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Prečítajte si...

Príjemné čítanie  prvého   čísla  
školského časopisu Tilgnerka!

 N á v š t e v y 
S l o v e n s k é h o 
národného divadla 
sú už dobrou tradí-
cou, viac o hre La-
komec sa dočítate 
na s. 8.

 Modrá Tilgner-
ka finišovala konferen-
ciou, máme zelenú 
strechu, aj dažďové 
jazierko... s. 7

 D l h o r o č n o u 
tradíciou na našej 
škole je aj tanečná, 
ktorú absolvujú žiaci 
sexty, tento rok sa k 
nim pridala aj 2.A bi-
lingválna... O tom, ako 
to tam chodí, ako sa 
viaže kravata a iné kuk 
s.  23. 

 Krásne oslavy 
45. výročia našej ZŠ 
sme si  mohli pozrieť 
aj na Karloveských 
hodoch, kde vystúpili 
naši žiaci... 
Viac na s. 5 - 6!
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45. výročie našej ZŠ
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 Aké je jedlo 
v našej jedálni? Čo 
si myslia decká na 
škole? Aké by malo 
byť podľa predpisov? 
Prečo máme zasa 
viac stravníkov? Asi 
varia dobre... Kuk s.  
15.
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Kto je to ,,Tilgnerka?”

E
ditoriál

V
šim

li sm
e si

Jednou vetou

 
 S novým školským rokom znova začína pracovať aj   náš 
školský časopis Tilgnerka pre 2. a 3.stupeň spolu s jeho mladším 
bratom Tilgneráčikom určeným pre 1. stupeň. Externí aj interní 
redaktori, žiaci našej školy, ho tvoria svojou prácou na Redaktor-
skom krúžku, ale i mimo neho.
To, čo sa na škole deje, na akú akciu - výstavu, divadlo, prednášku 
- sa ide, alebo články zo života mladých, z diania okolo nás, ako 
aj rôzne zábavné hry či iné aktivity vhodné na čítanie počas pres-
távok - to je presne to, o čom je náš školský časopis. Tilgnerka 
mapuje dianie na Tilgnerke! Prečo? Lebo MY sme Tilgnerka... Akú 
chcete mať školu, takí musíte byť vy!
               Ak máte nejaké nápady, návrhy či želania, čo by časopis 
mohol obsahovať, alebo máte tip - článok z vašej školskej akcie, 
sem sa ním!Tilgnerka je o vás a pre vás!

Pedagogický nadhľad: PhDr. Adriana Hlavinková

           
- znova nám 
začali v rámci 
vzdelávacích 
poukazov rôzne 
krúžky, kuk na 
stránku školy!

- čakajú nás 
veselé celoškolské 
akcie, napr. 
imatrikulačky, 
Deň boja za 
slobodu a 
demokraciu, ale 
príde aj Mikuláš!

- pred Viano-
cami nás čaká 
aj zbierka s 
UNICEF!

- prvé prázdniny 
tzv. dušičkové 
budú len dva dni, 
ale čakajú nás 
vianočné prázd-
niny!

 Naša škola je netypická svojím sys-
témom – sme spojená škola, čo znamená, 
že v jednej budove máme základnú školu, 
osemročné gymnázium a aj bilingválne 
gymnázium.  
 Naši najmenší žiaci -  prváčikovia sú v su-
sednej budove, kde sa počas svojho prvého roka 
zoznamujú so školou a prácou v nej, nerušení 
hlukom a zvykmi veľkých spolužiakov. Až od 
druhého ročníka sa pridajú do ,,veľkej školy”. 
Hneď za vrátnicou školy sa nachádza mimoriad-
ne obľúbená miestnosť -  školský bufet, naľavo 
je vedenie školy – kancelárie pani zástupkýň a 
pani riaditeľky PhDr. Aleny Turčanovej – a na-
pravo sa už rozliehajú naše chodby a triedy. 
 Na škole funguje aj Školský klub detí. 
Samozrejmosťou je aj  školská knižnica, 
telocvične – malé i veľká, vynovená moderná 
jedáleň, kde si môžeme vyberať z dvoch druhov 
jedál, školský psychológ, tri učebne informatiky 
(v jednej z nich je aj naša redakcia), mnohé triedy  
i odborné učebne, či uz prírodných vied alebo 
cudzích jazykov.
  Na škole sa už od prvého ročníka učí 
angličtina, nemčina sa pridáva ako druhý cudzí 
jazyk a ešte sme obohatení aj krásou talianskeho 
jazyka. O ďalších projektoch, akciách a  našich 
úspechoch sa dozviete postupne na stránkach 
nášho časopisu, ale aj na školskej stránke www.
tilgnerka.edupage.org.

Text: redakcia
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 Ešte pekne na 
začiatku roka, keď sa 
neučí až tak zostra, 
presne 18.9., sa ter-
cia A vybrala pozrieť 
na výstavisko Inche-
ba, ako teda vyzeral 
ten slávny Titanic...
A verte, že teda 
WOW! alebo po slo-
vensky Fíha! Podľa 
ich slov a fotiek nao-
zaj skvele! foto: terciaA

    Divadelná hra v po-
daní mladých umel-
cov o živote a diele 
Terézie Vansovej 
hraná v priestoroch 
Archeologického 
múzea bola zasa 
programom dňa pre 
1.A b a 3.A b dopl-
nenú o časť devia-
takov dňa 24.9.15.

  Veľkou super 
vzácnosťou na 
našej škole sú aj 
učebnice dejepisu 
pre 9. ročník ZŠ, 
ktoré naše de-
jepisárky získali 
od tvorcov fil-
mového projektu 
Moje povstanie, 
v ktorom osudy  
ľudí zo SNP, teda 
S l o v e n s k é h o 
národného pov-
stania, stvárnili 
známe slovenské 
osobnosti ako 
Majk Spirik, Miro 
Šatan, Dominika 
Cibulková, Ce-
leste Buckingham 
či Lukáš Latinák i 
boxer  Tommy Kid 
Kovács. 
     Za aktívnu účasť 
v projekte sa nám 
tieto osobnosti do 
učebníc podpísali!
Ď A K U J E M E !
foto: redakcia

    Podľa intenzívne-
ho nacvičovania na 
chodbách i po škole 
je nám jasné,  že 
oktávani chystajú 
svoje programy na 
stužkové slávnosti, 
ale čosi sa šepká aj 
o ima3kulačkách, 
takže sme zve-
daví, čo to bude 
až to bude a do-
vtedy budeme pre 
vás hľadať ďalšie 
overené  infošky 
z našej školy...       
Príjemné čítanie! 

Vaša redakcia
text a foto: redakcia

   BOLI SME SLÁV-
NI!!!
 O našej škole 
i projekte Objavujme 
svet okolo nás sa 
písalo aj v októbro-
vom vydaní časopisu 
Dobrá rodina a to 
hneď na viacerých 
stranách! Super!

šk. rok 2015/2016
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Modrá Tilgnerka ozelenela...

...MODRÁ či ZELENÁ?...

A
ktuálne

 Už v minulom školskom 
roku sme v časopise informo-
vali, že vďaka Modrej Tilgnerke 
naša škola ozelenie! Táto slovná 
hračka dokonale vystihuje pod-
statu tohto európskeho projektu!

ZELENÁ  STRECHA
    Ako prvé si snáď každý všimol, 
že na streche nad jedálňou sa 
niečo deje - až sa jedného dňa 
krásne zazelenala trávou, po akej 
by túžil nejeden Bratislavčan...

DAŽĎOVÉ  JAZIERKO
     Pomaly pribudlo aj dažďové ja-
zierko, ktoré sa nachádza priamo 
pred vchodom do školy...

VEGETAČNÉ TVÁRNICE
      Nasledovali vegetačné tvár-
nice - za školou, kde sa hrávali 
počas ŠKD naši menší tilgneráci, 
a nahradili starý škaredý betón... 
Aj tie brezy naokolo sa určite 
veľmi potešili!

SKAUTI A STROMY
     Tou správnou krásnou  bodkou 
v skrášľovaní okolia školy v duchu 
nových pravidiel bolo iste  aj také

vysadenie nových stromov, ktoré 
nám postupne  ešte viac oživia 
svojou sviežou zeleňou našu 
betónovú Bratislavu... Našťastie, 
Karlova Ves patrí k tým bratislav-
ským lokalitám, ktoré sú pomerne 
zelené, a preto sa aj naša Tilgner-

ka právom hrdí svojím 
okolím, o žiakoch ani  ne-
hovoriac :D
     Projekt bol ukončený 
záverečnou konferenciou 
na pôde našej školy, kde 
sme si mohli vypočuť o 
jeho priebehu i realizácii, 
ale hlavne o nepochyb-
nom význame.
Ostáva len dúfať, že 
všetká tá zelená krása sa 
pevne zakorení  a prine-
sie úžitok!

Text: Diana Šablicová, 2.A b
Foto: archív projektu

šk. rok 2015/2016
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 45. výročie našej ZŠ
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Nakukli sme do kroniky...

       Naša Tilgnerka oslavuje! 
Základná škola je na svete 
už od r. 1970, keď prvýkrát 
privítala svojich žiakov.
Na hodine slovenčiny sme  sa učili, 
ako spracovať informácie z rôznych 
zdrojov, a tak sme sa ako jedni z 
mála dostali k hrubej, hrubiznej kni-
he - kronike našej školy. Usadení v 
zborovni školy sme listovali v dvoch 
dieloch školskej kroniky. Tá staršia 
časť mala v sebe zvláštne čaro. 
Bola písaná ručne, ale tak pravidel-
ne ako na počítači. Prvé fotografie 
boli čiernobiele a informácie strohé, 
úprava jednoduchá - v porovnaní s 
novšou časťou, ktorá už bola bohato 
zdobená.. 
 Zaujali nás aj rôzne informácie 
- napríklad, že od r.  1979/1980 bola 
premenovaná na  školu Fraňa Kráľa, 
ktorého socha je pred našou školou 
a mnohí si myslia, že je to Viktor 
Tilgner. Mimochdom, viete kto to bol? 
No predsa slávny sochár, rodák z 
Bratislavy. je autorom napr. známej 

Ganymedovej fontány pred historic-
kou budovou SND na Hviezdoslavo-
vom námestí.
 Škola sa od začiatku svojho 
vzniku, čo bolo na tú dobu výnimočné, 
orientovala na vyučovanie cudzích ja-
zykov. Od tretieho ročníka základnej 
školy sa vo výberových triedach (žiaci 
robili prijímacie skúšky) vyučoval an-
glický jazyk. Od piateho ročníka so 
vo všetkých triedach vyučoval ruský 
jazyk. Popri Puškinovom pamätníku, 
čo bola súťaž žiakov v ruskom jazyku, 
sa od roku 1975 na škole organizoval 
aj Shakespearov pamätník.
Osemročné gymnázium na Tilgnerke 
bolo zaradené do siete škôl od 
1.9.1992. Bilingválne gymnázium 
zasa od r. 2013. 
 Škola získala mnohé ocene-
nia za prírodovedné súťaže, ale aj 
športové úspechy. Nechýbajú pod-
pisy osobností či prvé úspechy 
školského časopisu (vtedy pod náz-
vom NO!Limity). Veru, naša základná 
škola sa má čím pýšiť...

 Uf, tak takáto obrovs-
ká je naša školská kronika! 
A koľko údajov, podpisov , 
fotografií a ďalších zaujíma-
vých materiálov je v nej! 
Nestíhali sme si ani po-
riadne poobzerať všetky st-
rany, lebo sme nevedeli, čo 
skôr obzerať. Na starých fo-
tografiách vidieť, ako sa me-
nila škola, jej učitelia i žiaci, 
ale aj okolie našej školy. A 
raz hádam v kronike budeme 
aj my!

Text : Lenka Skokánková, 2.A b
Foto: Karin Virágová, 2.A b

šk. rok 2015/2016
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A

ktuálne

     Keďže sa 
naša Tilgnerka 
nachádza v Kar-
lovej Vsi, jej život 
je nerozlučne 
spätý s touto mest-
skou časťou, a tak 
sme nechýbali ani 
na tradičných Kar-
loveských hodoch! 
    A to dokonca so 
super vystúpením 
našich žiakov!

TILGNERKA  
MÁ  JEDNODUCHO  

TALENT!

 Karloveské hody sú vždy 
plné akcie, zábavy, relaxu a pes-
trého program! Ani tohtoročné 
hody neboli iné! Ale tentokrát 
ste na javisku mohli vidieť aj 
študentov z našej školy, keďže 
sme aj takýmto spôsobom chceli 
osláviť 45. výročie našej ZŠ.
 Akýmsi predskokanom 
Tilgnerky bol karloveský folklórny 
súbor Čečinka.
 Program samotnej 
TIlgnerky odštartovali 
prváci, ktorí hra-
li anglické divadlo 
a následne spievali 
Šípkovú Ruženku. 
Potom  sme si mohli 
pozrieť, vlastne vypočuť 
krásny spev Katky 
Petrášovej zo sexty A. 
Nasledoval Marek 
Piršel a jeho hra na sax-
ofóne. Ďalej to na pódiu 
odpálili tanečnice z Ri-
verpark Dance School, 
ktoré tancovali Feeling 
Myself od Nicky Minaj  
feat.Beyoncé – jedna 

z nich bola aj naša žiačka Sára 
Mašurová z kvinty A. 
Bodkou za programom boli 
speváčky z Tilgnerky, ktoré 
oblečené v krojoch spievali mo-
dernú pieseň od Kristíny Ta ňe.
 Celý tilgnerácky probram 
moderovali naše hviezdy ho-
voreného slova Adriana Drozdová 
a Marek Budai. Skvelé pred-
stavenie skvelej školy!

Text a foto: Rišo Petráš, kvinta A

Karloveské  hody

šk. rok 2015/2016
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  Lakomí na lásku?
A
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alebo ako sme v SND boli...
  V piatok  25.9.2015  sme  
trieda kvinta A (plus 2.Ab a sexta 
A) išli na divadelné predstaven-
ie do Slovenského národného 
divadla na činohru Lakomec. 
Trošku sme mali problém spoznať 
sa, keďže sme sa patrične ,,na-
hodili” a boli za slušnákov... Ale 
historická budova SND si to priam 
žiadala...
 Dielo Lakomec je komédia 
francúzskeho spisovateľa Molíera 
a pre SND ho režíroval Vladimír 
Strnisko. Lakomec je divadelná hra 
o tom, čo všetko dokáže spôsobiť 
chorobná posadnutosť peniazmi. 
Dej sa točí okolo lakomého 
úžerníka Harpagona, ktorý celý 
život stráži svoju vzácnu truhličku s 
peniazmi. Radosť nedopraje sebe 
ani svojím deťom Elize a Kleanto-
vi. Jeho deti vezmú situáciu do rúk 
a nadelia otcovi ráznu lekciu. To 
sme si o hre povedali v škole, ale...
 Mne osobne sa táto hra 

vôbec nepáčila. Vtipy mi neprišli  
zábavné a herci boli na môj vkus 
príliš ukričaní. Rekvizity boli 
škaredé, vôbec sa mi nehodili 
k hre. Gestikulácia a mimika  
hercov boli prehnané a cha-
otické, ale chápem, že to malo 
byť súčasťou hry.  A dosť rušivo 
pôsobilo, že  stále liezli po stole 
- nám sa to teda do kontextu hry 
vôbec nehodilo. Ani to skákanie 
jeden druhému na ruky, ani až 
dotieravé správanie hlavných 
ženských postáv... Koniec hry mi 
vôbec nedával zmysel, pretože 
sa tam začali riešiť zvláštne zá-
pletky, ktoré nesedeli do diela. A 
celé to bolo tak preafektované, 
že hrôza.
 Úprimne som sa tešila na 
koniec hry. Ostatní diváci sa aj 
bavili, ale my sme už ako trieda vi-
deli aj oveľa lepšie hry. Ale nevzdá-
vame to, ideme aj nabudúce!

Text a foto: Emma Kirchner, kvinta A

 Nie, nie, nie,  my 
určite nie sme lakomí 
na lásku, my milujeme 
divadlo, hlavne ak je 
to náhrada za povin-
né čítanie! Návštevy 
divadla sú už na 
Tilgnerke tradíciou...
 Veď uznajte - 
drámu je lepšie vidieť 
naživo ako čítať! A 
tentokrát  v historickej 
budove SND, ktorá má 
zvláštne čaro... 

šk. rok 2015/2016
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ktuálne

Stratený - nestratený?
 Taký obyčajný deň to bol! Ani  sa mi nesnívalo, keď som ráno išla 
do školy, že sa mi toto stane! 
 Pred školou som totižto našla psíka. Ramosa - šteniatko 
francúzskeho buldočka. Len tak tam sedel, nikde nikoho, akoby niekoho 
čakal... Chvíľu som čakala, že sa zjaví majiteľ, ale nikde nikoho. Zavolala 
som teda na pomoc p. zástupkyňu D. Ihnáťovú ... Ramos si vedeni školy 
tak získal, že nás p. zástupkyňa odviezla do Slobody zvierat aj s mojím  
spolužiakom Patrikom. Tam už o stratenom psíkovi vedeli, a tak sme sa 
vrátili pred školu a čakali majiteľa. Keďže bolo veľmi teplo, zohnali sme 
pre psíka misku a dali mu piť.
  Psíček bol hravý, prítulný, hrali sme sa s ním pred školou. Veľký 
fešák! To sa už nedá povedať o jeho majiteľovi, ktorý sa znenazdajky pri-
hrnul a hneď nám začal nadávať, že sme psa ukradli, že bol priviazaný 
k zábradliu pred Tescom! Nenechal si nič vysvetliť, stále opakoval, že 
sme ho ukradli. Až nám bolo toho psa ľúto, že má takého nafučaného 
majiteľa. Ale psík sa mu zjavne tešil.
Hoci sme boli radi, že sme strateného psíka vrátili majiteľovi, vôbec sa 
nám nepáčilo, ako sa k nám zachoval. Ale ak by som znova našla psa, 
znova by som mu pomohla!         Dominika Tóthová a Patrik Mészáros, oktáva A   foto: A.H.

Anketa:
 Čo by si robil, keby si našiel psa?

 ,,Zavolala by som na Slobodu zvierat, že som našla psíka. Po-
vedala by som, kde som ho našla a či nie je ranený a počkala by som, 
kým by si po neho  prišli.”                                                        Anonym, príma A
,, Pozrela by som sa mu na známku. Ak by známku nemal, tak by 
som ho zobrala k veterinárovi. A keby boli výsledky, že je zdravý, 
zobrala by som si ho domov.”          Anonym, príma A

,,Nooo, ja by som ho zo-
bral k zverolekárovi, ale 
potom by som ho nedal 
do útulku, ja by som si 
ho zobral domov, staral 
by som sa o neho, kŕmil 
ho... Kým by sa nenašiel 
majiteľ.”              Anonym, príma A

,,Určite by som ho 
vzala k veterináro-
vi a zisťovala, či má 
majiteľa a keď nie, tak 
by som si ho vzala 
domov.”
Lili R., príma A

Anketa: redakcia

šk. rok 2015/2016
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Mgr. Renáta Šimuničová

Sp
ov

ed
ni

ca

Pani učiteľka, čo u nás na 
škole učíte a koho? Prečo 
práve tieto predmety?
 Na našej škole učím pred-
mety občianska náuka a dejepis. 
Vyučujem prevažne na druhom stup-
ni, občiansku náuku aj dejepis na  bi-
lingválnou gymnáziu vyučujem 3. A. 
A prečo práve tieto predmety? Počas 
môjho štúdia som sa akosi sama vy-
profilovala a uvedomila si, že práve 
dejepis, história je tým predmetom, 
ktorý ma oslovuje a chcela by som 
ho študovať ďalej, zdokonaľovať 
sa v ňom a podeliť sa s ostatnými o 
poznatky, ukázať, že dejepis nie je 
nudný, nie je len o rokoch a „bifľovaní 
sa“, ale ľudských osudoch a súvislos-
tiach s dnešným prežívaním sveta. 
Občianska náuka ma zaujala najmä 
na gymnáziu.
Ako sa vám tu páči?
 Myslím, že najdôležitejšie, 
čo môže nájsť človek v novom 
zamestnaní, je dobrá atmosféra. Mu-
sím priznať, že som natrafila na tú 
najlepšiu pracovnú klímu, akú som 
len mohla. Nikdy nezabudnem, ako 
úžasne ma prijal medzi seba náš 
kolektív, ako priateľsky a s ľudským 
prístupom ma prijali medzi seba, 
s ochotou pomôcť. Najmä kolektív 
mojich kolegýň, v našom spoločnom 

Spovedáme  učiteľov!
kabinete. Učenie ma baví a myslím, 
že keď je učiteľ pozitívne naladený, 
dokáže to preniesť aj na svojich 
žiakov. Jednoznačne, páči sa mi tu, 
nemám o čom uvažovať :D .
Čo vás na škole najviac zau-
jalo a čo naopak,  nepotešilo?
 Obdivujem odbornosť našej 
školy a profesionálnu úroveň, ktorú si 
škola udržuje. Taktiež dôraz na spolu-
prácu a podporu moderných trendov 
vo vyučovaní. Nemôžem označiť, čo 
ma nepotešilo. Tak by som odpoveď 
neformulovala, skorej by som po-
vedala, čo by som ešte chcela posilniť 
a doplniť. To by mohlo byť multi-

mediálne vybavenie tried, ktoré mi 
chýba najmä pri vyučovaní dejepisu. 
No viem, že je to beh na dlhé trate 
a postupne sa táto situácia zlepšuje 
a napr. dataprojektory nachádzame 
postupne vo väčšom množstve tried.
Ako by ste sa charakterizova-
li? Aká ste ako pani učiteľka?
 Ako učiteľka volím korektný 
prístup k žiakom, dávam dôraz na 
ľudskosť. Na začiatku určím pravidlá, 
ktoré vyžadujem, oboznámim s nimi 
žiakov a stojím si za svojim. Snažím 
sa žiakov zaujať a uprednostňovať 
ich aktivitu, posilňujem ich vnútornú 
motiváciu.  
Aká ste boli žiačka?
 Asi sklamem tých, čo možno 
čakajú na odhalenie mojich rebelant-
ských čias  Ako žiačka som si plnila 
svoje školské povinnosti a mala aj 
tomu zodpovedajúce výborné znám-
ky. No musím priznať, že sa mi po-
darilo dostať aj päťku z matematiky, 
predmetu, ktorý je pre mňa Kocúrko-
vom ešte dodnes. Tiež sa mi podarilo 
zostať po škole, pretože som dopla-
tila na svoj „koníček“, a to je prílišné 
rozprávanie. Našťastie, toto môžem 
teraz naplno realizovať v mojom po-
volaní.
Ďakujeme za rozhovor!
Diana Šablicová, 2.A b                        foto: archív R.Š.
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        Pani učiteľka, čo u nás na 
škole učíte a koho? Prečo tieto 
predmety?
Učím biológiu, geografiu a anglický 
jazyk na ZŠ a 2.A bilingválnu.

Mgr. Martina Szabó

 Pani učiteľka, čo u nás 
na škole učíte a koho? Prečo 
práve tieto predmety? 
Vyučujem nemecký jazyk na 2. a 3. 
stupni  na ZŠ a aj na gymnáziu. Vždy  
ma jazyky fascinovali, nakoniec som 
sa aj rozhodla pre štúdium jazykov.
 Ako sa vám tu páči?
Páči sa mi tu, som tu spokojná. Je 
to pre mňa zároveň výzva učiť tak 
širokú škálu žiakov. Zatiaľ som tu 
však len krátko. 
 Čo vás na škole na-
jviac zaujalo a čo naopak,  

nepotešilo?
Ako nová pani učiteľka  sa tiež mu-
sím zoznámiť s prostredím, zvyknúť 
si.
 Ako by ste sa charakte-
rizovali? 
Som skôr tichší, ,,kľudnejší” typ, 

 Ako sa vám tu páči?
Páči :D
 Čo vás na škole najviac zau-
jalo a čo naopak,  nepotešilo?
Páči sa mi, že škola je zameraná 
na prírodné vedy a podporuje en-
viromentálne vzdelávanie žiakov a 
súčasne podporuje vzdelávanie v 
cudzom jazyku. 
Zatiaľ sa nevyskytlo nič, čo by ma 
nepotešilo - keď, tak dám vedieť. :D
 Ako by ste sa charakter-
izovali? Aká ste ako pani učiteľka?
Snažím sa, aby si žiaci na hodine za-
pamätali čo najviac. 
Na jednej strane vyžadujem vedo-
mosti, ale na strane druhej som i 
žiakom priateľská, chápavá a snažím 

sa im pomôcť, keď to potrebujú.
 Aká ste boli žiačka?
Povedala by som, že dobrá. :D
 Ďakujeme za rozhovor!
Diana Šablicová, 2.A b                             foto: archív M.S.

Mgr. Veronika Očkayová

ale to mu-
sia posúdiť 
druhí, ktorí-
ma už dobre 
poznajú.
 Aká 
ste boli 
žiačka?
Nebola som 
typ žiaka , 
ktorý si niečo 
v y p o č u l , 
prečítal a 
vedel to. 

Keď som chcela dobré známky, mu-
sela som sa snažiť.
Aká ste ako pani učiteľka?
Aj ústretová, aj prísna. Snažím sa byť 
spravodlivá a aby žiaci chápali učivo.
Ďakujeme za rozhovor!
                Katka Slobodníková, príma A foto: archív V.O.
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 Pani učiteľka, čo u nás na 
škole učíte a  koho?  
 Učím slovenský jazyk, literatúru 
a etickú výchovu. Etickú výchovu 
učím v desiatich triedach, sloven-
ský  jazyk  a literatúru učím 5.A a 
6.B.
     Prečo práve tieto pred-
mety?
 Učím ich preto, lebo k nim 
mám veľmi dobrý vzťah, sloven-
ský jazyk a literatúra sú zákla-
dom každého slovenského žiaka 
a etickú výchovu som si vybrala, 
lebo chcem deti naučiť ako sa stať 
dobrým a slušným človekom.
 Ako sa vám tu páči?
   Veľmi sa mi tu páči, je to 
krásna slovenská škola a mám 

veľmi milých kolegov!
   Čo vás na tejto škole najviac 
zaujalo a čo naopak  nepotešilo?
    Najviac ma zaujali projek-
ty, do ktorých sa škola zapája, no 
najviac ma asi nepotešilo to, že 
celý deň má dozor len  jedna pani  
učiteľka na každej chodbe.  Podľa 
mňa by to malo byť tak, že   jednu 
polovicu vyučovania má  dozor 
jedna pani učiteľka a   druhú polo-
vicu druhá pani učiteľka.
          Aká ste boli vy žiačka?
 Ja  som bola veľmi usilovná 
a pilná žiacka, lepšie povedané 
bifľoška. 
Chodila som na strednú obchodnú  

akadémiu, kde som sa stala tretím  
najlepším študentom.
  Keby ste si mali vybrať 
ešte jeden predmet ktorý by 
ste vyučovali, aký by to bol a 
prečo?
 Bol by to dejepis a to preto, 
lebo je prepojený so slovenským 
jazykom a literatúrou a podľa mňa 
je to veľmi užitočný predmet, tak 
aj preto.
  Aký predmet ste vy mali 
najradšej?
  Noooo, ja som mala najradšej 
slovenský jazyk, dejepis a 
účtovníctvo.
     Ďakujeme za rozhovor!

 text: Lili Rybová, príma A
foto: archív L.K.

Mgr. Lucia Kulifayová

VIANOČNÁ  ZBIERKA 
s názvom Snehová vločka na pomoc deťom cez 

Unicef bude u nás na škole takmer celý december 
a to formou vianočnej burzy, triednych bufetov a  

podobne! Aktivity sú na vás... 
Ak sa chcete ako trieda zapojiť, 

bližšie info u p.uč. A. Hlavinkovej a na plagátoch 
po škole od novembra!

šk. rok 2015/2016
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Všade dobre, doma NAJ...
alebo pravdivá story rodu Kolníkovcov...

 Naša rodina je veľmi veľká. 
Časť je na Slovensku, časť v 
Čechách, časť je dokonca v Spo-
jených štátoch, ale aj v iných kra-
jinách, všade po svete. Ako rodina 
organizujeme každých pár rokov 
veľké rodinné stretnutia. 
HRACHOVIŠTE NA DLANI  
 Tento rok sme sa stretli v malej 
dedinke menom Hrachovište, hneď 
vedľa známejších Čachtíc. Tam je 
totiž skoro každý druhý človek Kolník. 
Pár týždňov po slovenskom stretnutí 
sa stretli aj naši príbuzní z Ameriky, 
konkrétne vetva žijúca v Chicagu v 
štáte Illinois. Na 
tomto stretnutí mali 
aj rodinné tričká, 
ktoré mali rôznu 
farbu podľa rodin-
ných vetiev. Tak sa 
jednotliví členovia 
v tom množstve 
ľudí ľahšie zaradili, 
že kto ku komu 
patrí. Nám piatim 
poslali tiež, zelené, 
teda našej vlastnej 
farby. Je na nich 
nápis „I might be 
wrong, but I highly 
doubt it- I´m a Kol-
nik“, čo vyjadruje 
náš (priznajme si, typický) pocit neo-
mylnosti. Častokrát, samozrejme, 
ide iba  pocit, nezakladajúci sa na 
pravde:D.   
KOLNIKOVCI ???
 Cez organizáciu takýchto 
rodinných stretnutí sme sa dostali 
k pátraniu po našich predkoch 
a k tvorbe nášho Kolníkovského 
rodokmeňa. V dnešnej dobe existuje 
pomerne veľa rôznych počítačových 
programov, ktoré vám uľahčia 
prácu a nemusíte sa tak vracať 
ku geometrii a kresliť si na papier 
obdĺžniky s menami, pričom nako-
niec aj tak zistíte, že papier je malý 
a následne ho v amoku zúfalstva v 
slzách pokrčíte :D. Tento software 

má väčšinou pred-dizajnovanú 
schému, do ktorej už len dopĺňate 
dostupné informácie, fotografie, dá-
tumy. Nakoniec si zvolíte, čo všetko 
chcete aj reálne pri danom človeku 
zobraziť a program vám ,,vypľuje” 
veľmi pohľadnú, ale tiež prehľadnú 
schému. Tá prehľadnosť samozre-
jme závisí od počtu osôb, ktoré ste 
vypátrali. 
Pri pátraní v historických dostupných 
archívoch sa dá dostať pomerne 
ďaleko do histórie. My sme vy-
chádzali z práce odborníka, a tak má 
teraz náš rodostrom viac ako 1000 
osôb, pričom najstaršia sa narodila 

okolo roku 1700. 
ZAHRANIČIE
 Ak by ste 
chceli pátrať po 
zahraničných 
predkoch, respek-
tíve po potomkoch 
tých, ktorí z našej 
krajiny odišli  napr. 
do USA, vôbec 
to nemusí byť 
zložité. Veľmi veľa 
informácií a údajov 
nájdete totiž v ele-
ktronickej podobe 
a dosť veľká časť 
z nich je voľne 

prístupná. kde môžete podľa mena 
vyhľadať tých, ktorí prišli do Ameriky 
z Európy cez New Yorkský prístav, či 
tých, ktorí sú na území USA pocho-
vaní. 
NEKONEČNÁ  STORY
 Práca na takom rodokmeni 
vlastne nikdy nekončí, pretože stále 
vznikajú nové manželstvá a rodia 
sa nové a nové deti, ktoré môžete 
pridávať donekonečna. 
Veľmi osvedčená metóda je tiež os-
lovenie starších členov rodiny, ktorí 
si veľa ešte pamätajú a máte tak 
informácie z prvej ruky. 
 Tak veľa šťastia a trpezlivosti 
pri objavovaní vlastnej minulosti!

text a foto: Ivetka, tercia B a Zuzka K., 
extilgneráčka

šk. rok 2015/2016
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NOC VÝSKUMNÍKOV
 V septembri sme už 
tradične zavítali na európ-
sky festival vedy - na Noc 
výskumníkov. 
 My ako žiaci tercie A sme si 
ju tento rok mali možnosť užiť po 
prvýkrát. Spoločne sme navštívili 
priestory Starej tržnice, kde bolo 
k dispozícii viac ako 70 vedec-
kých stánkov z oblasti biológie, 
fyziky, chémie aj informatiky, pri 
ktorých sme sa mohli zastaviť a 
kadečo nové sa 
podozvedať. 
 Súčasťou 
podujatia boli 
odborné disku-
sie, či prednášky 
na hlavnom 
pódiu s renomo-
vanými sloven-
skými vedcami 
a odborníkmi, 
ktoré sa venovali 
témam ako dop-
rava, priemysel 
a práca, komu-
nikácia, zdravie 
a medicína, 
b e z p e č n é 
p o t r a v i n y , 
životné pros-
tredie a človek v 
budúcnosti. 
 Ťažko povedať, čo bolo 
pre nás najzaujímavejšie. Zau-
jal nás stánok, kde sme si mohli 
vyrobiť vlastný sliz, pozorovať 
supravodiče levitujúce v mag-
netickom poli, baktérie či diaman-
ty pod mikroskopom. 
V iných stánkoch sme si vyskúšali, 
ako chutí čaj z Canabisu (kon-
ope), alebo vďaka virtuálnej realite 

chodenie nad zemou či ovládanie 
robota... 
 Naša trieda v rámci tohto 
podujatia absolvovala zaujímavé 
predstavenie ,,Farebný svet”, 
ktorú nám predviedlo známe br-
nenské Divadlo fyziky ÚDiF. Ich 
experimentálna show zahŕňala 
nielen efekty, ale vďaka odbornos-
ti ,,hercov” (sú to všetci študenti 
fyziky na vysokej škole) nám aj 
vysvetlila podstatu experimentov 

o svetle. Naj-
viac sa nám 
asi páčilo pras-
kanie balónov 
pomocou fareb-
ných laserov.
 Veda a svet 
okolo nás je 
nesmierne zau-
jímavý. Exkur-
zie sú jedným 
zo spôsobov, 
akým sa dá 
tento svet 
objavovať a my 
sme si to nao-
zaj užili. 
 Ako bolo 
uvedené na 
stránke Noci 
v ý s k u m n í k a , 
zažiť údiv 

stojí za to!  Je to okamih, kedy 
sa myseľ prebudí zo spánku. 
Albert Einstein kedysi povedal: 
„Najkrajšie, čo môžeme zažiť, 
je naraziť na tajomstvo. Stojí pri 
kolíske skutočnej vedy. Kto to 
nezažil, kto sa nedokáže diviť, 
koho nič neprekvapí, ten je vlastne 
mŕtvy.“ 
 text a foto: kolektív tercie A

šk. rok 2015/2016
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Hipsterske menu v našej 
jedálni?

 Ak vo vás sója či bul-
gur prebúdzajú nevyhnutnú potrebu 
návštevy Slovníka cudzích slov a nero-
zumiete tomu, prečo sa práve tieto 
názvy vyskytujú na jedálnom lístku v 
našej školskej jedálni, čítajte ďalej! 
 Školské jedálne totiž nadobud-
nú nový rozmer, čo sa týka práve 
zmeny jedálneho lístka. Na základa 
rozhodnutia Ministerstva školstva 
SR  pribudne až 68 nových receptov, 
ktoré by školské jedálne mali zaradiť 
do svojho jedálneho lístka,  medzi nimi 
aj bulgur s králičím mäsom a so zele-
ninou, tekvicovo-mrkvová polievka so 
zázvorom, čokoládová pena s banánom 
a hruškou, či nápoj z červenej repy 
s príchuťou višne. Spomínaný bulgur 
je super  zdravá potravina, ktorá sa 
podáva k zeleninovým či mäsovým jed-
lám a obsahuje mnoho zdraviu prospešných látok, napríklad vitamín A či 
fosfor. Nuž, to znie ako z jedálnička hipsterov... :D
 Zmeny na jedálnom lístku v školskej jedálni majú prispieť k 
zdravšiemu životnému štýlu detí a zabrániť rozšírenej obezite. 

 Naša školská jedáleň je známa tým, že máme na výber z dvoch 
jedál a že to druhé býva nemäsité. Často mávame šaláty a rukola, 
ktorú hlavne malí volajú ,,púpava”, je  veru často na tanieri... V tomto 
školskom roku sú rady na obed ooooooveľa dlhšie, keďže stúpol počet 
stravníkov o viac ako o 150! Takže vydržte tie dlhé rady na obed, stojí 
to  za to. Alebo ako povedali opýtaní stravníci z prímy A:
,,Veľmi mi tu chutí, čo je veľká úľava, lebo na predchádzajúcej škole  varili nie veľmi do-
bre. Zatiaľ nemám neobľúbené jedlo,ale najmenej mi chutí rybie filé a žemľovka.”
,,Mne tu veľmi nechutí, ja nemám rád  tofu ani ryby. Najviac mi chutil hamburger, ale to 
bolo tu  pred štyrmi rokmi! Odvtedy nič!”
,,Ja tu chodím na obed, lebo doma nemáme nič varené, mama je v práci. Celkom dobre 
tu varia, občas mi nechutí. Najviac mi chutí pizza, ktorú tu robia, ale nemám  rád to mäso 
s kôprovým prívarkom.”
,,Varia tu oveľa lepšie ako na mojej minulej škole. Nemám rád tie špagety s hríbmi, ale 
milujem slivkové gule.”
,,Áno, chodím tu na obed, lebo inak by som nemala teplý obed, kým príde mama. Páči 
sa mi tu, že mám na výber z dvoch jedál. Ak mi jedno nechutí, dám si druhé. Super sú 
bryndzové halušky a aj tie zeleninové šaláty sú dobré.”
Ďakujeme za odpovede!                                                         text a foto: Simona Baranová, 2. Ab     

O 150 HLADOŠOV  VIAC

šk. rok 2015/2016
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 Vedeli ste, že máme Študentskú 
radu? Čo to  vlastne je - opýtali sme sa 
Krištofa Fondrka z 9.A, ktorého si zvo-
lili na prvej porade Študentskej rady 
zástupcovia tried našej školy.
,,Študenstká  rada je zoskupenie žiakov z 
celej školy, ktorí sa zaujímajú o blaho našej 
školy a majú tendenciu zlepšiť našu školu.”
Prečo si kandidovatl na post predsedu 
Študentskej rady?
Keďže som na škole posledný rok, chcem, 
aby na škole po mne niečo ostalo, aby sa 
zlepšili niektoré veci u nás na škole.
Tešil si sa teda z výhry vo voľbách?
Samozrejme! Bola to pre mňa veľká česť! 

Samozrejme, má to svoje výhody aj nevýhody. Je okolo toho veľa ad-
ministratívy, ktorú musím riešiť s pani zástupkyňou a mohlo by to teda 
prebiehať aj rýchlejšie... Je to zĺhavý proces.
Takýto post  a jemu podobný - šéfovanie ťa láka aj do budúcna?
Určite! N avysokú školu by som rád šiel so zameraním na medzliľudské 
vzťahy. Dokonca mi aj nedávno v teste na voľbu povolania vyšlo, že by 
som sa hodil na prácu politika.
Ďakujeme za rozhovor!
A v ďalšom čísle nášho školského časopisu sa dozviete, čo mal 
Krištof za lubom, čo plánuje zmeniť a ako sa mu to darí či nedarí? 
Nechajte sa prekvapiť!                    Text: Diana Šablicová 2.A  Foto: Karin Virágová, 2.A

Volíme si našu vlajku Tilgnerky 
 Všimli ste si nástenku dole 
na prízemí  vedľa bufetu? Volíme 
si vlajku našej školy! Ak sa chcete 
zapojiť, na nástenke je aj vys-
vetlenie, o ktoré farby sa hlasuje 
a čo znamenajú, napríklad  že ze-
lená je našou dominantnou farbou, 
že symbol T značí Tilgnerova, že 
štvorlístok je znak školy...
Dole pod nástenkou je hlasovacia 
urna, do ktorej vhodíte svoj hlas! 

Text: Lenka Skokánková 2.A
Foto: Karin Virágová, 2.A
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Z

 nášho života

Ako sme bojovali...

Ľjudevít Štúr a Mi/Y na hraďe
 Už od začiatku septembra sa na našej škole spustila 
celoročná oslava 200.výročia narodenia Ľudovíta Štúra, 
nášho kodifikátora slovenčiny a významného dejateľa, 
a tak sme sa aj my s našou p.uč. slovenčiny vybrali na 
výstavu o Ľ. Štúrovi.
 Ľudovíta Štúra hádam všetci poznajú ako za-
mysleného pána s bradou, hipstera :D, ktorého 
práca vyzerá na prvý pohľad nudne a zložito. Na 
výstave v SNM na Bratislavskom hrade sme o 
Štúrovi však dozvedeli veľa  zaujímavých vecí – 
aj z jeho súkromia, aj o jeho práci, a tak sme mali 
možnosť lepšie pochopiť to, čo pre Slovákov urobil.  
Ako sa zriekol svojich lások, hlavne krásnej Adely 
Ostrolúckej (aj keď naši chalani o jej kráse povedali 
svoje), ako bojoval za svoju prácu, ako sa postaral 
o bratove deti, aj ako smutne skončil jeho život.
 Na záver výstavy sme sa ešte zapojili do vzdeláva-
cieho projektu – didaktickej hry na hľadanie odpovedí, 
kde sme si zopakovali svoje vedomosti získané počas 

prehliadky. Najviac doslova exceloval náš Adam M., ktorý vedel snáď všetko. Pri odchode 
domov našu prehliadku priam symbolicky zavŕšil výhľad z Bratislavského hradu na široké 
okolie, keď sa každý z nás cítil ako patriot, kým sme sa zasa rozpŕchli do bežného života 
stredoškolákov…                                                 text a foto: A. Chorvátová, Z. Mačicová, kvinta A

 Na tento výlet sme čakali už od rána, no ešte sme 
sa museli učiť dve hodiny, kým sme sa po mnohých schodoch 
dostali až k Bratislavskému hradu. Vybrali sme sa na výstavu 
o 1. svetovej vojne.
 Pri šatniach sme si odložili veci a dostali sme pa-
piere s otázkami, na ktoré sme mali na prehliadke odpovedať 
a zamierili sme na výstavu o 1. svetovej vojne. 
Na začiatku nám náš sprievodca rozprával o Trojspolku a Do-
hode a o iných veciach, ktoré sme sa už učili na hodinách 
dejepisu, ale postupne sme sa dostávali aj k zaujímavejším 
udalostiam. Vždy, keď v jeho výklade zaznela odpoveď na 
nejakú otázku, všetci si to hneď zapísali. Väčšina z nás  sa 
počas výkladu presúvala od vitríny k vitríne a hľadala odpo-
vede na otázky, ktoré vo výklade neboli spomenuté alebo 
súviseli s vystavenými predmetmi.Sprievodca nám rozprával  
o dôvodoch pre vznik 1. svetovej vojny, o východnom a zá-
padnom fronte a o slovenských legionároch, ktorí namiesto 
za Rakúsko-Uhorsko bojovali na strane Ruska. Dozvedeli 
sme sa aj to, ako žili obyčajní ľudia počas vojny, až sme sa 
posunuli k vzniku Československa. Na konci mali ešte všetci čas dohľadať odpovede alebo sa 
poradiť s kamarátmi. Potom sa čítali otázky aj odpovede jedna po druhej a podľa počtu bodov 
sme sa delili do vojenských hodností.   
 Pravda však bola taká, že takmer každý mal dobre všetky otázky, okrem tretej, lebo tú 
mali všetci zle. Bonusové otázky nás ale nakoniec predsa len rozdelili na dve hodnosti plukovník 
a generálmajor. Naozaj, zaujímavý spôsob vyučovania dejepisu!   Text a foto: Lenka Lehotská, kvarta B
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Ally Imrichová, 2.A b
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Ally, v akej hre to teda hráš? 
Hra sa volá Arkádia a je od známeho autora Toma Stopparda.
Venuješ sa herectvu už dlhšie? 
Áno, 9 rokov chodievam na dramatický krúžok a v detstve som už hrala 
v hre  Tančiareň v SND.
S akými známymi osobnosťami si zahráš v už spomínanej hre? 
Robert Roth, Zuzana Fialová, Tomáš Maštalír, Ján Koleník, Ján Galovič 
a ešte  je tam  mnoho daľších vyborných hercov.
Ako zvládaš skĺbiť herectvo a školu ? Nie je to náročné?
Pre mňa je to veľmi ťažké venovať sa  divadlu aj škole. V divadle na 
sebe musím ešte vela pracovať a to si vyžaduje stopercentnú prípravu. 
Skúšky sú takmer každý deň.  Keď sa budú hrať predstavenia, tak to 
bude lepšie. Potom všetko dobehnem a doučím sa, aby aj v škole som 
všetko stihla, dopíšem si testy a tak.
Chcela by si sa venovať herectvu aj po skončení školy ? 
To ešte uvidím. Každopádne ma to určite baví, ale čas ukáže.
Máš nejakú zaujímavosť o tejto hre, ktorú nám môžeš prezradiť?Je 
to zaujímavá hra, prelína sa v nej minulosť so súčasnosťou, má vtip a je 
úžasne napísaná. A čo sa týka mňa, padne tam aj nejaká ta pusa. 
Kedy a kde ťa môžeme vidieť vystupovať?
Zatiaľ ešte neviem presné dátumy, kedy  budem hrať, pretože sa striedam 
s alternáciou. Premiéry sú však 14. - 15. novembra v SND.
Určite sa na teba  prídeme pozrieť. Ďakujem za rozhovor.                                   

Diana Šablicová, 2.A b foto: archív A.I.

 Vedeli ste o tom, 
že na našej škole máme 
žiačku, ktoré si záhra v 
SND po boku hercov ako 
Tomáš Maštalír , Ján Ko-
leník a Zuzana Fialová ? 
Táto talentovaná žiačka 
sa volá Alžbeta Imricho-
vá . A je druháčkou na 
bilingválnom gymnáziu 
našej školy. A čo by sme 
to boli za dobrý školský 
časopis keby sme s ňou 
nepriniesli rozhovor... :D

šk. rok 2015/2016



19

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka
Talent Tilgnerky

 Britská Imperial College je 
spoločne s Cambridge druhou najlepšou 
univerzitou na svete. A  práve tam študuje 
náš bývalý žiak Tomáš Virgl, ktorý u nás 
na škole zmaturoval cca pred 3 rokmi.
Dokonca o ňom písali aj v médiách:
,,Najväčšie nároky sa tu kladú najviac 
na študentov prvých dvoch ročníkov, 
takže laboratória sú tu otvorené 
každý deň do polnoci a knižnice 

nonstop. Počas prvých dvoch rokov 
štúdia trávia študenti učením často aj 
16 hodín denne.
,,Medzi študentmi tu vládne obrovs-
ká súťaživosť”, hovorí Tomáš Virgl, 
ktorý patrí na škole k pomerne veľkej 
skupinke Slovákov. “Tu nejde o to 
spraviť skúšky, ale o to byť najlepší”, 
popisuje mladý Slovák.,,Keď som 
cez leto pracoval v Googli, postačilo 
mi to na pokrytie jedného roka života 
v Londýne”, hovorí Virgl,  ktorý získal 
dokonca aj štipendium. 
 Vysoké školné sa okrem 
kvality výuky prejavuje aj v per-
fektnej vybavenosti školy. 
,,Jediné s čím tu je prob-
lém je priestor”, zhodujú sa 
študenti. Keďže campus 
leží vo štvrti Londýna kde sa 
cena bytu môže vyšplhať aj k 
sume 40 miliónov libier a nie 
je kam rásť. Aj to je dôvod 
prečo tu nemôžeme nájsť 
mnoho barov a reštaurácií 
pre aktívny študentský život. 
Čo sa týka ale technického 
zázemia, s tým tu problém 
určite nie je. Pri prehliadke 
školy je možné obdivovať 
aj také artefakty ako dekrét 
podpísaný kráľovnou alebo 
obrazy nositeľov Nobelo-

TIlgnerák, ktorý 
dobýja svet počítačov...

vých cien, ktorí tu študovali. 
  Obaja študenti chcú do pár 
mesiacov prísť s vlastným prototy-
pom.
,,Život nám niečo prinesie. Sme vo fáze, 
kedy si kedykoľvek dokážeme zarobiť dosť 
peňazí. My ale chce vyskúšať niečo svoje”, 
uzatvára Tomáš Virgl.
Prevzaté http://www.startitup.sk/article/detail/ar1137-
slovak-a-cech-ktori-maju-na-muske-spolocnosti-ako-intel-
a-arm

 Aký bol Tomáš Virgl žiak 
slovami jeho extriednej p. K. 
Kresáňovej?
,,Tomáša sa v žiadnom prí-
pade nedalo prehliadnuť! Vždy 
chcel všetkému prísť na koreň 
(najlepšie sám... :)) Bol vždy veľmi 
ambiciózny a tvrdohlavý. Veľmi 
ľahko sa nechal niečím nadchnúť 
a potom sa tomu celou svojou 
bytosťou naplno venoval. Myslím, 
že už na gymnáziu vedel, že chce 
dokázať veľké veci a nepochybo-
val, že sa mu to aj podarí.”

Text: redakcia, foto: FB T. Virgl

Tomáš Virgl mieri do Intelu a ARM
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Keď učenie nie je mučenie
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 Počas celých prázdnin som 
chodil na Detskú univerzitu Ko-
menského. Všetko sa to začalo 
slávnostnou imatrikuláciou, ktorú 
sme absolvovali v aule Univerzity 
Komenského. 
Každú stredu sme mali prednášku – 
spolu ich bolo deväť. Boli na rôzne 
témy, napr. Prečo je predseda NR 
SR druhým mužom v štáte? Prečo 
je divadlo iné ako film a televízia? 
Prečo je cukor jed? Prečo nevieme 
žiť bez včiel? Prečo krava bučí a 
kohút kikiríka? 
 Pri zápise sme si vybrali 

tri workshopy. Môj prvý sa volal 
Army shop, bol na leteckej základ-
ni v Kuchyni, kde sme absolvovali 
rôzne cvičenia. Našou úlohou bolo 
čo najrýchlejšie nasadiť masku, 
rozložiť a zložiť samopal, ale naučili 
sme sa aj poskytnúť prvú pomoc. 
Náš figurant mal zlomenú nohu. Keď 
sme zvládli tieto tri cvičenia, išli 
sme do lietadla. Dokonca nás pustili 
aj do kokpitu. Bolo to skvelé! Vojaci 
nás prekvapili ozajstným vojenským 
obedom!
 Druhý workshop som mal 
v Národnej banke Slovenska. Bol 
zameraný na finančnú gramotnosť. 
Poriadne tam otestovali naše vedo-
mosti, riadne sme sa zapotili.
Tretí workshop bol zaujímavý, ale 
aj zábavný, lebo sme išli do jadrovej 
elektrárne Mochovce.  Najprv nám 

ukázali areál elektrárne, kde budú 
štyri bloky, ale tretí a štvrtý sa ešte 
len stavajú. Vysvetlili nám, ako taká 
elektráreň funguje.
Potom sme išli do Enerlandu, ktorý 
ma najviac zaujal. Bol to vlastne svet 
energetiky a zábavy. Hľadali sme 
našu uhlíkovú stopu, pozerali 3D film 
o začiatku sveta a vyskúšali sme si 
rôzne simulátory.
 Najviac som sa ale tešil na 
posledný workshop – boli sme v 
Národnej rade SR na hodine otá-
zok. Najprv sme prešli cez skener a 
potom sme si pozreli film o histórii 
parlamentu. Napokon  sme si sadli do 
poslaneckých kresiel. Dali nám krát-
ku inštruktáž a mohli sme používať 
hlasovacie zariadenie poslancov. 
Našu schôdzu viedol predseda par-
lamentu Peter Pellegrini a mohli sme 
sa pýtať piatich ministrov – školstva, 
vnútra, životného prostredia, obrany 
a financií. 
Predseda parlamentu dokonca po-
vedal, že naša hodina otázok bola 
lepšia než riadne rokovanie poslan-
cov.
 Detskú univerzitu Komen-
ského sme ukončili slávnostnou 
promóciou a ako ozajstní študenti 
sme dostali aj diplomy. Bolo to nao-
zaj úžasné! Už teraz viem, že ďalšie 
prázdniny strávim na Detskej univer-
zite! A doporúčam aj vám!

 Kristián Behúň, 5.D 
Obrázky: Škola Tilgnerka -  Ján Košinár, príma A
               Jesenný strom - Chiara Diky, príma A
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Ilegálny bufet? Fíha...

Z
 nášho života

Ľudské práva - práva detí?
 S povinnosťami, ktoré nám 
priniesol september, sme si niekedy  
(neraz) vzdychli: ,,Jáj, keby nebo-
la škola!” Ale aj vďaka projektu na  
slovenčine sme si pripomenuli, že na 
svete je mnoho našich ,,kamarátov”, 
mnoho detí, ktoré nemôžu chodiť do 
školy, nemajú ako získať vzdelanie 
ani dobrú budúcnosť, detí s problé-
mami v rodine, deti bez rodičov, bez 
jedla a šiat... Naučili sme sa, čo sú 
to  ľudské práva a hlavne práva detí, 
ako aj to, čo je to UNICEF. Z našich 
projektov vznikla aj výstavka na 
1.poschodí pri dejepisnom kabinete, aby sme na takéto ,,malé - veľké 
veci” nikdy nezabudli.

Text: Lili Rybárová, foto: A.H.

  Aj tento rok ste si 
v septembri mohli pochutiť 
na čerstvých palacinkách, 
sládkých wafliach,teplých 
párkoch a iných chutných 
dobrotách. Všetky tie-
to dobroty pre vás pri-
pravili žiaci sexty A,3. 
Ab a 9.A. Určite sa pýtate 
,prečo to robili? Prečo 
sa v polovičke septembra 
zrazu na tri dni zjavili 
tieto,,ilegálne” bufety? Tá 
omamná vôňa čerstvých do-

brôt znemožňovala  brať vážne vyučovací proces...
 Odpoveď je veľmi jednoduchá. Na škole sa každoročne 
konajú imatrikulačky a práve na ich  prípravu sú 
potrebné peniažky. A keďže  by bolo nefér  pýtať si na 
to od rodičov, je práve tento bufet ideálne riešenie, 
aby  celá škola bola spokojná. Niektorí sa najedia a 
niektorí zabavia:D.
  Ak sa robí niečo s dobrým úmyslom, vždy sa 
to vydarí. Tak držte palce, aby  sa aj tento rok 
imatrikulačky vydarili! O tom, ako prebehli a čo sa 
na nich udialo, alebo čo to vôbec je - až v ďalšom 
čísle..
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Tanečná alebo ,,venček”... 
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Ako správne uviazať kravatu? Aký podpätok je
 najlepší na tancovanie?

 Dobrou tradíciou na 
Tilgnerke je vraj venček alebo 
tanečná, na ktorú sa chodieva 

v sexte, a tak aj tento rok triedy 
2. a 3. trieda bilingválna so 

sextou momentálne navštevujú 
tanečné kurzy spoločenských 

a latinoamerických tancov. 
Zjednodušene, ako to aj ostatní 

nazývajú, známy “venček”. 

 Máme za se-
bou  zopár tanečných 
hodín a už sme sa 
naučili niekoľko 
základných krokov. 
Hodiny prebiehajú v 
pohodovej a vtipnej 
nálade. Spoločne sa 
smejeme na ostatných 
alebo na nás samých, 
ako nám to ide, res-
pektíve nejde. :D
 Tančiaren sa 
nachádza v Petržalke 
v starom Kultúrnom 
dome, takže cestou 
tam si ešte v MHD 
zopakujeme kroky. 

A aké? Naučili sme sa čaču 
a boogie a viazať kravatu. 
Áno, aj to patrí k tanečnej, 
teda k venčeku, lebo tam sa 
učíme nielen tancovať, ale aj 
spoločensky správať. A vôbec 
to nie je nuda, naopak. Aj keď 
po pár minútach v lodičkách 
to už až taká sranda nie je... 
Všetci musíme mať slušné 
oblečenie, dievčatá sukne 
a podpätky, chlapci košele, 
kravaty a nohavice a, samoz-
rejme, ,,polobotky”. 
 Tento venček  absol-
vujeme každý týždeň až do 
januára. Či sme úplné polená 
alebo sa z nás vykľujú vr-
choloví tanečníci, sa doz-
vieme až na konci kurzu. 
Veď čas nám všetko ukáže! A 
naša Tilgnerka spozná nových 
víťazov  tohtoročnej tanečnej 
prípravky :D 
 text a foto: Karin Virágová, 2. A b
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 WHAT? O Veľkej Morave

 po anglicky?! :D

Preložíme to Great Moravia?

Z
  nášho života

 V piatok 2. októbra nás pani 
učiteľka zobrala na výstavu  na Bratislav-
skom hrade. Na túto akciu sme sa samoz-
rejme všetci tešili! Namiesto sedenia v 
laviciach sa pôjdeme prejsť  a to je predsa 
výhra, nie? No prechádzka nie je to, kvôli 
čomu sme sa „uliali“ z vyučovania. 

 Výstava 
mala názov Veľká 
Morava a je tu iba 
na pár mesiacov, 
prišla k nám z 
Českej republiky. 
Na výstave sme 
sa dozvedeli na-
príklad o tom, ako 
sa vtedy žilo, aké 
zvyky mali tamojší 
ľudia, ba dokonca 
aké oblečenie, 
nástroje a zbrane 
mali ľudia, ktorí 
tam žili. Pri pre-
chádzaní sál 
výstavy sme 
sa ale nepozerali len na históriu ľudí, čo sa 
kedysi vyskytovali na našom území a potom 
ich ríša zanikla. Pozerali sme sa na spôsob 
života na území našich predkov - napríklad aj 
na modely domov... Škoda, že sa tam nemoh-
lo fotiť, stálo by to za to!
 Na hrade sme mali veľmi príjem-
ného pána, ktorý nám ochotne a so záujmom 
rozprával o známych aj menej známych fak-

toch o Veľkej Morave, čo oceňujeme, lebo 
nie každý sprievodca či lektor vie zaujímavo 
podať  to, o čom je výstava.
 V preambule Ústavy Slovenskej 
republiky sa píše, že náš národ slovenský 
vychádza z dedičstva solúnskych bratov 
a Veľkej Moravy, ale koľkí z nás poznajú  

históriu? Čo 
vlastne pred-
c h á d z a l o 
vzniku našej 
r e p u b l i k y ?  
Naša pani 
učiteľka nám 
hovorí, že 
iba niekto 
z nás bude 
lekár, niekto 
právnik, niek-
to manažér, 
zubár, či  
umelec, teda 
potrebujeme 
rôzne vzde-
lanie, ale 

dejepis je potrebný pre všetkých, lebo všetci  
sme občanmi.  Hovorí sa, že história sa opa-
kuje a tiež že by sme sa mali poučiť z chýb 
našich predkov. 
 Ako sa ale máme poučiť z vecí, 
ktoré nepoznáme? Práve preto je dôležité 
poznať svoje dejiny a zaujímať sa o 
minulosť.  Táto výstava je naozaj zaují-
mavá!                                Lenka Skokánková, 2.A

FOTO: Karin Virágová, 2. A b

 Keď sme stáli hore pod Bratislavským hradom a videli 
ten fantastický výhľad, určite sme všetci pochopili zadanie 
našej exkurzie - Kto som a kam patrím? Kde sú moje kore-

ne? Národná hrdosť, ten patetický pojem z učebníc dejepisu, 
nám bol zrazu blízky - na výstave o Veľkej Morave...
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Pohľad z ,,výšky”
Z GYMKA NA VYSOKÚ 
Rodičia nám o nej rozprávali, v maturitnom ročníku nás ňou strašili ale 
nič, slovom nič vás na ňu nepripraví. Vysoká škola. Kde len začať? Na 
strednej škole máte pani triednu, tá vám dá papiere, ktoré máte vyplniť, 
povie vám, ako na to, aj do kedy máte všetko priniesť naspäť. Na vysokej 
škole neviete, na čo všetko papiere sú, netušíte, ako ich máte vypísať 
a už tobôž neviete, kde a kedy ich odovzdať. Jediné, čo vás v takej 
situácií zachráni, je váš študijný referent, osoba vševediaca a všeznalá, 
ktorú si opatrujete ako svätý obrázok, má totiž moc nad vaším ISIC-kom, 
intrákom, prístupom do AIS-u (Akademický informačný systém) aj zapi-
sovaním predmetov. Nastúpite medzi ľudí, ktorý majú spoločné aspoň 
niektoré zaujmy, ale hlavne cieľ – vyštudovať. Nikde neplatí pravidlo, že 
skupina je lepšia ako jednotlivec tak ako na VŠ. Sami nemáte šancu, 
spolu máte nádej.  
NA TILGNERKE MALI PRAVDU!
 Často som od spolužiakov na Tilgnerke počula, ako  nič poriadne 
nerobíme a nič užitočné sa neučíme a že na VŠ to bude iné. Túto ilúziu 
som pochovala hneď prvý deň, keď sme si my tilgneráci potrebovali 
presunúť dátum testu ANJ  na iný deň a naša studijná referentka nám 
mala pomôcť.  Rozhovor sa niesol po anglicky a v jej očkách zažiarili 
iskričky. Po piatich minútach zbežného rozhovoru o angličtine na 
Tilgnerke nás oboch s nadšením zaradila do prvej skupiny, bez písania 
hocakého testu. 
ZAČAL SA SEMESTER...
 Pomaličky sa rozbehol semester, začal prvý týždeň a mne  sa 
cnie za mnohými vecami z Tilgnerky. Prvou je jednoznačne dĺžka ho-
diny. Slastných 45 min znie ako hudba pre zadok oproti 120 minútam, 
po ktorých vaše nohy prechádzajú rýchlokurzom chodenia. Druhou je 
rozvrh. Na ten spomíname všetci ako na bájnu legendu, hlavne keď 
pospolu kráčame na autobus o 18:45 po úmorných ôsmich hodinách 
sedenia. A treťou sú pani učiteľky a páni učitelia. Vážte si ich, kým ich 
máte, pretože aj keď sú učitelia na výške úžasní a vidíte, že to, čo robia, 
ich baví a majú prehľad, nikto z nich k vám nebude mať taký prístup 
ako tí na strednej. Vysoká škola totiž, ako nám bolo vysvetlené terajším 
fyzikárom, nie je na to, aby učila, ale na to, aby dala možnosť učiť sa.  
Nikoho nezaujíma, či si píšete, nie to ešte čo si píšete, a tak netušíte, čo 
z tej haldy informácií budete potrebovať o tri týždne na zápočte. Nie sú 
zlí, ale nie sú vaši a vy nie ste ich. 
MALI PRAVDU VO VŠETKOM!
 Už len jedna rada na záver, ako nám často hovoril pán Ďuriš  - 
všetko, čo odfláknete na strednej, si vás raz niekde počká. A mal svätú 
pravdu. Učte sa všetko, čo môžete a nasávajte všetko, čo vám vaši 
učitelia ponúkajú, nepýtajte sa, načo mi to bude, ani si nehovorte -  veď 
to v bežnom živote nikdy nepoužijem. 
Pretože kľúčom nie je, aby si bol ako maturant - gymnazista pripravený 
pracovať hocikde, ale aby si ako maturant bol pripravený zamýšľať sa 
nad  svetom okolo seba a uživiť sa  svojím  vzdelaním.

extilgneráčka R.B. Fecišková
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 Tilgnerácke múzy...
,,Vytrhnuté z kontextu i zo slohových zošitov...”
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Čo keby sme ušli? 
(Rozprávanie)

 Bolo obyčajné nedeľné popoludnie... Slnko krásne hrialo a všade bol podozrivý pokoj. 
Pred domom som sa hral so svojimi kamarátmi a v duchu som si kládol otázku:,, Prečo oni nemajú 
hviezdičku na šatách? Prečo iba ja?“ Keď sme  s maminkou prechádzali po  meste, všetci na nás 
škaredo pozerali. Neviem prečo, veď moja maminka je krásna.
 Ako sme sa hrali s chlapcami zo susedstva, kto ďalej dohodí kameň, začul som mamin 
krik: ,,Joshua, rýchlo poď sem!“ Stiahla ma za ruku a bežali sme domov. Zrazu nás dav ľudí vtiahol 
do vlaku, kde bol aj ocko. Silno nás s maminkou držal, lebo bola veľká tlačenica. Vôbec sa mi to 
nepáčilo.. Všade bol zmätok, ujovia v uniformách po nás kričali, každý sa pýtal, kam ideme... Do 
novej krajiny? Bál som sa toho davu ľudí, ale vlakom som ešte nikdy necestoval, a tak som čakal, 
že zažijem aj nejaké dobrodružstvo... Mal som so sebou aj svoj zošitok a malú ceruzku, ktorou si 
občas zapisujem, čo sa deje. Páči sa mi písať príbehy a kresliť obrázky.
Cesta vlakom bola dlhá a nepríjemná. Nemali sme kde spať, ani sa hrať. Napokon sme dorazili 
do nejakého veľkého dvora, okolo ktorého bol obrovský plot. Potom som už maminku s ockom 
nevidel, bol som v jednom  veľkom dome s inými deťmi. Aj oni mali na šatách žlté hviezdičky... 
Konečne som nebol sám! Bol som ako oni! Ale veľmi sa nám nechcelo hrať. Boli sme smutní. 
Nikto tam nemal rodičov. Boli sme aj hladní. Ujovia, čo nás strážili, boli veľmi zlí. Asi nemali radi 
deti. Kto neposlúchal, musel stáť celú noc vonku alebo dostal bitku. Mnohé deti som už potom 
nevidel. Neviem, kam išli.
Postupne prichádzali ďalšie vlaky a ďalšie deti ako my.  V jeden deň prišlo dievčatko, ktoré sa s 
nikým nerozprávalo. Spala blízko mňa.  Skamarátili sme sa. Ani ona nevedela, kde má rodičov, 
a bolo jej smutno. Aj mne. Raz, keď sme sa večer pošepky rozprávali o rodičoch, Ráchel  zrazu 
povedala: ,,Čo keby sme ušli?  Pôjdeme k východu a pohľadáme rodičov, možno sú v tom druhom 
veľkom dome.“ Bol som zmätený, nevedel som, čo jej povedať. Ťahala ma za ruku a postupne 
sme sa vykrádali von z domu, kde už všetky deti spali. Prišli sme k plotu a chceli sme prejsť ďalej, 
k druhému domu. Skúšali sme podhrabať plot paličkami, čo sme našli. Zrazu zaznel krik a za nami 
stáli dvaja vojaci...
NOVINY z 2. januára 1946: ,,V jednom z koncentračných táborov pre Židov sa našiel zošitok 
malého chlapca menom Josua, v ktorom  opisuje svoju cestu do tábora. ,, Bolo obyčajné nedeľné 
popoludnie... Slnko krásne hrialo a všade bol podozrivý pokoj...“

Karin Virágová, 2. Ab

JESEŇ
Jeseň je už za dverami, 
tešíme sa na ňu s vami.
Bude pršať, lietať lístie...
každý strom sa veselo kníše.
Do školy sa prvák teší,
zasa prídu noví žiaci.
Do lavíc si sadneme, 
po triede sa rozhliadneme...
Už je škola, je tu zas,
skončil sa nám prázdnin čas...
Tánička Mestická, príma A
Obrázok: Vanda Szabová, príma A
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Že aké to máme ľahké...

 (tilgnerácka poviedka) 
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 Kráčala som jesennou ulicou. Moje 
čierne šnurovačky mali na sebe kvapky vody z 
mláky, ktorú po sebe zanechal dážď. Na zemi 
bolo popadané farebné lístie a obloha bola 
typicky jesenne zamračená, podobne ako výraz 
v mojej tvári, keď som si všimla, že mi po nohe 
lezie akýsi chrobák. Rukou som ho zmietla 
na zem a pokračovala v mojej púti do školy. 
 Nadšenie, ktoré vo mne pretrvávalo 
posledné dva týždne letných prázdnin, že 
konečne pôjdem do školy a budeme si so 
spolužiakmi rozprávať zážitky, opadlo hneď 
v prvý týždeň školy. Okrem zážitkov mi v mo-
jej hlave behali po rozume aj prvé príklady 
z matematiky, ktorá mi naozaj nikdy nešla. Našťastie ho-
diny utekali rýchlo a nasledovala štvrtá hodina, telesná. 
Najskôr sme si mali dať tri kolečká okolo telocvične a 
potom sa rozcvičiť. Začali sme behať ako splašené kone a už 
chýbalo len málo k nešťastiu. Po druhom kole sa mi šmykla 
noha a skončila som na zadku s vyvrtnutým členkom. Zvyšok 
telesnej som strávila na lavičke a zúfalo prosila všetky 
magické sily, svätých aj nesvätých o koniec hodiny.  
Nakoniec prišlo na posledné zvonenie a konečne som sa mohla 
a vybrať domov a nastúpiť do starej známej SAD. Vždy radšej 
sedávam vzadu, no tento raz tam nebolo miesto a tak som si 
sadla do tretieho radu v uličke. Vytiahla som svoje mi-
lované slúchatka, ktoré ma sprevádzali na každej ceste a 
hlboko som sa ponorila do sveta nádherných myšlienok. 
V duchu som sa snažila myslieť na všetko iné, len aby som 
nemyslela na to, že ma bolí noha a že umieram od hladu. 
Nasledovala ďalšia zástavka a postupne začali nastupovať 
ďalší ľudia. Miesta v autobuse boli čochvíľa naplnené, až 
si nemali ľudia kam sadnúť. Nakoniec nastúpila ešte jedna 
pani, mohla mať okolo štyridsať. Predo mnou sedeli mladí 
chalani, asi dvadsaťpäť roční. Očakávala som, že aspoň 
jeden z nich bude džentlmen a paniu pustí, ale boli práve 
v horúcej debate o športových potrebách. Bohužiaľ, pani 
sa začala posúvať, až pristúpila ku mne. Akonáhle som sa 
išla dvihnúť, že ju teda pustím aspoň ja, hoci s vytknutým 
členkom sa mi naozaj nechcelo opúšťať miesto, začala na 
mňa kričať. Vraj či sa mi dobre sedí a či také mladé dievča 
ako ja nepozná základy slušného správania. Pokúsila som sa 
zachovať chladnú hlavu a slušne jej vysvetliť, že som ju 
išla pustiť a že mám vyvrtnutý členok. Avšak ona mi iba 
nepríjemne odvrkla, že mi neverí. 
 V hlave som namiesto príjemných myšlienok na obed, 
ktorý ma doma čakal, mala zopár naozaj nepekných slovíčok. 
Pán za mnou, ktorý celú situáciu videl, sa pokúsil pani 
pustiť, no nakoniec len ofučane poďakovala a povedala, že 
si nesadne. Prevrátila som očami a znova si dala slúchadlá 
do uší. My mladí to naozaj nemáme vždy tak ľahké, ako si 
dospelí myslia.                            Simona Baranová, 2.A b
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Rozprávka o drevorubačovi Jurovi
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 Bol raz jeden drevorubač Juraj, ktorý 
žil so svojou ženou a synom v horách. V lete 
so svojím jediným susedom rybárom sa snažili 
uživiť svoje rodiny. lBolo to pre oboch veľmi 
náročné, lebo bývali na míle od mesta. Keď 
chceli  predať drevo či ryby, museli odísť na celý 
deň na cestu. Syn Ferko otcovi drevorubačovi 
pomáhal, ako sa dalo. Ferko nemohol chodiť do 
školy, lebo bývali ďaleko a škola bola drahá. 
Drevorubač však nutne potreboval peniaze na 
základné potreby. Nevedel, čo má robiť. V jeden 

deň dostal list. Písalo sa v ňom: 
,,Milý Jurko, píšem Ti  z Californie. Dopočul som sa, že potrebuješ peniaze. 
Nemám veľa ani ja, ale mám mapu ešte od môjho pradeda, ktorý žil vo vašom kraji. 
Choď podľa nej a nájdeš poklad. Zažiješ aj skvelé dobrodružstvo!
Tvoj strýko Anton “
Keď to Juraj dočítal, rozhodol sa: Zajtra ráno vyrazíme!” Nemal inú možnosť. A 
tak sa vychystali a vydali sa na cestu. 
 Ráno  celá rodina vyrazili, aby poklad čím skôr našli. Išli podľa mapy 
cez kopce a lesy, cez potoky a rieky až prišli podľa mapy na miesto, kde mal byť 
poklad. Hľadali pod veľkou skalou, hľadali, ale nič nenašli. Bola už hlboká noc 
a boli takí vyčerpaní z hľadania, že sa rozhodli ísť spať a na druhý deň sa vrátiť 
domov. Ferko nemohol zaspať. Bol sklamaný, že nič nenašli. Vybral sa poobzerať 
sa po jaskyni, kde spali. Zbadal totižto akýsi otvor. Otvor ho viedol k úzkej 
chodbe, na konci ktorej bola obrovská jaskyňa. Ferko si opatrne svietil fakľou, 
keď zbadal v malom jazierku obrovskú truhlicu plnú zlatých peňazí! Ferko utekal 
zobudiť rodičov. V truhlici boli aj diamanty, šperky a rôzne zlaté veci. Natešení 
pomaly pobalili cennosti, ako sa dalo, a ráno sa vydali na cestu domov.
 O mesiac už Ferko veselo chodil do školy, mal nové topánky i nohav-
ice a v dome im už nič nechýbalo. 
Presťahovali sa bližšie k ľuďom a 
vzali so sebou aj svojho verného 
kamaráta rybára, s ktorým sa podelili 
o poklad. Drevorubač Juraj napísal 
ďakovný list svojmu strýkovi a rovno 
zapísal aj túto príhodu. Či sa to nao-
zaj stalo alebo je to len rozprávka, je 
už na vás, tilgneráci...

Jessica Grellneth, príma A
obrázky: Karin Vašicová, príma A
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Hurá, konečne je tu .................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Keď niečomu rozumieš,  je ti to __ _ 
2. Dopravný prostriedok alebo malý oranžovo-čierny živočích 
3. Husle sú hudobný ___ 
4. Inak povedané nezmysly, bláboly 
5. Zvieratá majú namiesto nosa                   

 Autorka tajničky: Tánička Mestická,  príma A                                Obrázok hore: Veronika Dulayová, príma A 
                                                                                                                Obrázok dole: anonym, príma A 
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F M K M N Q 
E R L A K W 
F U A Á O Y 
K O M Á R Z 
A U O C A D 
Č I P K A G 
R O S A H CH 
E G R E Š E 
P O R L K Y 
N X Č Ý O P 
Í M E T L A 
K O K O A T 
A CH U M O C 

Slová v osemsmerovke: 

zámok, čumák, črepník, egreše, škola, metla, motýle, srnček, 
oko, sek, rosa, mucha, moc, čipka, spomal, nora, lak, koza 

Autorka: Tamara Vidová, príma A 
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Uhádneš, čo sa skrýva v tajničkách? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajnička: Vanda Szabová, príma A 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Prepísala: Katka Slobodníková, príma A 

Obrázky:  Karin Vašicová, príma A 
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1. Zviera, žije v lesoch. 
 

2. Ženský vzor, zakončený na a. 
3. Mužský vzor. 

  4. Vybrané slovo po b. 
 5. Ženský vzor, zakončený na ň. 

6. Ohybný slovný druh. 
 7. Ženský vzor zakončený na a. 

8. Meno psa, na začiatku je D.  
9. Vybrané slovo po R. 

 10. Hora inak... 
  11. 2 (slovom) 
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Drak : 
  Priateľ : 
  Lietajúci tanier : 

Časť ruky : 
 Ženské meno  
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