, že si vyberáte predmety a 
nie ste zameraní len na jednu oblasť. Teda, ak si 
vyberiete predmety, čo spolu súvisia, tak ste zameraní na jednu oblasť, ale to je vedľajšie :D
Študenti A-levels sa začínajú učiť o týždeň skôr ako ostatní, takže síce do školy chodí cez dveti-
síc študentov, ale prvý týždeň nás tam bolo asi len sto. 
Prvý deň je niečo, ako keď my chodíme do školy týždeň pred začiatkom – čiže všetky vybavovačky. 
Vypĺňate prihlasovací formulár do školy, podpisujete papiere, vyberáte si s odbornou pomocou 
vyučujúcich predmety (pričom vám o polovici z nich povedia, že „pre zahraničných študentov je 
to veľmi ťažké“, ale ak sa niečo za štyri týždne v Anglicku naučíte, tak je to fakt, že ak učiteľ povie 
„toto je ťažké“, zvyčajne je to celkom jednoduché) a na záver si vás odfotia a vytlačia vám vašu 
identifikačnú študentskú kartičku, na ktorej vyzerá každý absolútne príšerne, ale dostanete sa s 
ňou prakticky hocikde. A to je koniec prvého dňa, cca hodina a pol. 
Na druhý deň ste v škole len o trochu dlhšie, vypočujete si príhovory od učiteľov, 
vedúcich a riaditeľov a potom vás rozdelia do náhodných skupiniek a pošlú vás do tried.
Školský areál nie je jedna veľa budova s triedami, ale areál mnohých budov rozdelených do 
sektorov, pričom je dosť možné, že každú hodinu máte v inej budove. Dá sa v tom veľmi ľahko 
stratiť, ak nemáte dobrý orientačný zmysel, pretože každá budova má tri alebo viac pochodí a 
ešte omnoho viac tried. To ešte nehovorím o všetkých možných kombináciách, ako sa niekam 
dostať. Časom sa ale naučíte. Budovy sú rozdelené podľa predmetov. Škola má taktiež vlastnú 
poradňu pre študentov, kde môžete ísť s hocijakým problémom, či už osobným alebo spojeným 
so školou. Taktiež si od školy môžete na štúdium požičať peniaze, majú tu finančného poradcu, 
s ktorým sa len tak môžete prísť poradiť, vlastnú kaviareň a jedáleň s rôznymi typmi jedál cez 
cestoviny, šaláty, ovocie, hamburgery, hranolky, sendviče a ďalších iných vecí.
Vráťme sa ale k druhému dňu. V triede sme robili všetky tie formality ako prihlasovanie sa 
na školský mail, Moodle (niečo veľmi podobné nášmu Edupage, len bez známok) a pod. 
Plus ešte všetky tie typické „zoznamovacie aktivity“, kedy dostanete papierik s políčkami ako 
„píše ľavou rukou“, „vie zacitovať Shakespeara“  a vy musíte chodiť po triede a pýtať sa ľudí.
 Ku koncu ešte dostanete váš veľmi zaujímavý rozvrh, na ktorý len oči 
vyvaľujete. Môžete si vybrať maximálne štyri predmety, pričom sa odporúča vybrať 
si len tri, pretože štyri predmety si zvyčajne vyberajú len dospelí študenti. Ja osob-
ne som si vybrala biológiu, anglickú literatúru, kreatívne písanie a štúdium médií. A 
síce sú to štyri predmety, aj tak mám tak veľa voľného času, že ani neviem, čo s ním.
A viac vám prezradím v ďalšom čísle Tilgnerky:D                      Text a foto Maťa Žákovičová, 3.A b

šk. rok   2016/2017
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 Ako získať vodičák? 
 N e -
j e d n é m u 
študentovi 
n a p a d n e 
aspoň raz 
za čas 
myšlienka 
s a m o -
s t a t n é h o 
šoférovania 
auta. V čom 
je táto pred-

stava tak očarujúca?  
 Nie je predsa prítomná závislosť 
a potreba  spoliehať sa na mestskú hro-
madnú dopravu alebo inú osobu. Taktiež 
je to aj iná forma slobody a nezávislosti. 
Napríklad ak sa potrebujem dopraviť 
na určité miesto, sadnem do auta a v 
podstate nič neriešim. Bez auta si však 
pred odchodom musím buď zabezpečiť 
odvoz alebo naplánovať cestu MHD 
spojmi. Cestovanie  verejnou dopra-
vou je, samozrejme, ešte dvojnásobne 
príjemné, ak treba trikrát prestupovať  v 
35-stupňovej horúčave.  
          Ako všetci vieme, na šoférovanie 
auta je potrebný vodičský preukaz. Ten 
sa dá získať úspešným absolvovaním 
vodičského výcviku/ autoškoly. Dobrá 
správa je, že je možné si robiť vodičský 
preukaz už v sedemnástich rokoch. Tí, 
ktorí už nad výcvikom rozmýšľali a aj 
patrične panikárili, si určite položili otáz-
ky typu: „Ale do ktorej autoškoly vôbec 
mám ísť, ktorá je dobrá? A koľko to bude 
stáť? Ako sa tam vlastne dostanem?“ 
a podobne. Odpovedať sa na ne dá 
celkom v stručnosti.
          V Bratislave je veľké množstvo 
rôznych autoškôl. Zaujímavým háčikom 
je ale fakt, že bez bližších referencií 
nemáte skoro žiadnu šancu vedieť, ktorá 
škola je dobrá a naopak. Na tento malý 
problém existuje však skvelé jednodu-
ché riešenie: pýtať sa. Spolužiakov, zná-
mych, rodinných príslušníkov, kamará-
tov - hocikoho sa spýtajte na skúsenosti 
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s autoškolami. Avšak ak naozaj vo svojom 
okolí  nemáte nikoho, kto by vám vedel 
poradiť, internet vám zas a znova kryje chr-
bát. Existuje veľa fór a diskusií, ktoré vám 
môžu pomôcť pri rozhodovaní. 
Ceny vodičských výcvikov sú rôzne. Po-
hybujú sa zväčša v rozmedzí 350 – 500€. 
Je však prirodzené, že je možné nájsť 
lacnejšiu a neprekvapivo aj drahšiu po-
nuku. Avšak údajne by sa mali od 30. no-
vembra 2016 ceny zvýšiť až dvojnásobne. 
Je preto na vás, ako vyhodnotíte, ktorá 
cena je prijateľná. Mnohé školy ponúka-
jú výhodnejšie zľavy pre študentov a 
výnimočne je aj možná forma platenia 
na splátky. Uplatňuje sa tu zlaté pravidlo 
„Podľa toho, kam idete“ alebo PTKI .
Do autoškoly je možné prihlásiť, registrovať 
sa pomocou vyplnenej prihlášky. Tá sa 
zväčša nachádza priamo v konkrétnej 
autoškole alebo výnimočne na internetovej 
stránke autoškoly, odkiaľ si ju môžete 
stiahnuť, vytlačiť a následne vyplniť. 
Vypĺňanie zahŕňa základné informácie 
(meno, dátum narodenia, adresa trvalého 
pobytu..) a potvrdenie od lekára o vašej 
zdravotnej spôsobilosti. Buďte pripravení. 
Fyzicky aj psychicky. Váš lekár/ka si za 
svoju pečiatku  na vašej prihláške bez 
hanby s pokojným tónom vypýta 20 alebo 
30€ (uplatnenie pravidla PTKI). Taktiež je 
veľmi dôležité prihlášku po kompletnom 
vyplnení priniesť do autoškoly. Tento krok 
neodporúčam zanedbať.
          Ak rátate so všetkým vyššie spome-
nutým, nemali by pri začínaní vášho kurzu 
nastať žiadne zbytočné komplikácie. Ak 
si niečím nie ste istí, vždy je lepšie sa 
príslušných osôb opýtať, ako neisto dúfať, 
že ste všetko správne pochopili. Samotný 
proces výcviku je zväčša veľmi individuál-
ny a mnohokrát sa líši. Pravdepodobne 
je najlepšie si vyskúšať takýto zážitok na 
vlastnej koži. A tak mi nezostáva nič iné len 
popriať vám veľa šťastia a mnoho dobrých 
(zrekonštruovaných) slovenských ciest!

Text: Ema Dobišová, 3. A b
Obrázok: Karin Vašicová, sekunda A
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 KARLOVESKÉ  HODY

  Pokiaľ ste si aj vy užívali 
hodovú náladu na Karloveských 
hodoch, tak ste mohli vidieť aj náš 
tilgnerácky stánok. 
 V tomto reklamnom stánku 
školy sa nám predviedli aj che-
mické talenty našej školy, ktoré 
ukazovali deťom rôzne pokusy. 
Nechýbali ani menšie výbuchy 
a deti mohli vyhrať za správny 
predpoklad výsledku experi-

mentu rôzne ceny. Taktiež si 
ľudia mohli zadarmo pozrieť a 
zobrať naše výtlačky Tilgnerky a 
Tilgneráčika. 
Okoloidúci sa dozvedeli  o 
rôznych akciách, ktoré naša 
škola usporiadala, a mohli 
vidieť zaujímavé projekty našich 
žiakov. Bola to veľmi vydarená 
akcia!         Texta  foto: Karin Virágová, 3. Ab
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  Mesiac dozadu sa začalo moje dobrodružstvo. Hoci mám byť preč len do Via-
noc, prišla mi to ako celkom veľká výzva. Človek predsa nie je zvyknutý sa len tak zbaliť 
a odísť do novej krajiny. Mojou destináciou sa stalo Anglicko. Už sú to dva mesiace a  je 
to neuveriteľné. Predtým vám  ľudia vraveli, ako je štúdium v zahraničí jedna z najlepších 
životných skúseností, a teraz ste to vy, kto to prežíva na vlastnej koži. 
 Teraz som ja na tom mieste, ktoré mnohí ospevovali, a nemám o nič odlišnejší 
názor. V zhone nového prostredia, kamarátov a systému ten čas beží ozaj rýchlo. 
Úžasná rodina, dom na pláži, chápaví a nápomocní profesori, príjemný kolektív v škole 
a vzťahy, o ktorých už teraz viete, že vám vydržia na veľmi dlhú dobu. Najmä keď vám 
to dá úplne iný pohľad na veci, naučí vás to ,,organizovanosti” a sebestačnosti. Aspoň v 
to dúfam. :D 
Nebudem klamať a nepoviem, že to bolo vždy jednoduché. V istých momentoch pre-
citlivenosti sa človeku chce ísť domov a byť s ľuďmi, ktorých pozná dlhšie. No na druhej 
strane pri tak vyťaženom programe v škole a ešte aj ochote stíhať nejaké tie sociálne 
aktivity s kamarátmi na smútenie ozaj nie je čas. Dokonca hneď po dopísaní tohto článku 
na mňa čaká kôpka papierov na môj prvý test z Biológie, ojoooj. Ale musím uznať, že v 
porovnaní s rozvrhom, ktorí majú moji spolužiaci doma, je to úplná parádička. Začínať 
vyučovanie niektoré dni až poobede sa nepodarí len tak hocikomu. Stojí to veľa práce a 
úsilia všetko zvládať, ale nič dobré predsa nie je zadarmo.

Pauli Uhrínová, Septima A

Ahojte zo zahraničia!
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  SKVELÁ  BUFETÁRKA
Pracujem tu už šesť rokov.
Máte	rada	našich	žiakov?
Áno, mám ich veľmi rada.
Ako	 sa	 vám	 na	 našej	 škole	
páči?
Páči sa mi tu, sú tu dobré deti.
Čo	 robíte	 vo	 voľnom	 čase?	
Aké	sú	vaše	záľuby?
Oddychujem... Rada si prečítam 
dobrú knihu a pracujem v záhrade 
s kvetinkami.
Plánujete	 bufet	 na	 Vianoce	
nejako	vyzdobiť?
Každý rok mám na Vianoce vyz-
dobený bufet, bude aj tento rok.
Zverujú	 sa	 vám	deti	 so	svo-
jimi	problémami?
Áno, veru, zverujú... Viem o 
všelijakých láskach, príhodách na 
vyučovaní a iné veci... Ale to je 
bufetárske tajomstvo...
Máte	so	žiakmi	nejaké	vtipné	
zážitky?
Ale áno. Napríklad druháčikovia 
ma oslovujú pani učiteľka, to je 
vtipné aj milé dokopy. A často sa 
ma malé deti pýtajú, či to, čo tu 
zjem, aj zaplatím. :D
Ďakujem	za	rozhovor!

Kristínka Vrábliková, 6.A
Foto: redakcia
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   Každé ráno nám okrem 
pána vrátnika či školníka 
spríjemňuje začiatok dňa 
naše milá pani bufetár-
ka Mária Zemanová, ktorú 
máme všetci na škole radi. 
Je milá, ochotná, dá sa s ňou 
príjemne porozprávať a má 
skvelé čerstvé, vlastnoručne 
vyrábané celozrné bagety! 
Nedávno sa veľa hovorilo o 
tom, aké sú školské bufety 
nezdravé, ale to asi neboli 
v tom našom. Samozrejme, 
sú tu aj sladkosti a nezdravé 
pochutinky, ale kto by si po 
vyučovaní nedal nejakú 
maškrtu? Alebo nedobil 
energiu čokoládkou pred 
písomkou? Ale ak máte 
veľký hlad, alebo máte 
poobede krúžok, alebo 
vám vytrávil obed, iste si 
tu nájdete zdravý šalát či 
bagetu - naša pani bufe-
tárka je skvelá!
A tak mi nedalo neopýtať 
sa jej pár otázok:
Pani	 bufetárka,	 koľko	 ro-
kov	tu	už	pracujete?
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 Tilgnerácke múzy...

(Vytrhnuté zo slohových zošitov...)

           Moje hračky v noci
                  (Rozprávanie)
 ,,Dobrú nocku, Lili, ” povedala mamina a zhasla svetlo. Túto noc som 
nebola vôbec unavená, tak som začala počítať hviezdy na nebi, aby som čím 
skôr zaspala.
 No zrazu som počula v skrini zašuchotanie. Vybrala som baterku a  išla 
som sa pozrieť. No v skrinke boli len moje hračky, nič iné. Tak som opäť zaliezla 
do postele a pokračovala v počítaní hviezd, až som zaspala.
BUUUUUM! Boli tri ráno a ja som sa zobudila na strašný buchot! Spadol kryt 
zo skrinky na hračky, ale rodičia aj brat spali, nikoho okrem mňa to neprebudilo. 
Prišlo mi to čudné, že kryt spadol a stále bolo počuť nejaký slabý šuchot. Ľahla 
som si do postele a tvárila som sa, že spím, no kútikom oka som pozorovala 
skrinku.
Po pár minútach som si myslela, že mám halucinácie! Pomaly a potichu mi 
z mojej skrinky vyliezali hračky! Najprv veľký plyšový medveď Laco a za ním 
ovečka, sovičky, zajačik a ostatní plyšáci. Vybrala som spod vankúša baterku a  
zasvietila som Lacovi rovno do očí! Zľakol sa, ako aj všetci ostatní, spadol na 
zem, ležal a nehýbal sa. Prišla som k nim a pretrela som si oči. ,,Vy ste tu naozaj 
alebo mám halucinácie?” spýtala som sa prekvapene. 
Prvá sa ozvala ovečka: ,,Áno, Lili, sme skutoční, nemáš halucinácie.”
,,A-a-ale  to ak-o-o-o?” koktala som prekvapene.
,,Lili, veď hračky v noci ožívajú! Ale ty si jedna z mála, ktorá to už vie!” povedal 
Laco. ,,Povedať ti to skôr by bolo riskantné. Aj teraz si to musíš nechať pre seba 
ako tajomstvo.”
,,A kam všetci idete? No počkať... že to vy chodíte každý štvrtok vyjedať sušienky 
do kuchyne? spýtala som sa nahnevane. ,,Mama si vždy myslela, že je to moja 
práca a nechcem sa priznať.”
,,Áno, priznávame,” hanbili sa hračky.
A tak sme sa s mojimi hračkami dohodli, že ja im budem nosiť sušienky až do 
skrinky a oni mi bud ú pomáhať s upratovaním.
 Tak toto robia moje hračky v noci. A vaše? 

Lili Rybová, sekunda A

 A je tu jeseň!
Lístie padá, vietor veje,

pod stromom sa  šarkan smeje.
Škola volá na deti,
posledný lúč uletí.

Prídu dažde, mrakov čas,
vymizne nám leta zas.

Medveď nám už zalieta,
pani Zima prilieza...
Jeseň naša drahá, 
ako ťa mám rada.

Text: Karin Vašicová, 
Tamarka Vidová, Sekunda A

Obrázok hore: Tamarka Vidová, Sekunda A
Obrázok dole: E.Hulejová, Hybská, Dzurendová, 6.A 

šk. rok   2016/2017
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Petrova dovolenka
(poviedka na pokračovanie)

 Viete už, že mám brata Mikiho? Je strašne otravný a vôbec nie je chlap 
ako ja. Napríklad, keď ho len uštipnem, tak už ide plakať. 
Je nedeľa 6.50. Zapípal budík na Petrovom stolíku. Zo spánku do neho tresol. 
A do toho:
 „Peter!“ zvreskla mama. 
„Prosím? Kam ideme?“ opýtal sa znechutene.  Bol  prikrytý perinou a vstával 
hore zadkom. Priskočil k nemu Miki. Odokryl ho a hodil perinu na zem. 
„Do kostola!“ odpovedal. 
„Čo?“ odvetil Peter, vypleštil oči a skotúľal sa na spadnutú perinu.
 „Peter!“ zvreskla mama na druhýkrát. Prebral  sa a  so smútkom si začal vyberať 
zo skrine oblečenie.  Pritom si mrmlal:
„Všetci z tejto rodiny milujú kostol. Ale ja budem pokračovať vo svojom. Ne –zná 
- šam kostol,“ hláskoval. A  pomaly s ovisnutou hlavou kráčal dolu po  schodoch.
 „Poď, lebo to zmeškáme!“  zakričala mama. 
„No dobre,“ odpovedal smutne a nasadol do auta. 
„Tak, a konečne sa po 10 minútach pohneme,“ pomyslel si Peter. Išli, išli a už 
bolo počuť kostolné zvony. „Rýchlo, utekajme!“ zavelila mama. Prišli do kostola 
s vyplazenými jazykmi a boli úplne zadychčaní. 
„Prišli sme včas,“ potichu povedal otec. 
“Juchú! Omša začala,“ ohlásil sa Miki. Peter si sadol a zamračil sa. Všetci sa 
modlili, len on gúľal očami. Ešte si aj v duchu mrmlal: „Ne – zná – šam kostol“.

„Mama, kam pôjdeme po kostole?“ spýtal sa Peter. 
„Na dovolenku. A už buď ticho!“ odpovedala. Ale Peter sa tak nudil, že ju nevní-
mal. Keď prišli domov, okamžite trielil do postele. Veď načo ho budia o siedmej, 
keď kostol začína až o ôsmej? 
Takých krutých rodičov nikto na svete nemá!!! pomyslel si.

O hodinu sa z obývačky ozve:
 „Peter, vstávaj!“ kričí otec.
 „Čo? Kam ideme?“ opýtal sa Peter. 
„Do Španielska. Zabudol si?“ odpovedal otec.
 „Čože?“ opýtal sa prekvapene. „Mali sme ísť až na budúcu nedeľu!“. 
 „Presunulo sa to. Nevykecávaj, nedávaj  nám už otázky a poď dole!“ prikáza-
la mama. Peter natešene zišiel dole. Myslel si, že bude čakať ďalší otravný 
týždeň, kým pôjdu na dovolenku. 
Žeby sa moji krutí rodičia rozhodli, že si konečne môžem užívať aj ja? Veľký 
luxusný hotel, v apartmáne vírivka, pred hotelom obrovský bazén, krásne čisté 
more, sedieť pri televízore veľkom ako v kine, ktorý má 1600 kanálov a pritom 
chrúmať chrumky, sprcha, ktorá sprchuje z každej strany, stravovanie – raňajky, 
obed, večera,  bohaté jedlo ako napríklad veľký moriak na večeru, na raňajky 
veľa párkov s kečupom alebo cereálie zmiešané s mliekom, vodné postele a 
pohodlné kreslá! Predstavoval si v duchu Peter.

„Choď do auta!“ Zavelila mama. Peter vletel od radosti do auta. 
„Ide sa!“ zavelil otec. 
„Vyzerá to tak, že mi naozaj chcú urobiť radosť. Už  sa nudím. Koľko už cestu-
jeme?“ opýtal sa Peter. 
„Hodinu,“ odpovedal otec. 
„Iba?“ vypleštil oči Peter. Prešli 2,4, 6, 7, 9 hodín a boli na mieste. Peter bles-
kovo vystúpil z auta a padla mu sánka. Vyzerá to tu lepšie ako na internete! 
pomyslel si.  (pokračovanie v ďalšom čísle :D)                                     Kristínka Vrábliková, 6.A
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SÚŤAŽNÁ   TAJNIČKA č. 1 

 
 
 
 
 
 
 

1. Priezvisko autora teórie relativity 
2. Najvzácnejší kov na svete 
3. ,,Červená planéta” 
4. Panický strach inak 
5. Hlavné mesto Čiech 
6. Najväčší škrtič na svete   
                                Autorky tajničky: Hana Žáková, Iveta Danišová, 8.A  Obrázok: Stela Turanská, Sekunda A 

 
SÚŤAŽNÁ   TAJNIČKA č. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hlavné mesto Ukrajiny 
2. Aká mena je v Európe? 
3. Hlavné mesto Slovenska 
4. Ktorá krajina má hlavné mesto Oslo? 
5. Kvet typický pre Holandsko 
6. Hlavné  mesto Estónska 

Autori tajničky: Jakub Borbély, Adam Kozma 8.A 
                                 Obrázok: 

NEMECKÁ OSEMSMEROVKA 
Hľadaj slová: 
Apfel, Käse, trinken, Name, Straβe, jeder, 
süβ, Waschbecken, billig, neu, essen, 
Deutsch, noch, apielen, Flug, Tisch, Kino, 
Frisch, heiβen, Reis, alle, Herd, Fleisch, 
lampe, fest, drei, vier, Jahr, und, pro, see 
 
 
Bez riešenia. 
 
Autor: 
David Tänzer, Sekunda B 
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W H S F N E K N I R T 
 A E J A H R N A L E I 
S I K O L A E M A I S 
C β K O L A E M A I S 
H E N D S F E A P N H 
B N O R V E I P E I C 
E V I E R L P S D J H 
C A S I X N S E E Q S 
K Z β Ü N E U D N B I 
E L L A β T E Z O I R 
N B D A S R D F C L F 
W N R C T T E F H L I 
U T H C S I E L F I R 
S X D R E L F L U G O 
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SÚŤAŽNÁ   TAJNIČKA č. 3 
Skončili sa nám krásne ………….. 
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   Otázky: 

1. V lete je veľmi …… 
2. Kopa slanej vody 
3. Krajina so ,,slovenským morom” 
4. Sú v noci na oblohe 
5. Dni voľna u dospelých 
6. Žltohnedý prášok na púšti 
7. Vodný tvor 
8. Na chlebe je šunka a …… 

Autorka: Tánička Mestická, Sekunda A 
Obrázok: Eliška Kořínková, Sekunda A 
 
SÚŤAŽNÁ   TAJNIČKA č. 4 
Veru, veru, skončili sa nám krásne  letné prázdniny, začala škola a prišiel k 
nám…. 
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PRELOŽ DO SLOVENČINY: 

1. Käse 
2. Marmelade 
3. Pizza 
4. Salat 
5. Milch 
6. Fleisch 
7. Frisch 
8. Brotchen 
9. Reis 

Autorka: Nina Šašinková, Sekunda A 
Obrázok: 
Simonka Gazdová, Sekunda A 

Správne riešenia 
hádžte do škatule 
na vrátnici 
s názvom 
TILGNERKA! Budú 
aj odmeny pre 
výhercov!   Red. 
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AKO VYROBIŤ  PONOŽKOVÝ  ,,DONUT“ 
(Pre všetky tvorivé dušičky – ručičky) 

 Veci, ktoré budeme potrebovať  
 Žltá alebo hnedá ponožka, ružový 
alebo fialový filc (napr. kuchynská 
utierka), DVD, kartón,  
sekundové lepidlo,  ihlu a niť, 
nožnice, ceruzku,   
vatu,  malý pohárik, špendlíky 
s farebnými hlavičkami alebo 
farebné korálky.  

Postup   

  

 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

Obkreslíme DVD na tvrdý kartón a  
obstriháme.  

Vystrihnutý kruh vložíme do ponožky 
s odstrihnutou špičkou a vypcháme 
vatou. 

Odstávajúci okraj ponožky prestrčíme 

späť cez otvor a odstrihneme.  

Zašijeme.  

Načrtneme si polevu a vystrihneme.  

 

Na záver polevu prilepíme sekundovým 
lepidlom k donutu a napicháme farebné 
špendlíky alebo iné korálky. Hotovo! 

Autor:  
Kristínka Vrábliková, 6.A 
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