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Zaujímavosti z obsahu

Príjemné čítanie nášho prvého 
čísla vám praje redakcia!

Spovedáme nových 
učiteľov, ktorí k nám 
na Tilgnerku zavítali, 
aby ste ich spoznali 
a dozvedeli sa o nich 
viac. Dočítate sa na s. 
8 - 11.

Talenty Tilgnerky je 
mimoriadne obľúbená 
rubrika nášho 
časopisu, lebo nikdy 
neviete, kto všetko 
šikovný je okolo vás... 
s.18 - 19

Ako škola zameraná 
na jazyky často ces-
tujeme alebo hostíme 
zahraničných hostí. 
Tentokrát sme boli v 
susednom Rakúsku v 
Eisenstadte... Viac na 
s. 13. 

Mnohí iste rozmýšľate, 
či  skúsiť štúdium v 
zahraničí, kam sa 
vybrať a  ako to tam 
bude vyzerať, čo vás 
čaká...  Inšpiráciu  
máte na s. 22 - 23.

Keďže sa nám začal 
nový školský rok, 
pribudli noví študenti, 
prinášame článok o 
tom, ako vznikala naša 
škola a čo všetko  v nej 
máme... s. 6 - 7!
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 Každý rok sa naša Tilgnerka  po dvoch 
mesiacoch prázdnin otvára novému školskému 
roku plnému dobrodružstiev! Či už sú to prvé 
písmenka pre najmenších prvákov, či zvedavé 
otázky piatakov na mená nových učiteľov, alebo 
nekonečné modlitby  študentov 3. stupňa o dobrý 
rozvrh a  čo najmenej seminárov. Maturanti zasa 
túžobne očakávajú posledný rok školy pred matu-
ritou, svojou skúškou dospelosti...
 Každý rok začína aj náš školský časopis 
Tilgnerka a otvára svoju redakciu novým i 
,,starým” redaktorom, ktorí budú sledovať dianie 
na škole, spovedať nových učiteľov, informovať 
o akciách či tvoriť tajničky a osemsmerovky (na 
odpovede čakáme na vrátnici).
Na ďalších stranách sa dočítate, aký šok sme zažili v divadle na Novej 
scéne na incenácii Punk Rock. Dozviete sa, aké veľké bludisko je naša 
škola a ako sa v nej orientovať, ale aj ako ju civilizovane opustiť počas 
neočakávaného poplachu, ktorý sme si očakávane nacvičili na tzv. bran-
nom. V skutočnosti to ale nie je branné, pretože aj to sa volá inak a ... Ale 
to už vám prezradia ďalšie stránky nášho časopisu Tilgnerka!
 V novom školskom roku vám v mene celej našej redakcie prajem, 
aby ste každý deň mali dôvod na úsmev, dobrého kamaráta po svojom 
boku a nádej, že ak sa niečo nepodarí, vždy je šanca napraviť to!  

PhDr. Adriana Hlavinková
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INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY
O S L A V A 
25.výročia
nášho gymná-
zia sa bude konať 
začiatkom decembra 
v Camel klube, kam  
budete srdečne poz-
vaní na predstavenie 
plné strhujúcich čísel 
našich žiakov! Určite 
sa máte na čo tešiť!

myslel, to sa dozvie-
te v pripravovanom 
článku v ďalšom čísle 
nášho časopisu!

KRÚŽKY ZAČALI
od prvého októb-
rového týžňa! 
Všímajte si oznamy 
po škole alebo sa 
opýtajte vyučujúcich, 
kde sa konajú!

Š P O R T O V É  
AKCIE
nesmú chýbať! 
Okresné kolo v 
cezpoľnom behu 
ZŠ zo septembra 
prinieslo úspechy 
-  chlapci 1. miesto, 
postúpili na krajské 
kolo (družstvo tvorili 
Robert Ruffíni - Te.A, 
Sojka Viliam - 9.B, 
Hromada Jakub - 
9.A).Dievčatá získali 
3. miesto ( Straková 
Adriana - Kv.A, Vid-
ová Tamara - Te.A, 
Rebecca Herna - 

Pr.A). Pretekov sa 
zúčastnilo u chlapcov 
9 škôl a u dievčat 8 
škôl. Gratulujeme!

IMATRIKULAČKY
teda slávnostné 
privítanie kvintánov 
a 1.A b na 3.stupni 
strednej školy sa 
bude konať v novem-
bri - decembri, bližšie 
info dáme včas 
vedieť. Ale ak by ste 
ich nestihli osobne, 
náš článok v druhom 
čísle Tilgnerky vás 
počká!

KNIŽNICA
sa momentálne pre-
rába, ale už čoskoro 
bude  znova ot-
vorená!

ZBER PAPIERA
sa bude konať aj 
tento rok, sledujte 
info na stránke školy! 
Rovnako sa doz-
viete, čo so zberom 
PET fliaš!     Redakcia

D E J E P I S N Á 
OLYMPIÁDA 
bude aj tento rok, takže 
si dobre prevetrajte svoje 
vedomosti z regionálnych 
dejín Karlovej Vsi a učiva, 
ktoré preberáte v škole, 
pretože začiatkom de-
cembra to vypukne! Viac 
informácií sa dozviete u 
svojich učiteľov dejepisu!

4 x HODINY
 Všimli ste si, 
že na chodbe na 
prízemí máme hodi-
ny, ktoré hoci ich 
je päť, neukazujú 
rovnaký čas, práve 
naopak? Pod nimi je 
mapa, takže bystrejší 
z vás už tušia, že sú 
to hodiny, ktoré uka-
zujú svetový čas! 
Prečo to na Tilgnerke 
máme a kto to vy-

1šk. rok   2017/2018
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 Ako legálne opustiť 

budovu školy...
 Športujeme a to hneď 
od začiatku roka! Školský rok 
sa ani nestihol poriadne začať a 
my sme už stihli tzv. cvičenie v 
prírode (pozor, branné je niečo 
iné).
 Štvrtok 7.9.2017 sa žiaci 
Tilgnerky neočakávane o 9 00 
hod. ocitli v ohrození života, 
našťastie len fingovanom, a 
nacvičili si vyhlásenie poplachu 
v rozhlase a opustenie budovy 
školy. Potom sa vybrali spolu so 
svojimi učiteľmi na peší pochod-
Bratislavou od našej školy až 
na Magio pláž v Petržalke. Videli sme 
Bratislavu z inej perspektívy a hlavne 
nás očaril pohľad z petržalskej strany 
na historickú časť Bratislavy.   
Po ceste sme sa porozprávali, povedali 

sme si zážitky z leta a hlavne vyvetrali 
sme si hlavy, aby sme boli pripravení 
na všetko, čo nový školský rok prine-
sie. Počasie nám prialo, nech je taký 
pekný aj celý rok...

Text: Diana Šablicová, 4.Ab, foto: A.H.

1šk. rok   2017/2018

SPEV NA BIOLE?
 Viete, z akých kostí sa 
skladá lebka ? Trieda 4.A biling-
válna o tom aj spieva!
  Na hodinu biológie si  
pripravili kreatívni žiaci veľmi 
náučnú pesničku. No nie hoci-

jakú, ale takú, kde jej slová  ob-
sahovali všetky kosti lebky a 
zaujímavé fakty o nej. Nielen, 
že sme sa hravou formou naučili  
dané kosti, no ešte sme si aj 
zaspievali a zabavili sa.

  Tomu sa vraví učenie 
hrou! Škola nie je len o ve-
domostiach,  ale aj o zomk-
nutí kolektívu, rozdelení úloh, 
skupinovej príprave a hlavne v 
tomto  prípade  aj o odvahe, 
veľkej odvahe. :D  
 No ale stálo to za to! 
Učivo Lebka ovládame a 
nezabudnuteľné video z ho-
diny iste bude milou spomien-
kou aj po rokoch!
 Text a foto: Diana Šablicová, 4.Ab
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KTO SI, TILGNERKA?

 Naša škola, alias Tilgnerka, 
je veľmi, veľmi veľká škola. Spája 
v sebe základnú školu, osemročné 
gymnázium a päťročné biling-
válne gymnázium s vyučovacím 
jazykom anglickým so zameraním 
na prírodné vedy. Spolu máme   
1111 žiakov a  cca 90 učiteľov. 
 Škola nesie názov po zná-
mom bratislavskom sochárovi Vik-
torovi Tilgnerovi (autorovi  napr. 
Ganymedovej fontány).
Našich prváčikov zo ZŠ máme 
v menšej vedľajšej budove na 
tzv. elokovanom pracovisku na 
Fadruszovej ulici, kde sú chránení 
pred nástrahami veľkáčov, ktorých 
si chodia okukávať len do školskej 
jedálne. Tento systém má výhody 
v tom, že si prváci pomaly zvyknú 
na školský režim v pokojnejšom 
prostredí, bez hluku veľkých 
žiakov.
AKO SA TO ZAČALO?
 1.septembra 1970 sa na 
novom sídlisku Karlova Ves – 
Rovnice, na Tilgnerovej ulici č. 
14, začalo vyučovanie v novej 
22-triednej základnej deväťročnej 
škole. Škola sa od začiatku svojho 
vzniku orientovala na vyučovanie 
cudzích jazykov. Od tretieho 
ročníka základnej školy sa vo 
výberových triedach (žiaci robili 

prijímacie skúšky) vyučoval an-
glický jazyk. Od piateho ročníka 
sa vo všetkých triedach vyučoval 
ruský jazyk. Už vyše tridsať ro-
kov je pred našou školou pomník 
Fraňa Kráľa, ktorý bol slávnostne 
odhalený pri príležitosti 
nedožitých osemdesiatych naro-
denín spisovateľa. Od školského 
roka 1990/1991 sa na škole 
začal vyučovať anglický jazyk 
vo všetkých triedach od prvého 
ročníka ZŠ.
 Osemročné gymnázium na 
Tilgnerke bolo zaradené do siete 
škôl od 1.9.1992. Jeho spustenie 
bolo súčasťou dvanásťročného 
experimentálneho projektu, v kto-
rom išlo o prepojenie vyučovania 
anglického jazyka od prvého 
ročníka ZŠ na osemročné gym-
názium s ukončením maturitnou 
skúškou. Na projekte gestorsky 
spolupracovala Katedra anglistiky 
a amerikanistiky FIFUK, odbornú 
garanciu mala Prof. PhDr. Eva 
Tandlichová, PhD.
Bilingválne (slovensko-anglické) 
gymnázium  začalo svoju činnosť 
1.9.2013. Otvorili sme jednu triedu 
prvého ročníka. Učebný plán a 
školský vzdelávací program sme 
pripravili v spolupráci s FiF UK, 
Katedrou anglistiky a amerikanis-
tiky a Prírodovedeckou fakul-
tou UK. V tomto školskom roku 
budeme mať prvých maturantov 
tohto gymnázia.
TILGNERÁCKY PLES 
 ,,28. februára 1998 
sa uskutočnil prvý ročník 
reprezentačného plesu Tilgnerky, 
cieľom ktorého bolo a je, aby sa 
stretli učitelia s rodičmi a priateľmi 
školy a spolu sa radovali zo života. 
Výťažok z plesu (predaj kvetov) 
je príjmom Združenia rodičov a 

1šk. rok   2017/2018
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tou. K obedu dostanete aj pitie, aj 
čistú vodu, ak chcete. K dispozícii 
je aj zdravý bufet – zeleninový a 
ovocný pult, kde si môžete vybrať 
z troch ponúkaných šalátov  - 
koľko vám hrdlo ráči…. Aby ste ale 
obedy dostali, treba ich zaplatiť, 
či odhlásiť sa počas choroby – to 
už vybavíte na našom sekretar-
iáte u pani Janky Jelemenskej a 
pána Romana Štolca, ktorí dávajú 
aj potvrdenie o návšteve školy a  
iné dôležité pečiatky a  podpisy… 
Hneď vedľa vchodu do školy ne-
chýba bufet.
KRÚŽKY
 Tento školský rok  máte 
možnosť navštevovať mnohé  
krúžky - šachový, bridžový, výt-
varný, redaktorský, fotogra-
fický, geocaching a šifrovanie, 
doučovanie zo SJL či MAT pre 5. a 
9.ročník, Debatný krúžok, progra-
movanie...
PROJEKTY
 Snáď najtypickejším projek-
tom je u nás Starší mladším, keď 
starší študenti organizujú menším 
žiakom rôzne zaujímavé akcie, 
ale aj Škola priateľská k deťom či 
Objavujme svet okolo nás...
 A to nie je všetko! Ale o 
tom postupne v ďalších číslach 
časopisu!

Diana Šablicová, 4.A b, foto: archív redakcie

použije sa pre žiakov školy,“ ho-
vorí pani riaditeľka PhDr. Alena 
Turčanová, ktorej ako správnej 
kráľovnej pomáhajú tri múdre 
sudičky – pani zástupkyne: pre 
1.stupeň Mgr. Jana Sekáčová, 
pre 2.stupeň a bilingválne gym-
názium Ing. Edita Čierna a na 
osemročnom gymnáziu RNDr. 
Danka Ihnáťová.
 Samozrejmosťou na 
škole je školská knižnica, školská 
jedáleň, 3 počítačové učebne, 
redakcia školského časopisu, 
jazykové učebne, bylinková 
záhradka, ďalej momentálne 
rekonštruovaná telocvičňa a roz-
siahly  dvor plný zelene.
 Na duševné zdravie našich 
žiakov a teda aj učiteľov dohliada 
naša milá školská psychologička 
Mgr. Zuzana Ďurišková a nechý-
ba nám ani asistent pre žiaka. 
Pre menších žiakov  funguje aj 
ŠKD, alias Školský klub detí, plný 
rôznych zaujímavých aktivít. 
 ZDRAVÉ  OBEDY
 Obedy si môžete vychutnať 
v našej školskej jedálni, ktorej 
šéfuje pán šéfkuchár Marián 
Maszay. Vybrať si môžete z dvoch 
jedál (dvojka je zvyčajne bezmäsi-
tá a zvyčajne je na ňu oveľa menší 
rad), prihlasujete sa čipom či kar-

šk. rok   2017/2018
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Spovedáme  učiteľov!
PREDSTA-
VUJEME 
NOVÉ POSILY 
UČITEĽSKÉHO 
ZBORU!

Mgr. Miroslava Popovičová
Pani učiteľka, čo na 
Tilgnerke učíte?
 Dobrý deň, učím nemčinu.
Vždy ste chceli byť 
učiteľkou? Ak by ste nero-
bili učiteľku, čím by ste 
chceli byť?
Áno, už ako malá som mala tabuľu 
doma a  menšiu sestru som nútila 
spolupracovať. Keď sa už začala 
brániť, museli sa učiť plyšáky. 
Keby som nebola učiteľka, určite 
by som vyrábala niečo hand-
made, možno opravovala starý 
nábytok a chodila predávať výrob-
ky po trhoch.
Čo rada robíte vo voľnom 
čase?
 Rada pečiem, maľujem všeličím 
na všeličo a tancujem s deťmi na 
gauči.
Čo rada robíte cez prázdn-
iny, vašu dovolenku?
 Ideálne by bolo nič, ale to sa nedá, 
tak beháme vonku po ihriskách, 
výletoch.
Rada cestujete? Kam?
Moja srdcovka je Barcelona, ale v 
podstate mi je jedno kam.

Ktoré jedlo máte najradšej? 
 To, ktoré nemusím variť ja.
Ako si predstavujete dovo-
lenku snov?
 Slnko, dobrá partia, dobré jedlo, 
zaujímavá knižka,...
Ďakujeme za rozhovor!

Bc. Vierka Turčáková 

 Pani učiteľka, čo na Tilgnerke 
učíte?
Na Tilgnerke učím anglický jazyk na 1. a 
2. stupni a Britské a americké štúdia na 3. 
stupni. Tiež si momentálne v rámci praxe 
skúšam aj učenie Psychológie počas 
hodín NOS na 3. stupni na hodinách p.uč. 
R. Šimuničovej, pretože psychológia je 
mojím druhým predmetom popri anglic-
kom jazyku,  tak ,,praxujem”.
 Vždy ste chceli byť učiteľkou? 
Ak by ste nerobili učiteľku, čím by ste 
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chceli byť? 
 Ako malá som túžila byť  
učiteľkou, neskôr v tínedžerskom veku 
som si predstavovala, že budem sociál-
nou pracovníčkou a budem pomáhať 
týraným ženám a deťom a neskôr som 
opäť zatúžila stať sa učiteľkou.
Čo rada robíte vo voľnom čase?
 Rada sa bicyklujem, 
kolobežkujem, chodím na kúpaliská, 
na výlety do prírody, do lesa, na hríby a 
opekačky, ale aj na dovolenky k moru, do 
kina, na zmrzlinu, do ZOO a podobne. Tiež 
občas rada nakupujem, mojou vášňou sú 
papiernictvá. Mám 6-ročného syna, takže 
aktivity ktoré vo voľnom čase robím, mu-
sia samozrejme baviť aj jeho a spoločne 
sa radi stretávame s ďalšími maminami a 
ich deťmi. Ale keď mám chvíľu čas, tak si 
rada čítam, rada pečiem a varím a veľmi 
rada žehlím. Viem, znie to divne, ale ja si 
k tomu pustím TV  alebo Fun rádio a re-
laxujem.
 Čo rada robíte cez prázdniny, 
vašu dovolenku?
Hlavne navštevujem rodičov a širšiu 
rodinu, na ktorú cez šk. rok nemám čas, 
cestujem po Slovensku aj do zahraničia. 
Keď je pekné počasie, sme na rôznych 
kúpaliskách, vyhľadávame  výlety loďou. 
Zájdeme s celou rodinou na ryby a tam 
sa rada opaľujem a tlieskam uloveným 
rybám, sama ryby nechytám a ani rýb 
samotných sa veľmi nechytám :-)
 Rada cestujete? Kam?
Zo zahraničných krajín sú to: Anglicko, 
Grécko, Česko a Maďarsko a u nás na 
Slovensku je mojou srdcovkou Liptov, 
Orava, Komárno a najnovšie aj Zemplín-
ska Šírava 
 Ktoré jedlo máte najradšej? 
Najradšej mám kuracie jedlá s ryžou, tiež 
čínske jedlá. Krevety v krevetovom kok-
tejli -  asi  moje najobľúbenejšie jedlo. 
Zo sladkých jedál mám rada čokoládu, 
oriešky a cheescake.
 Ako si predstavujete dovolen-
ku snov?
Maledivy s bielymi plážami a azúrovým 
morom, slnko, kniha, lehátko, koktejl a 
chvíľa ticha.
             Ďakujeme foto a za rozhovor!

 Pani učiteľka, čo na 
Tilgnerke učíte?
Na Tilgnerke učím slovenský ja-
zyk a etickú výchovu. 
 Vždy ste chceli byť 
učiteľkou? Ak by ste nero-
bili učiteľku, čím by ste 
chceli byť?
Rozhodnutie stať sa učiteľkou 
bolo u mňa také postupné. Nástu-
pom na obchodnú akadémiu som 
zistila, že toto nie je škola pre 
mňa, videla som sa v inej profesií.  
So záujmom som sledovala pani 
profesorky, ako vykladajú učivo a 
povedala som si, že by som chce-
la byť aj ja učiteľkou.  Vždy ma to 
ťahalo ku knihám, preto som sa 
rozhodla študovať slovenský jazyk 
a literatúru, čo ma veľmi bavilo....  
Momentálne si neviem predstaviť 
inú profesiu, ktorú by som robila, 
ale ak, tak určite by to bola práca 
s deťmi. 
 Čo rada robíte vo 
voľnom čase?
Keďže som sa vrátila z materskej 
dovolenky a mám dve malé detí, 
tak voľný čas trávime spolu s ro-
dinou v prírode, s naším psíkom, 
radi chodíme na výlety, spoznávať 
krásy Slovenska. Taktiež bicyklu-
jeme, v zime lyžujeme.  Veľmi 

Mgr. Alexandra
             Rybnikárová
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rada si idem sem-tam zacvičiť, 
keď mám chvíľku pre seba, os-
lovilo ma cvičenie „jumping“  na 
trampolínach. 
 Čo rada robíte cez 
prázdniny, vašu dovolenku?
Cez prázdniny chodíme s ďalšími 
kamarátmi vždy k moru, milujem 
slnko, vodu a teplo, s deťmi sta-
viame v piesku hrady a kopeme 
obrovské jamy:D Tento rok sme 
sa snažili aj viac pocestovať po 
Slovensku, lebo aj u nás máme 
čo spoznávať. 
 Rada cestujete? 
Kam?
Áno, veľmi rada cestujem. Je mi 
jedno kam, ale určite do tepla. :D
 Ktoré jedlo máte 
najradšej?
Mám rada domáce koláčiky a pl-
nenú papriku. :D
 Ako si predstavujete 
dovolenku snov?
Dovolenka snov je pre mňa niek-
de pri mori, kde budem so svojou 
rodinou a kamarátmi, takže takú 
mám vlastne každý rok. :D 
Ďakujeme za rozhovor!

bili učiteľku, čím by ste 
chceli byť? 
Nie, nechcela som byť vždy 
učiteľkou. Keby som ňou nebo-
la, chcela by som spracovávať 
dokumenty a vkladať ich do 
počítačového systému.
 Čo rada robíte vo 
voľnom čase?
Najradšej spím. Vo voľnom čase 
sa rada hrám buď na počítači, ale-
bo na PS3. Som informatička. :D 
Rada čítam sci-fi knižky a, samoz-
rejme,  rada chodím do kina a 
pozerám televízor. 
 Čo rada robíte cez 
prázdniny, vašu dovolenku?
Rada sa chodím kúpať na kúpa-
lisko. Okrem toho chodím rada 
domov na dedinu a pomáham 
v záhrade okopávať a podobné 
veci v záhradke, pretože sa rada 
starám o záhradku.
 Rada cestujete? 
Kam?
Keďže nemám veľa voľného času, 
tak veľa necestujem. Ale rada by 
som sa vrátila na dovolenku do 
Grécka, kde som bola síce už 
trikrát ešte ako malá, ale veľmi 
sa mi tam páčilo, ešte sa tam isto 
vrátim.
 Ktoré jedlo máte 
najradšej? 
Najradšej mám omeletu so 
zemiakmi. Potom mám rada 
vyprážaný karfiol a rezeň, všetky 
jedlá so smotanou, teda paprikáš, 
sviečkovú alebo segedín. A 
samozrejme, mám rada všetko to, 
čo si navarím sama.
 Ako si predstavujete 
dovolenku snov?
Moja dovolenka snov je 
Grécko s pieskovými plážami a 
osviežujúcim morom. Byť tam  
minimálne dva týždne a stále len 
relaxovať..
 Ďakujeme za rozho-
vor!

Lili Rybová, tercia A
Za foto ďakujeme pani učiteľkám!

Ing. Hana Kováčová
 Pani učiteľka, čo na 
Tilgnerke učíte?
Učím informatiku. 
 Vždy ste chceli byť 
učiteľkou? Ak by ste nero-
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A poslúchajú vás? 
Áno.
Počuli sme, že ste aj pomocným 
školníkom, stíhate to?
Áno.
Ďakujeme za rozhovor!
Karin Vašicová a Veronika Dulayová, tercia A

foto: Nicol Rácová, septima A

  
 Človek, ktorý nám 
každé ráno otvára bránu 
školy a pustí nás zmrznutých 
konečne dnu! Alebo tých 
večne meškajúcich nechá 
podpisovať sa na vrátnici 
a hlásiť rodičom neskoré 
príchody... Skrátka, je do-
bré s ním vychádzať dobre, 
a tak sme ho vyspovedali v 
snahe zistiť o ňom viac... 
No mlčal ako tajný agent...

Pán vrátnik, ako sa voláte?
Milan Valíček
Ako sa vám zatiaľ páči na našej škole?
Dobre.
Máte nejaké záľuby?
Knihy.
Ktorý predmet ste mali obľúbený na 
škole?
Dejepis.
Chodia naši žiaci načas do školy?
Áno.

šk. rok   2017/2018

Strážca Tilgnerky

Výstava Školy s rešpektom
 Začiatok októbra sa stal  aj začiatkom výstavy fotografií s názvom 
Školy s rešpektom po záštitou Ministerstva spravodlivosti SR a Miestne-
ho úradu Karlova Ves. Zorganizovala ju mimovládna nezisková organizácia 
Nadácia pre deti Slovenska, ktorá už do roku 2010 mapuje potreby detí v 
rôznych regiónoch Slovenska v oblasti vzdelávania.
Autorom fotografií je Rastislav Očenáš a autormi sprievodného textu Aneta 

Chlebničanová a Peter Lenčo.
 Cieľom výstavy bolo cez ume-
lecké stvárnenie princípov Školy s 
rešpektom otvárať diskusiu o tom, 
aké kroky je potrebné urobiť, aby 
sa školy takými naozaj stali. Je 
priestorom pre deti, ich rodičov, 
učiteľov, komunitu, aby hľadali 
spôsoby, ako by sa táto teória za-
viedla do praxe. Sme radi, že práve 
Tilgnerka bola sprostredkovateľom 
nových vízií. 

Text a foto: Diana Šablicová, 4.A b
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  Exkluzívna predpremiéra 

PUNK  ROCKU
  Poznáte ten americký muzikálový 
seriál Glee alebo ste skôr na staršiu klasiku 
„The Breakfast club“? A viete, čo má tento 
seriál a film spoločné? Jej členov. V oboch 
prípadoch ide o skupinu rôznych ľudí a ich 
rôznych pováh. Ani predstavenie Punk Rock, 
ktoré sme si pozreli v predpremiére na Novej 
scéne utorok 12.9.17,  nebolo výnimkou. Išlo 
o skupinu mladých študentov, ktorí sa snažia 
nájsť si svoje miesto vo svete. Zo začiatku ide 
o Komédiu s veľkým „K“.  Ale potom...
  Poďme sa bližšie pozrieť na postavy  
tvoriace hru odporúčanú našim Ministerstvom 
školstva SR aj MK SR a propagované ako  pre 
študentov mimoriadne vhodné predstavenie 
od svetoznámeho autora Simona Stephensa.
  Prvá scéna sa začína novým, dr-
zým a tajomným dievčaťom – Lilly, ktorá 
prišla na strednú školu. Tú si hneď všimne 
Wiliam.  Chalanisko milý, ochotný zniesť jej 
aj modré z neba. Neskôr prichádzajú ďalšie 
postavy. Cissy – babenka, ktorá je síce 
pekná, ale aj hlúpa. Chodí so školským grá-
zlom a šikanátorom Benettom, ktorý je ale 
vnímaný ako cool chalan, vždy dostane to, 
čo chce. Najradšej provokuje tichého šprta 
Chadwicka, ktorý ho vytáča práve svojou in-
teligenciou. Dievča s veľkými okuliarmi, ktoré 
je až po uši buchnuté do svojho profesora a je 

šk. rok   2017/2018

presvedčená o rozprávkovej budúcnosti s ním 
a ich 4 deťmi, je Tanya.  A nakoniec nám os-
táva Nicholas, ktorý má povesť sukničkára, je 
neuveriteľne cool, ale v skutočnosti nikdy ne-
chodil so žiadnou babou. Na počudovanie títo 
rôzni ľudia tvoria jednu partiu a tvária sa ako 
kamaráti. Ak si myslíte, že tu budeme riešiť 
typické problémy študentov (ako sa nestíhajú 
učiť, ako majú 9 hodín 3-krát do týždna, ale-
bo ako im došli dáta),  tak ste na omyle. Tu 
ide do tuhého. Nevinná študentská komédia 
sa mení na drámu. Divákom sa odhaľujú tie 
najtemnejšie stránky každej postavy. Temné 
Wiliamovo tajomstvo výjde na povrh. Z milého 
chlapca sa stáva človek, ktorý nenávidí „svoje 
vlasy, svoj dych, sám seba a tých naokolo“. 
Chadwick a vzoprie a začne rozprávať „o 
konci“....
  Nedám ruku do ohňa, že sa vám 
to bude páčiť, ale mne aj spolužiakom sa to 
páčilo. Ide však o hru, ktorú stačí vidieť raz. 
A na konci hry je totálne ticho a pýtate sa: 
,,To čo bolo?“ Možno si aj vy uvedomíte, že 
aj keď si myslíte, že človeka poznáte, nikdy 
neviete, čoho je V SKUTOČNOSTI SCHOP-
NÝ... Rovnako aj to, že kým 99 percent ľudí 
je normálnych a v pohode zvláda bežný 
život, to 1 percento je schopné urobiť vply-
vom situácie nepredvídateľné veci... Ak o 

inscenácii nič vopred neviete, je pre 
vás šokom. Postupne zisťujete info 
a veci dostávajú súvislosti... Pretože 
toto je americká hra, ktorá je dosť 
odlišná od pomerov na Slovensku. 
Alebo ani nie... Ako hovorí režisér 
S. Spružinský: ,,O hre a o jej pos-
tavách, ich správaní predovšetkým 
PREMÝŠĽAJTE. Mnohí dospelí hovo-
ria o súčasnej mládeži ako o generácii 
povrchnej a bezcitnej. Myslím, že to 
tak nie je. Je to možno generácia o 
niečo viac zmätená... Ale ja by som 
sa im ani nečudoval. Kto by dnes 
zmätený nebol?!“ (www.punkrock.sk) 

Nicol Rácová, septima A
Ilustračné foto FB Nová scéna
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Na potulkách v Rakúsku
 V minulom školskom 
roku sme my, teraz už 
žiaci 3.Ab, mali možnosť 
zažiť nezvyčajný deň, 
keď nás prišli navštíviť 
študenti súkromného gym-
názia v mestečku Eisen-
stadt. Hlavná pointa a 
cieľ tohto všetkého bolo, 
ako inak,  precvičovanie 
a používanie angličtiny v 
realite. 
Tentokrát sme ich my, 
v piatok 8. septembra, 
prišli pozrieť do Rakús-
ka, aby sme si porovnali 
naše školy i žiakov.
 Ich škola sa 
nachádzala na kopci nad 
mestom a zdolávať ho každý 
deň musí byť už telesná 
výchova  sama o sebe. Naj
prv nám predstavili ich 
školský systém a následne 
nás ponúkli bohatým a pest
rým občerstvením, ktoré nás 
milo prekvapilo. Dokonca 
nás prišiel privítať aj 
sám pán riaditeľ.
 Hneď, ako nám pouka-
zovali, ako to u nich vy-
zerá a funguje, sme si 
o celom mieste spravili 
pozitívny názor. Ostatní 
študenti sa k nám počas 
prehliadky školy správali 
veľmi milo. Veľa predme-
tov máme spoločných, ale 
niektoré nás prekvapili, 
ako technika, na ktorej 
naozaj pracujú s materiál-
mi a niečo vyrábajú, ale-
bo hudobná výchova, kde 
si každý môže zvoliť hru 
na hudobný nástroj.
 Vzhľadom na to, že 
je to cirkevné gymnázium, 
každý školský rok začínajú 

šk. rok   2017/2018

omšou v kostole. My sme 
sa zatiaľ túlali po cen-
tre mesta, a keď sa omša 
skončila, spoločne sme sa 
vybrali na okružnú pre-
chádzku po celom Eisen-
stadte. Veľa historických 
budov sa spájalo so zná-
mym skladateľom Josephom 
Haydnom. Ich mesto bolo 
síce oveľa menšie ako 
Bratislava, ale takisto 
malo svoje osobité čaro.
 O tretej poobede 
sme sa rozlúčili a po dl-
hom chodení sme si moh-
li oddýchnuť v autobuse, 
ktorým sme sa vrátili 
naspäť domov na Sloven-
sko. 
 Radi by sme zažili 
viac dní, ako bol ten-
to, pretože si nielen 
precvičujeme anglický 
jazyk, ale spoznávame 
aj nových ľudí a mies-
ta. Eisenstadt je maleb-
né mestečko a možno sa 
tam jedného dňa prídeme 
pozrieť znovu.

Text a foto: 
Lucia Molnárová, 3.Ab
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Poliaci na Modrej Tilgnerke

šk. rok   2017/2018

 Projekt Modrá Tilgnerka je na 
našej škole už známy a pomaly sa stá-
va známy aj vo svete na spriatelených 
školách. 
 V septembri k nám   zavítali hostia 
z  poľského veľvyslanectva, ktorí sa chceli 
inšpirovať, ako  zlepšiť a skrášliť ich školy 
podľa nášho vzoru. Žiaci EKOkrúžku p. uč. 
I. Matajsovej a oktávani si pre nich  pod 
vedením p. uč.  D. Mestickej a I. Piršelovej  
pripravili prezentáciu o projekte Modrá 
Tilgnerka, ktorú dotujú Nórske fondy,   i 
o našej škole, of course, v angličtine, 
ktorú hostia ocenili ako veľmi kvalitnú. 
Následne si pozreli naživo zelenú strechu 
nad jedálňou, hmyzí hotel či minulý rok ot-
vorenú Escape Room i predzáhradku pred 
školou, kde je aj  jazierko zachytávajúce 
prebytočnú dažďovú vodu. Podpísali sa 
nám do školskej kroniky a boli obdarovaní 
symbolickými tričkami s logom školy.
 Bolo to veľmi príjemné stretnutie, 
nakoľko na našich hosťoch bolo badať 

úprimné nadšenie a záujem o naše pro-
jekty, na ktoré nešetrili chválou!  Vraj 
takto prepracovaný projekt ešte nevideli! 
 Sme radi, že sme aj takto prezen-
tovali našu školu a nadviazali priateľské 
kontakty!

Text a foto: Lili Rybová, tercia A

Škola priateľská deťom
 Keď sa povie škola, len málo starších žiakov povie, 
že super! Mnoho z nich odpovie ,,Fuj!”, či niečo podobné, 
ale napriek tomu asi väčšina z nás povie,že môže byť.
  Málokomu z nás sa chce učiť, to je jasné, ale že 
je to potrebné, to je jasné každému tiež. A aby škola 
bola príjemným miestom pre starších i mladších žiakov, 
aj tento rok sme sa zapojili do projektu Škola priateľská 
k deťom, v ktorom sa učíme, ako si vytvárať školu podľa 
našich predstáv. Učíme sa dikutovať, učíme sa pravidlá učenia, tvo-

ríme a zabávame sa, vzdelávame 
sa zážitkovo aj z kníh... Nevidíme 
však len seba, preto pomáhame aj 
iným pomocou finančných zbierok 
cez organizáciu UNICEF! Aj tento 
rok pred Vianocami nás čaká predaj 
pohľadníc a v máji Týždeň modrého 
gombíka. 
 Ak chcete svojou troškou prispieť 
aj vy, opýtajte sa svojich učiteľov 
na tento projekt!

Text a foto: Lili Rybová, Tercia A
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AKO ZMENIŤ SVET....

 Prestížny projekt, do 
ktorého je vybraná len 20tka 
škôl z celého Slovenska, je 

zmenou vyučovania 
občianskej výchovy!

Pasívny žiak už nemá len 
prijímať info, ale sám sa 

zaujímať o dianie okolo seba!
 
 Každý, kto len frfle na svet 
okolo seba a kritizuje ho, by sa 
mal zamyslieť nad otázkou: ,,Čo 
ja robím pre tento svet, pre túto 
spoločnosť, aby som ju zmenil?” 
Pesimisti iste namietnu, že jeden 
človek nič nezmení, že spoločnosť 
ako celok je nemeniteľná, ale je to 
len alibizmus. Mnohé osobnosti de-
jín či udalosti z histórie dokazujú, 
že aj jednotlivec má silu zmeniť de-
jiny.  Už kultové dielo Hobbit od J. 
R.R. Tolkiena očarilo svet svojou 
myšlienkou o tom, ako malý jedinec 
dokáže so svojimi priateľmi poraziť 
zlo a zachrániť svet. 
 Od vydania Hobbita či Pána 
prsteňov už uplynuli roky, no jeho 
odvážna myšlienka ostáva. Možno 
dozrel  čas naplniť ju… Netreba 
čakať na zmenu, zmenou je každý 
z nás! Každý, kto má odvahu niečo 
robiť! A tú Tilgnerka má! Práve preto 
sme sa v školskom roku 2017/2018 
pod vedením kolektívu učiteľov 
občianskej náuky – dejepis zapojili 
do projektu Školy, ktoré menia svet. 
Tento projekt vyhlasuje Inštitút pre 
aktívne občianstvo a  vďaka nemu 
nás čakajú rôzne  workshopy, 
zážitkové učenie, kreatívne a ne-
formálne vzdelávanie i množstvo 
ďalších aktivít, ktoré podnecujú u 
žiakov a žiačok kritické myslenie, 
myslenie v kontexte a v súvislostiach, 
mediálnu gramotnosť, demokratické 

šk. rok   2017/2018

zmýšľanie, morálne hodnoty, 
empatiu, občianske povedomie 
o fungovaní štátu, občiansku 
angažovanosť a zodpovednosť. 
 Kým Pán prsteňov uzrel 
plátna kín, čakalo sa roky na 
schopného režiséra a dostatočne 
vyspelú filmovú techniku schop-
nú stvárniť fantazijné výjavy z 
Tolkienovej knihy. Možno potrvá 
pár rokov, kým z našich žiakov 
vyrastú  aktívni občania, zod-
povední voliči a rozumní ľudia 
s dobrým srdcom a pomoc-
nou rukou, ale náš boj proti zlu 
nevzdelanosti, povrchnosti a 
neangažovanosti  pokračuje aj 
týmto projektom.   
 Veríme, že sa nám raz 
naše smelé plány podarí naplniť! 
Držte nám palce a pridajte sa k 
nám!

PhDr. Adriana Hlavinková
koordinátorka   projektu 
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   Voľby do Školského parlamentu

 Voľby v priamom prenose! Na 
našej škole sa dňa 28. 9. 2017 zorgan-
izovalo prvé stretnutie žiakov Školského 
parlamentu. Z každej triedy druhého a 
tretieho stupňa prišli dvaja zástupcovia a 
všetci sa zišli v prime A. Prvé stretnutie 
sa nieslo v duchu volieb. Volil sa nový 
predseda Školského parlamentu, keďže 
expredseda Jakub Kamenický z oktávy A 
a jeho spolupracovníci  sa museli vzdať 
postu, pretože maturanti budú mať tento 
rok plnú hlavu iných starostí. Výberové 

šk. rok   2017/2018

konanie malo proces veľmi jednoduchý. 
Kandidát bol jeden a jeho meno je Stan-
islav Šutovský z triedy septima B.
 A čo je úlohou tohoto všetkého? 
Snaha parlamentu je vytvoriť most medzi 
študentmi a pedagógmi, čo znamená 
vypočutie vizií študentov, čo na našej 
škole zlepšiť, robiť a celkovo prehĺbiť ko-
munikáciu s vedením školy a snažiť sa 
aktívne riešiť problémy na škole.   
Minuloročným predsedom sa podarilo 
preniesť na našu školu úspešný projekt 
Minierasmus, kde žiaci predmaturitných 
ročnikov zažili tri dni ako vysokoškoláci, 
a organizovali pravidelné akcie ako nap-
ríklad Deň detí, Imatrikulácie, Valentín. 
Taktiež sa im podarilo vybojovať druhé 
výdajné okienko v našej jedálni. Ak by 
ak vám napadlo niečo, čo by ste chceli 
na našej škole zmeniť, tak sa nehanbite 
a choďte  do septimy B a zdieľajte svoje 
nápady! 
 Tak dúfame, že aj Stanovi a jeho 
tímu sa bude tak dobre dariť a tešíme sa 
na tohtoročné prínosné zmeny na našej 
škole!            text a foto: Karin Virágová, 4.A b

Cena dekana je naša!
	 53.	 ročník	 atletickej	 súťaže	
družstiev	Cena	dekana	FTVŠ	opäť	patril	
Tilgnerke!
Miesto pretekov: atletický štadión Lafran-
coni, termín: 27. september 2017!
 Tilgneráci  pretekali so svojimi 
súpermi v disciplínach -  60 m, 600 m, skok 
do výšky, skok do diaľky, vrh guľou, štafeta 
4 x 60 m.
V konkurencii najlepších škôl Bratislav-
ského kraja  bola Tilgnerka opäť prvá! 
Vyhrali sme už tretíkrát za sebou a získali 
putovný pohár! Úžasné ocenenie! 
 A bonus navyše - Samuel Siekel z kvinty A bol vyhlásený za 
najlepšieho pretekára medzi žiakmi za výkon 7,83 sekúnd v behu na 60 
m! Srdečne gratulujeme a ďakujeme za info p.uč. A. Butkovskej!                 

Red., foto: A.B
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   Raz stretnúť kozmonauta
	 Jedinečný	 zážitok	o	 tom,	 ako	 sa	
stať	 astronautom,	 nám	 prišla	 opísať	
astronautka	 DOROTHY	 M.	 METCALF-
LINDENBURGER	 z	 Národného	 ústavu	
pre	letectvo	a	vesmír	NASA		vo	štvrtok	
28.10.2017	 v	 aule	 na	 Ekonomickej	 uni-
verzite	v	Bratislave.	
 Rozprávala nám, ako o tomto povolaní 
snívala už ako dieťa, ale najskôr musela študovať 
matematiku, nakoľko jej mama bola učiteľka 
matematiky. Neskôr sa zamerala na geológiu. Každé 
leto robila rôzne projekty. Napriek tomu, že chcela 
byt geologička a časom pracovať v tomto svete, 
začala najprv učiť angličtinu v Rusku a Kazachs-
tane. Neskôr dostala ponuku učiť vedu v USA. Po 
čase sa dostala do tímu astronautov, kde jej spravili 
zopár testov. Podľa výsledkov zhodnotili, že sa na 
toto povolanie veľmi hodí. No Dorothy dodala, že ak by jej aj povedali, že nemôže byť 
astronautkou, ju by to neodradilo a išla by inými cestičkami za svojím snom. V roku 2004 
sa stala jednou z členiek skupiny  v NASA. Opísala nám aj svoj tréning, aj mnohé iné 
veci zo svojho života.
 Bolo to naozaj inšpirujúce stretnutie - so samotnou astronautkou i radami, ako 
vytrvalo ísť za svojím cieľom!                                                      Sára Mašurová, septima A

 Ako sme upratovali dvor
 V septembri hneď na začiatku 
roka sme sa dozvedeli, že máme 
poupratovať školský dvor. Nadšení 
sme teda neboli, ale zasa, keďže to 
bolo počas vyučovania, tak prečo nie?
Keď sme sa vyrojili na školský dvor, 
najprv jednu hodinu 2.stupeň, ďalšiu 
hodinu tretí stupeň, bolo krásne 
počasie a nám sa zrazu zdalo, že je 
to celkom fajn nápad! Veď je to naša 
škola, tak nech dobre vyzerá! Pri-
pravené rukavice nasadiť, sáčky na 
odpad pripraviť a ide sa! 
 Ak by ste si mysleli, že načo 
zbierame, čo sme sami rozhádzali, tak ste na omyle! Keď sme na dvore, 
vždy je s nami nejaký učiteľ - logicky nemáme dôvod odhadzovať 
smeti a my predsa vieme, na čo sú koše.  Ale po obede či večer je dvor 
miestom, kde môže prísť hocikto, a tak hlavne popri plote nechýbali 
odpadky, fľaše ci tisícky cigaretových ohorkov...
 Osobne si myslím, že je dvor čistejší a krajší. Rozhodne to 
pomohlo!                                   Text a foto: Veronika Dulayová, tercia A
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Kika, teba mnohí poznajú z telky, kedy 
si vlastne začala natáčať?
Herectvu sa venujem už od škôlky, ale 
natáčať som začala až v 6 rokoch.
Čo ťa k tomu viedlo?
Bavilo ma byť niekým iným a chcela som 
niečo dokázať.
Kde konkrétne sme ťa mohli vidieť?
Účinkovala som v reklame na JAR a Te-
lekom, ďalej v seriáli Divoké kone, vo 
filme Kto hľadá skryté, v rozprávke 
Láska na vlásku, v divadelnej hre 
Noc svätojánska a v mnohých 
ďalších projektoch.
Koľko rokov sa teda natáčaniu 
venuješ?
Celkovo je to už 9 rokov,  v divadle 
účinkujem 7 rokov.
Čo konkrétne z herectva ťa naj-
viac baví?
Každý druh herectva má svoje 
výhody a klady, lebo je úplne iný, 
neviem si vybrať. Baví ma celkovo 
natáčanie.
Keďže si tak často v telke, čo 
hovoria na tvoj koníček tvoji 

 
Známa detská herečka 
zo slovenského seriálu 
je teraz známa skôr z 
reklamy s Petrom Sa-
ganom... Hláška ,,A ja 
som lesná víla“ je už 
legendárna...
Vedeli ste, že na Tilg-
nerke je ako ,,oby-
čajná“ Kika? Študuje 
a popritom sa venuje 
tomu, čo ju baví. Čo to 
je? Vyzvedali sme od 
nej  za vás...

spolužiaci? Nezávidia?
Práveže na minulej škole som bola za 
to odsudzovaná, až šikanovaná, preto 
som prestúpila na túto školu. Moji terajší 
spolužiaci to berú dobre.
A čo tvoje plány do budúcna?
Tento rok sa chcem viac venovať škole, 
čakajú ma prijímačky na konzervatórium.
Ďakujeme za rozhovor!

Veronika Galbavá, 8.A, foto: archív K.F.

šk. rok   2017/2018

Kristína Fačkovcová, 8.A
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Vodné baletky?

šk. rok   2017/2018

Baby, v redakcii Tilgnerky sme 
počuli, že sa venujete zaují-
mavému športu, ste aquabely. 
Môžete sa nám predstaviť? 
Ako sa voláte a z ktorej ste 
triedy?
Petra Ďurišová, Septima B, 
Kristína Kvasňovská, Sexta A, 
Laura Lisá, 3.Ab,
Zuzana Bodíková, 2.Ab

Kde trénujete?
Najčastejšie mávame tréningy na plavárni 
Iuventa a Pasienky. Taktiež trénujeme v 
rezorte x-bionic sphere v Šamoríne, ktorý 
navštevujeme prevažne počas prázdnin.
Ako často prebieha tréning? 
Trénujeme  väčšinou 7-krát do týždňa po 
približne 3 - 4 hodín. Keďže si náš šport 
vyžaduje dôslednú prípravu, trénujeme 
aj cez prázdniny, a to dvojfázovo, čo zna-
mená 6 - 8 hodín denne.
Trénujete len v bazéne?

Okrem trénovania vo vode máme aj 
suchú prípravu, ktorá zahŕňa posilovanie, 
gymnastiku a beh.
Stíhate popri športovaní školu v po-
hode?
Pripravovanie do školy popri športovaní 
nebolo nikdy ľahké, našťastie učitelia ve-

dia byť veľmi ústretoví a chápu, keď nie 
sme vždy 100-percentne pripravené na 
vyučovaciu hodinu. Podstatné je nájsť si 
systém v učení, potom sa to väčšinou v 
pohode stihne.
Koľko vás je v skupine? Máte podelené 
choreografie podľa počtu?
V synchronizovanom plávaní sú rôzne 
typy zostáv, napr. kombinovaná zostava- 
10 dievčat, tímová zostava - 8 dievčat, 
párová zostava - 2 dievčatá, sólová zos-
tava - 1 dievča.
Ako dlho sa venujete tomuto športu?
Športu sa venujeme už od detstva, čo je 
8 - 12 rokov.
Aquabely sú často zaujímavo nalíčené 
a oblečené. Aké šminky používate, aby 
vo vode vydržali?
Prevažne používame vodeodolné šminky, 
pretože držia najlepšie, ale nič sa nes-
tane, ak použijeme aj obyčajné.
A čo oblečenie, odkiaľ ho máte? Ako 
často sa prispôsobuje oblečenie vy-
stúpeniam? 

Plavky sú šité na mieru a na každú zos-
tavu sa šijú nové.
Aké úspechy ste dosiahli?
Zúčastnili sme sa mnohých medzinárod-
ných súťaží, napr. v roku 2015 sme sa 
umiestnili na piatom mieste na pretekoch 
World Trophy v Číne, taktiež sme v roku 
2016 obsadili tretie miesto na súťaži Bela-

rus open v Minsku a vyhrali 
sme Heliopolis cup v Egypte. 
Tento rok sme sa zúčastnili 
seniorskej súťaže French 
open v Paríži, kde sme sa 
kvalifikovali na tohtoročné 
majstrovstvá sveta. V lete 
sme boli na majstrovstvách 
sveta senioriek  v Budapešti. 
A vaše plány do budúcna?
Budeme sa snažiť o čo 
najlepšie umiestnenie a 
reprezentáciu našej krajiny.

Ďakujeme za rozhovor!
Zuzka Bodíková, 2.Ab 

Za foto ďakujeme aquabelám.
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Ako vzniká  školský časopis?
 Tento školský rok sme tu 
opäť s naším školským časopisom 
Tilgnerka, ktorý je na škole už zo-
pár rokov. Možno si ho pamätáte 
pod názvom NO!Limity, ale  keď 
chvíľu nevychádzal, zmenil sa jeho 
názov, aby lepšie vystihoval našu 
školu. Lebo presne o to ide - je to 
náš školský časopis, naša chvála, 
naša reklama, aby každý vedel, čo 
sa u nás deje.
Nuž a to už je naša úloha - redak-
torov a redaktoriek, aby sme 
postupne zhromaždili a zdoku-
mentovali, čo sa na škole stalo, a 
to už jeho 8. ročník.
 Stretávame sa v našej 
redakcii, kde sa ako prvé vrhneme 
na zošit s úlohami. Pozrieme 
si plán úloh a vyberieme si,, čo 
kto urobí. V redakcii je nás viac, 
aj z 2. a 3.stupňa, takže máme 
čas si premyslieť, čomu by sme 
sa ako redaktori chceli venovať. 
Najťažšie je to pri prvom čísle, 
lebo krúžok ešte oficiálne nie 
je, ale časopis by mal vzniknúť, 
takže sa stretávame cez pres-
távky alebo si mailom či cez FB 
dohadujeme, čo a ako sa urobí. 

Našou ,,šéfkou” alebo ,,peda-
gogickým nadhľadom” je naša 
pani učiteľka Adriana Hlavinko-
vá, ktorá nielenže s nadhľadom 
počúva naše pubertálne reči po-
pri tvorení článkov, ale aj dáva 
námety či inšpirácie, pomáha 
nám skenovať a robí aj grafickú 
stránku časopisu. Časopis je 
tvorený vlastne len v jej note-
booku v programe Adobe In De-
signe, ktorý  pekne upraví naše 
wordovské články či naskeno-
vané obrázky. Potrebovali by sme 
viac technických redaktorov na 
tieto veci, ale takých šikovných 
žiakov je málo...(či? :D)

 Keď je časopis hotový, 
ešte ho pani učiteľka kontroluje, 
aby v ňom neboli  pravopisné 
chyby, a potom ho pošle do tlače.
My ale nemáme voľno, pretože už 
sa pracuje na ďalšom čísle. Sme 
veľká škola, takže je čo robiť. 
Časopis vychádza 4 x ročne - 
október, december, marec, jún. 
Predáva sa po 30 centov, z čoho 
si kupujeme potrebné veci do 
redakcie. Momentálne si vyrá-
bame redakčné tričká, v ktorých 
budeme predávať časopis, a 
chystáme zaujímavé akcie... 

Text	a	foto:		Lili	Rybová,	tercia	A
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Záložka spája piatakov?
 V septembri sme sa zapo-
jili do celoslovenského projektu 
Záložka spája školy. Tento projekt je na 
škole tradíciou pre žiakov 5. ročníka.
V praxi to znamená, že sme sa registro-
vali do projektu a vyrábali sme záložky. 
Témou bola literárna postava, napríklad 
Janko Hraško, Denník odvážneho bojka 
či  klasická Popoluška. Ale urobili sme si 
len tak aj druhú záložku, zvyčajne podľa 
obľúbeného filmu či rozprávky.
V tomto projekte je hlavné to, aby žiaci 
čítali a čítali čo najviac, čo nie je až taký 
veľký problém, ale aj to, aby sme spozna-
li iných žiakov.
 V projekte nám bude pridelená 
priateľská škola z Čiech či Slovenska, 
ktorej pošleme naše záložky a oni nám pošlú svoje. Piatacke triedy si urobili aj hlaso-
vanie o najkrajšie záložky a čaká nás aj školské hlasovanie. Dôležitejšie ale je, že sme 
sa naučili rôzne techniky, zoznámili sme sa s rôznymi knihami, ale čo je najdôležitejšie, 
mali sme z toho radosť.                                                       Alex Burák, 5. D, foto: A.H.

šk. rok   2017/2018

 Keďže sme ako deviataci dostali hodinu dejepisu 
navyše,  okrem učenia v škole nás čakajú rôzne exkur-
zie a iné náučné akcie. Naša prvá hodina dejepisu v 
múzeu začala v piatok 29.9.2017 v Múzeu židovskej 
kultúry v Bratislave v doprovode p. uč. dejepisu R. 
Šimuničovej a tr. uč. Š. Bodoka.
 Spolu so sprievodkyňou sme si pozreli múzeum 
rozdelené do dvoch častí s rôznymi miestnosťami, kde sú 
tematicky vystavené pred-
mety zo života židov, ich 
náboženstva, kultúry. Doz-
vedeli sme sa mnoho nových 
vecí, o ktorých sme neve-
deli. Na konci prehliadky 
sme sa mohli pýtať, na čo 
sme boli zvedaví. Keďže je 
to iné náboženstvo a s ním 
spojený iný životný štýl, 
otázok bolo neúrekom.
 Dozvedeli sme sa mnoho 
nových informácií, ktoré 
môžeme ďalej využívať.

Text a foto: Ester Gombkoto, 9.B

Hodina v múzeu
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POZDRAV  ZO  ZAHRANIČIA
 Mnoho študentov 
Tilgnerky uvažuje, ako 
si overiť svoje jazykové 
znalosti a získať nové 
poznatky, cestovať, 
skúsiť inú krajinu. 
Váhate? Možno vám 
pomôžu slová tých, ktorí 
to už skúsili...

Ahojte, 
som Tina a 
študujem na 
Bexhill College, 
ktorá je v ma-
lom a pokojnom 
mestečku Bex-
hill on sea v An-
glicku.
Bývam u jed-
nej veľmi milej 

panej  spolu so študentkou z Moldavska. 
Nie je vôbec žiaden problém nájsť si tu 
kamarátov, pretože s medzinárodnými 
študentmi sa vždy dá ľahko začať kon-
verzácia. Tento rok je tu 14 Slovákov, 
takže my to máme ešte o trochu ľahšie.
 Učím sa tu biológiu, chémiu, 
fyziku a matematiku, z ktorých mám 
dvakrát týždenne dvojhodinovku. Potom 
mám jednu dvojhodinovku IELTS, čo 
je príprava na certifikát z angličtiny, 
jednu hodinu Learning support, kde sa 
v knižnici môžeme samostatne alebo 
skupinovo pripravovať na ktorýkoľvek 
predmet, a jednu hodinu Tutor group, čo 
je v podstate triednická hodina. Hodina 
tu netrvá 45 minút, ale 65 minút. Máme 
tu veľa voľných hodín, niektorí študenti 
majú dokonca aj voľný deň, ale to je z 
toho dôvodu, aby sme mali čas na samo-
statné štúdium, ktoré je tu  nevyhnutné. 
Nesmiete prísť na hodinu nepripravený, 
inak učivo nepochopíte, a to tu chcú 
všetci. Z niektorých tried máme výhľad 
na more, keďže je len 2 kilometre od 
školy. Je tu uvoľnená atmosféra a oslo-

šk. rok   2017/2018

vujeme učiteľov krstnými menami, čo mi 
prvý týždeň robilo  trochu problémy, ale už 
som si zvykla. 
 Som veľmi rada, že som sem išla 
a uvažujem že tu zostanem aj na ďalší 
rok. Ak si niekto chcete vyskúšať štúdium 
v zahraničí, určite to všetkým odporúčam. 

Tina, septima B

   Koncom júla 
som začala svoj 
študijný po-
byt v Amerike. 
Počas nasledu-
júceho roka mi 
bude domovom 
menšie mesto 
Valdosta v štáte 
Georgia, kde 
n a v š t e v u j e m 
školu Valdosta High School. 
    Na americkej strednej škole to fun-
guje tak, že si sami vyberiete predmety,  
ktoré chcete študovať, aj  ich úroveň.  
    Ja som si všetky predmety vybrala 
na úrovni vysokoškolskej prípravy, aby 
som tu rok nebola len ako na ,,dovo-
lenke”,  ako často ľudia hovoria. 
Medzi moje najťažšie predmety patrí 
napríklad predmet anatómia a fyzioló-
gia človeka, americká história alebo 
chémia. Taktiež mám ale matematiku, 
hodiny divadelného a muzikálového 
herectva, moderný tanec a multikultúr-
nu literatúru. Čo sa týka školského sys-
tému, nedá sa ani porovnávať s tým, 
ktorý máme doma. Každý deň máte  tie 
isté predmety, ktoré si  môžete sami 
vybrať. Ak vám príde niečo príliš ťažké 
alebo naopak jednoduché, môžete si 
vašu zvolenú úroveň zmeniť. Zatiaľ 
som v Amerike spokojná. Škola je zau-
jímavá a ľudia si tu navzájom veľmi 
pomáhajú. Musím však priznať, že mi 
niekedy chýba mať každý deň iné pred-
mety, je to tak o čosi zaujímavejšie. Ale 
nemenila by som!

Lenka, IV.A b
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 Od septembra minulého roku 
2016/2017 som chodila do anglickej  
školy v rámci  ročného  v ý m e n n é h o 
programu. Hneď prvý deň som  zistila, 
že  anglické školstvo je úplne iné od 
toho slovenského.
  Školstvo v Anglicku nie je postavené na testovaní 
žiaka, či  niečo nevie, ale na tom, či učivu naozaj rozu-
mie. Najväčší rozdiel pre mňa bol v stavbe hodín a tes-
tovania. Na hodinách neboli žiadne skúšania, neohlásené 
päťminútovky a dokonca ani testy. Hodiny neboli ani na to 
,,iba”  si z tabule prepísať poznámky, pretože všetci učitelia 
očakávali, že to spravíme sami doma. Hodiny sú tu len na 
to, aby nám učiteľ pomohol vysvetliť učivo a ukázal nám, 
ako ho využiť. 
Na hodinach biológie sme viac-menej robili len praktické 
cvičenia, aby sme videli a chápali, čo sa to vlastne učíme. Iné,  nie vedecké hodiny,  boli 
zase plné diskusií a rozoberania vecí, čo sme už mali mať naučené. Toto znie veľmi 
nereálne, že?  ,,Ako to, že  sa to ľudia učili, keď  nemuseli?” pýtate sa. Učili sme sa, 
pretože sme vedeli, že to potrebujeme na ďalšiu hodinu a že bez vedomostí sa ne-
budeme môcť zapájať a vlastne z toho nič nebudeme mať.
 To isté bolo aj s testami. Význam našich testov bol taký, že  učiteľ zistil,  čo nevieme a 
čo s nami musí dobrať. 
 Na Slovensku vždy  bývali  testy veľmi stresujúce, lebo sa všetci báli zlej znám-
ky, a tak sa mnohí obrátili na ťahák. No v Anglicku som chcela napísať test -  to, čo viem 
a čo neviem,  aby som ukázala učiteľovi, s čím mám problémy. Učitelia pokojne počas 
testu odišli z triedy a nikto neopisoval,  lebo sme v tom nevideli význam. Ak to opíšem, 
bude to vyzerať, že všetko viem a už sa k tomu učiteľ nevráti a ja to nikdy nepochopím! 
A to nikto nechcel. 
Testy sa vždy píšu týždeň pred prázdninami, aby mali učitelia čas opraviť ich. Neexistujú 
tu žiadne neohlásené testy. Tým pádom je škola omnoho menej stresujúca, pretože 
viem, že ma nikto nenachytá a že mi to nepokazí celý priemer, ak náhodou niečo nebu-
dem vedieť,  ale najhoršia vec, čo sa mi môže stať, je len to, že mi to niekto vysvetlí.
  Moja dochádzka do školy  sa drasticky zvýšila,  keďže som nemala žiadnu potre-
bu ostávať doma s  ,,bolesťami žalúdka”  a vedela som,  že na to, aby som pochopila 
učivo, tú hodinu potrebujem. Kedže testovanie je koordinované, nestáva sa, aby sa testy 
kryli a študenti nestíhali. Samozrejme, ak žiak nepochopí princíp anglického školstva a 
chcel by študovať ,,typicky slovensky”  - narýchlo, opisovaním či podvádzaním, nielenže 
sa nič nenaučí, ale rýchlo sa na to príde a potom už môže škole len zakývať… 
 To je zásadný rozdiel medzi slovenským a anglickým školstvom – dobré vy-
bavené školy, praktické vyučovanie, pravidelná príprava do školy vopred, vysvetľovanie 
učiteľom individuálne podľa potreby, koordinácia testov  (tých aj nie je veľa), základy 
učiva (nie rozsiahle elaboráty), takže aj na strednej škole je to v podstate ako u nás 
na vysokej – za svoje vzdelávanie ste zodpovední sami. Ak zlyháte, je to vaša lenivosť 
– šancí ste mali veľa. Na Slovensku sa píšu testy často, malé aj veľké, ohlásené aj 
neohlásené, je ich veľa z rôznych predmetov, často sa kryjú, ale hlavne je rozdiel v 
mentalite – v Anglicku si každý pokladá za vec cti naučiť sa do školy, lebo je to pre ich 
dobro – väčšina žiakov o tom nepochybuje…                         Zuzka Mišanková, septima A

TESTY A OPISOVANIE 
                         V ANGLICKU
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Ako si vybrať správnu ,,výšku”?
pretože (a to už určite vieš) tento jazyk 
hýbe svetom!  Ak by si rád išiel študovať 
do nejakej z týchto severných krajín, vrelo 
odporúčam, aby si si hodil do googlu: 
www.univerzityEU.sk!  
AKO SI VYBRAŤ?
 Možno si v kvarte a už vieš, že 
chceš ísť na medicínu do Brna – gratu-
lujem! A možno si v oktáve, sedíš na 
seminári z ekonomiky a kladieš si otázku: 
,,Na čo som sa to dal?!”, nie si v tom sám! 
Mnohí sme v tomto bezradní...  Ako môže 
odo mňa svet čakať, že v osemnástich  
budem vedieť, čo chcem v živote robiť?
 Ale nikdy nie je neskoro! Vždy 
budeš môcť zmeniť smer svojej cesty. 
Koľko ľudí dnes robí niečo úplné iné, ako  
študovali na výške? Mnohí. Preto  sa ne-
boj,   ešte je čas sa rozhodnúť a vybrať si 
správne. Treba si položiť otázku: Čo ma 
napĺňa? Čo ma baví? V čom som dobrý? 
Aký je môj sen? Pokús sa spraviť všetko 
preto, aby si našiel kompromis  medzi tvo-
jím koníčkom a prácou, ktorá by ťa uživila. 
Málokomu sa pošťastí dobre sa uživiť 
tým, čo ho baví.
NÁDEJ, NÁDEJ...
  Ja sama si na tieto otázky stále 
neviem odpovedať, ale verím, že aj ja, 
aj ty máme na to, aby sme v tomto svete 
dokázali niečo jedinečné!  Len je potrebné 
všímať si rôzne pomocné navigácie, napr. 
v novembri bude v Crowne Plaza Study-
Fest – veľtrh zahraničních univerzít! Ak 
máš záujem, nezabudni sa bezplatne 
prihlásiť. Všetko potrebné nájdeš buď na 
facebookovom evente alebo sa k tomu 
jednoducho ,,dogúgliš“. Rovnako veľa ti-
pov je na www.portalvs.sk!
Ďalšie tipy zvyčajne ponúka aj školský 
výchovný poradca, ktorý organizuje takéto 
prednášky. Rovnako sú dobré feedbacky 
od priateľov a známych, iste ti poradia aj 
učitelia. Hlavne sa vzdelávaj v tom, čo ti 
ide a snaž sa rásť v tom, v čom si dobrý! 
Takže všímaj si znamenia, ono to príde! 
Držím palce!

Nicol Rácová, septima A
 ilustračné foto www.portalvs.sk

šk. rok   2017/2018

DETSKÉ SNY
 Smetiar, kozmonaut, špión, ka-
mionista, letuška, modelka, princezná...  
Myslím si, že každý tu nájde aspoň jedno 
povolanie, ktoré ako dieťa túžil robiť. Keď 
si bol malý a niekto sa ťa spýtal: ,,A čím 
budeš, keď vyrastieš?“,  odpoveď padla 
bleskovo. Žiaden náznak zaváhania. Ale 
dnes je to úplne inak. 
Rastieme, študujeme a všímame si svet. 
Veci sa stali komplikovanejšími a na det-
ské sny už neostal čas. Treba rozmýšľať 
racionálne. Stále častejšie si kladieme 
otázku: „Čo budem robiť, keď vyrastiem?“, 
lenže tá má teraz už úplne iný význam...
AKO NA TO? 
 Vo štvrtok 14.9.217  prišla k nám 
do školy na pozvanie našej výchovnej 
poradkyne slečna z agentúry InterStudy, 
ktorá absolvovala vysokú školu v Dán-
sku. Na tejto prednáške sa zúčastnili 
Septimáni a 4.Ab, teda triedy,  ktoré o rok 
čaká maturita a následne aj prijímačky 
na vysoké školy. Predstavila nám štáty 
ako Dánsko, Fínsko, Holandsko  či Veľká 
Británia. Podmienky prijatia do väčšiny z 
týchto krajín sú v podstate jednoduché: 
1. spravená maturita a 2. angličtina (mi-
nimálne) na úrovni B2. Niektoré univerzity 
môžu vyžadovať certifikát z anglického 
jazyka (odporúčaný je IELTS). 
Takže je to jasné! Angličtina sem, 
angličtina tam!  Ak ťa nebaví,  skús 
to  nejako zmeniť – čítaj anglické knihy, 
začni pozerať filmy/seriály v angličtine, 
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 Tilgnerácke múzy...

(Vytrhnuté zo slohových zošitov...)
Spomienka na leto
Toto leto mali sme
krásne prázdniny!
Každý deň sme voľno mali, 
slniečko si užívali.

Ku každému letu patrí
zmrzlina a bazény,
zábava a kamaráti,
je to čas nádherný.

Už začali povinnosti,
je treba ísť do školy,
no spomienky pretrvajú,
radosť v duši zanechajú.
Veronika Galbavá, 8.B  

                               Obrázok: Nela Minarovjech, 8.B

Jeseň je tu!
Lístie zo stromov padá,

leto sa na spánok ukladá.
My tešíme sa vždy

na jesenné dni,
lebo jeseň je taká medová,
listy sa sfarbujú dohneda.

Oberieme jabĺčka,
dáme ich hneď do bruška.

Škola sa už začala,
smútok deťom priviala.

Ale kým sme v triede kamaráti,
radosť sa k nám rýchlo vráti

.
Saška  Balenčinová a Kika Boďová, 8.B

šk. rok   2017/2018

Koniec leta
Leto sa nám skončilo, pani Jeseň prichádza.
Ak vás slnko trápilo, chlad je tu zasa!
V jeseni opadávajú listy a smútok je tu istý,
preto mnohí jeseň radi nemajú, na leto čakajú.

Tereza Schneierová, 5.D

Jeseň prichádza
Už sa nám leto skončilo, 
more sa s nami rozlúčilo!
,,Dobrý deň, madam Škola!”
teraz veľa detí volá.
Hoci zima a chlad privítali nás,
jeseň má veľa svojich krás!

Paulína Prokopová, 5.D, obr. Kika Boďová, 8.B
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Babie leto
(minipoviedka)

 Polovica letných prázdnin bola za mnou 
a ja som v tom čase zasadla za počítač. Hľadať 
optimálnu trasu do školy. Vonku lialo už tretí 
deň po sebe. Von sa ísť nedalo, nehovoriac o slnení 
sa na kúpalisku. Minulý rok bola pôda suchá, 
tento rok premočená. Tiež som snívala o nejakom 
príjemnom kompromise. Ten sa však dostavil až v 
týchto septembrových dňoch.  
 Ortuť na balkónovom teplomeri sa 
vyšplhala na 25 stupňov už niekoľký deň po sebe. 
Do toho žiarilo slniečko. Asi sa v lete hanbilo. 
Alebo si povedalo, že tento rok nás navštívi babie 
leto. 
 Včerajšok nebol výnimkou. Deň začal 
tým, že som meškala na zástavku. A keďže som autobus predsa len stihla, mohla 
som s úsmevom na tvári premýšľať.
 Keď som prišla do triedy, nikoho tam ešte nebolo. Sadla som si na stoličku, 
otvorila okno a vdychovala jesenný vzduch. Popritom som pila horúcu čokoládu s 
mliekom. Kvalitnú, z automatu. :)
 Napriek tomu, že som bola unavená, som sa po škole išla prejsť. Nabrať 
inšpiráciu. Do prírody. Obzrieť si ju, ako sa za posledných pár mesiacov zmenila. A 
veru zmenila! Koruny stromov už začali meniť farbu z letnej zelenej na zlatožltú, 

oranžovú a krvavočervenú.
Zelenej farby však bolo stále dosť, keďže jeseň 
len začína. Už teraz sa na chodníkoch vytvára-
li koberce popadaných lístkov. V záhradke jed-
nej neznámej panej už jabloň zarodila červené 
jabĺčka. Avšak nebolo sychravo, ako je často 
zvykom na jeseň. Slnko svietilo takmer tak jas-
no  ako v lete. Takmer, pretože jesenné slniečko 
je zradné.  
 O pár metrov ďalej si brčkavé dievčatko 
púšťalo šarkana. Domácky vyrobeného. Okolo 
nej sa vytvoril vír uschnutých listov. Bolo 
spokojné, jej štrbavý úsmev hovoril za všetko. 
Na lavičke som videla sedieť pár milých starších 
ľudí, ktorí si užívali babie leto. Dokonalé babie 
leto. 

Text: Simona Baranová, 4.A b
Obrázky: Andrea Morávková, tercia A
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jeseň, škola, lístie, jablko, svet, šarkan, 

duch, zima, strom, pláž ,rodina 

Margaréta Kováčová, 8.B 

 

Obľúbené dovolenkové miesto je……… 

1. 
      

                  

2. 
     

          
     3. 

    
              

    4. 
   

            
      5. 

 
                

      6. 
    

        
       7.                   

      8. 
      

                  

9. 
     

              
   Anthy 

1. Morské zviera  
2. Guľatá hračka 
3. Červené ovocie na strome, júnové 
4. Jesenné modrofialové ovocie 
5. Malinovka inak 
6. Malý domček na výlety 
7. Krajina cestovín a  pizze 
8. Veľká ,,nádoba” s vodou na kúpanie 
9. Pokrútená šmykľavka 
Natália Nováková, 8.A 
Obrázky: Andrea Morávková, Veronika Dulayová, tercia A 

 

 

 

 

1. Vyšší úsek ako okres… 
2. Bratislava je hlavné… 
3. Médium bez obrazu, len zvuk 
4. Básnický prívlastok 
5. Zvyšok odpíleného stromu v zemi 

      Kristína Fačkovcová, 8.B Tamarka Stankovianska, 8.S 

J P L Á Ž N R J L 
E S V E T A O A Í 
S T R O M K D B S 
E Z I M A R I L T 
Ň D U C H A N K I 
Š K O L A Š A O E 

1. 
   

        
       2. 

     
          

    3.               
    

 

  4. 
      

                
5. 
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1. Typický letný strom 
2. Veľká voda 
3. Šmykľavka do vody 
4. Letná aktivita na slnku 
5. Vec na oči proti slnku 
6. 3.os. pl. min. čas od hádzať  

7. Kyslé ovocie so žltou šupkou 
8. Letná obuv na pláž 
9. Plavidlo po  vode 
10. Druh ubytovania 

Martin Mrška, Dávid Markovič, 8.B 

 

1. Piaty mesiac v roku 
2. Propagovanie produktu 
3. Zviera žijúce v TANAPe 
4. Jeden riadok básne 
5. Ročné obdobie 

Roland Keller, 8.B 

 

1. 
    

                  
 2. 

    
          

     3.                     
    4. 

    
          

    
 

5. 
  

      
         6. 

    
        

      7. 
    

                    
8. 

    
        

      9. 
    

        
      10. 

   
          

       

1. Naša krajina 
2. Pád  (O kom? O čom?) 
3. V slovenčine je splývavá… 
4. Opak západu 
5. Opak slova áno 
6. K priezvisku patrí… 

7. Modrofialové 
 bobuľové ovocie 

8. Nástroj na šitie 
9. Opak starý 
10. Slovenský, anglický, nemecký… 

Ella Baumanová, Martin Mayer, 8.B 

Obrázky: Eliška Kořínková a Veronika Dulayová, tercia A  

1. 
 

          
       2.         

         3. 
   

              
   4. 

   
                    

5. 
   

                
  6. 

 
            

      7. 
  

            
     8. 

   
            

    9. 
   

      
       10. 

  
          

      

1. 
  

      
     2. 

   
              

3. 
    

          
 4. 

   
        

   5.           
     

Na správne riešenia 
čakáme na vrátnici! 
Meno a trieda 
nesmie chýbať! 

šk. rok   2017/2018
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Fidget Spinner prevalcoval svet! 
Každý rok je vo svete detí a mládeže nejaká novinka, takže ani 
tento rok nebol výnimkou! Áno, ktožeby ho nepoznal? Má tri 
strany, točí sa, je rôznych farieb, môže aj svietiť... Jednoducho 
sa točí medzi prstami, a tak slúži na hranie. Ale vedeli ste, že 
pôvodne to bola pomôcka pre neposedné deti na upokojenie? 
Dnes sa s ňou už hrá každý... Teda hral, lebo ako to už 
s novinkami býva, rýchlo zostarnú... 
Čo už ,,letelo“ medzi školákmi? 

- gumičky a náramky 
- Pokémoni kartičky – zas a znova 
- steekezkovia, loptoši či Billa nálepky 
- mončičáci 
- jojo 
- pennyboardy 
- hra s loptičkou ,,hekísek“ 
- Rubikova kocka 

 
Na internete nájdete od učiteľov aj rôzne paródie na  
túto tému, napr. tento obrázok. Výstižné? 
Alebo bolo hitom vo vašej triede niečo iné? :D 

VTIPY, FŤÍPKY, SRANDIČKY 
,,Tobias, kde je tvoje vysvedčenie?“ pýta sa mama svojho syna. 
On jej na to odpovie: ,,To som požičal Michalov. Chcel naštvať svojich rodičov.“ 
 
Status chlapca na Facebooku: ,,Máme chémiu a nudííím sa.“ 
Komentár od učiteľa: ,,Tak poď k tabuli, Fero.“ 
 
Jožko, vymenuj dve zámená. 
Kto? Ja? 
Výborne, Jožko, píšem ti jednotku! 
 
Pani učiteľka sa na matematike pýta Aničky: 
,,Anička, mamina ti dá dve žuvačky a ocko jednu 
 žuvačku, čo budeš potom mať?“ 
,,No predsa svieži dych,“ odpovie Anička. 
 
Pán učiteľ, prečo som dostal päťku?! 
Lebo horšia známka neexistuje! 
 
Mama hovorí: Ondrejko, budúci rok budeš už piatak, to už môžeš aj utierať riad. 
Joj, tak to radšej prepadnem!                                                                VAŠA REDAKCIA 
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