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Prečítajte si...

Na titulke naše redaktorky vítajú a túžobne 
očakávajú Vianoce - hneď potom, ako na škole 

zohnali stromček z ŠKD a už v novembri ho zdo-
bili exkluzívne pre foto do  Tilgnerky :D

 Foto: Karin Virágová, 3.A b

Nelegálny bufet, ktorý 
je už tradične legál-
ny a rozvonia nám 
školu ,,zakázanými 
dobrotami”, slúži na 
dobrú vec... Viac si 
prečítajte na s. 7.

Ima3kulačky zas a 
znova rozvírili hladinu 
tilgneráckych vôd  a 
prijali medzi seba 
nových prvákov... Čo 
to je za tradíciu sa 
dočítate na s. 14, aj s 
fotodokumentáciou...

 Horúce novinky 
z jedálne v podobe 
zeleninového bufetu 
vám prinášame na 
strane 12... Rovnako 
info o tom, čo nás čaká 
v stravovaní...

   Po stopách Ľudovíta 
Štúra priamo pred 
Dušičkami - to bola 
slovenčinárska exkur-
zia v Modre, aj v 
múzeu, aj v chotári, aj 
na cintoríne... s. 17.

  Starší mladším 
je tilgnerácky projekt o 
tom, ako si navzájom 
na škole pomáhame 
a učíme sa od seba, 
vytvárame si pekné 
dni, aj s knihami....s. 5
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 Niekým nenávidený, niekým milo-
vaný mrazivý december privial k nám aj 
druhé číslo nášho školského časopisu 
Tilgnerka. 
 V predvianočnom čísle sa  dozvie-
te o zdravej strave, ktorú naša škola plne 
podporuje. A keď už sme teda pri tom 
zdraví, treba určite spomenúť aj nový 
krúžok na škole CROSSFIT. Ako vždy, 
naši žiaci sa nevzdelávajú len v budove školy, ale prečítate si aj o 
mimoškolských akciách, ako dokumentárne kino či opera. 
Na škole sa taktiež uskutočnil 1. západoslovenský debatérsky 
turnaj organizovaný slovenskou debatnou asociácou za pomoci 
tilgneráckeho Debatného krúžku!  Dočítate sa aj o najdôležitejšej 
udalosti Slovenskej republiky, ktorá nám všetkým zmenila životy 
-  Nežnej revolúcii. 
 Ak ste si všimli, že som použila slovo predvianočný, tak 
áno! Je to pravda, Vianoce sú už predo dverami! Príjemné čítanie 

Tilgnerky, krásne Vianoce a pokojný nový rok 2017!
Text: Karin Vašicová, 3.A b Foto: archív redakcie
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INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY
,,Viem, čím budem a 
prečo” -  literárno-výt-
varná súťaž
       Študenti bilingvál-
neho gymnázia z 1. A b 
sa zapojili do 2. ročníka 
súťaže „Viem, čím budem 
a prečo“, ktorú organizuje 
SEA – Agentúra pre vzde-
lanie a vedu v spolupráci 
s portálom www.skola.sk, 
Bratislavskou vodáren-
skou spoločnosťou, a.s. 
a projektom Modrá škola, 
kde M. Hric vyhral 2.mies-
to, gratulujeme!
      OLYMPIÁDA 
SJL 
   pre 8. a 9.ročník 
ZŠ a terciu - kvartu 
8-ročného gymnázia 
sa konala 25.októ-
bra 2016 a potrápila 
i pobavila svojich 
súťažiacich testom, 
transformáciou textu 
i diskusným príspe-
vkom. Víťazkou sa 
stala Hanka Hrmová 
z Kvarty B, ktorá je 
prvá aj Okresnom 
kole gratulujeme!
 DEJEPISNÁ  
OLYMPIÁDA
 Herodotos, alias 
otec dejepisu, k nám 
zavítal vo štvrtok 8. de-
cembra, keď sa naša 
školská jedáleň zaplnila 
súťažiacimi z 2.stupňa 
ZŠ aj gymnázia, aby si 
preverili svoje vedo-
mosti z hodín dejepisu.
Súťažiacich bolo veru  
toľko, že výsledky budú 
známe v najbližších 
dňoch (v sekcii Pro-
jekty/dejepis na stránke 
školy).

KRÚTŇAVA
alebo ako Tilgner-
ka na opere bola?
Konkrétne 3. A b 
sa vydala piatok 
11.11.16 do starého 
SND na túto legen-
dárnu operu sloven-
ského skladateľa Eu-
gena Suchoňa. 
S K R O T E N I E 
ZLEJ  ŽENY
  Ťilgnerka opäť 
zavítala do divadla, 
a to na predstavenie 
Skrotenie zlej ženy 
14.12.2016 v novom 
Slovenskom národnom 
divadle.

POMOC ZVIERA-
TÁM
 Ak máte ne-
jaké staré deky, pa-
plóny, vankúše, prípadne 
peliešky alebo loptičky a 
všelijaké psie hračky... 
 Ak ste sa rozhodli 
pomôcť psíkom v útulku, 
môžete priniesť tieto veci 
do 7. A triedy Ráchel a 
Sáre do 30.11. 2016, ale 
aj neskôr.
  My to potom 
zbalíme a odnesieme 
do Slobody zvierat na 
Lamačskej ceste. 
Psíci vám budú určite 
vďační a budú radi, že ste 
im takto pomohli.
ĎAKUJEME!

ŠACH na škole
 Naša škola sa 
so svojím šachovým 
krúžkom stala členom 
Klubu Tatran pod náz-
vom Tatran Tilgnerka a v 
októbri hostila prvýkrát 
súperov v našej zborov-
ni rezervu z Ružinova. 
Odvtedy úspešne bojuje 
ďalej. Držíme palce!
CROSSFIT
 Na našej škole 
sa začiatkom tohto 
školského roka otvoril 
nový krúžok CROSSFIT 
s pánom učiteľom T. Ral-
bovským. Krúžok býva 
každý pondelok a štvrtok 
o  15 00, tak neváhajte, 
príďte a BUĎTE FIT!!!
PSYCHOTESTY
     Takto žartovne naz-
vali sextáni psycho-
logické testy zamerané 
na výber budúceho 
povolania,ktorých sa 
zúčastnili v novembri.
MINIERAZMUS
je skvelý projekt pod 
záštitou p. uč. A.Rácovej, 
ktorá je aj výchovnou 
poradkyňou pre gymná-
zium. Naši žiaci si rok 
pred maturitou môžu ísť 
vyskúšať vysokoškolský 
život, poobzerať si, ako 
to naozaj funguje na VŠ, 
a tak sa môžu lepšie 
rozhodovať, kam naozaj 
po maturite pôjdu.     Red. 

šk. rok   2016/2017 2
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 Mladý hrdý nácek...
 Young, proud and nazi, v preklade Mladý, hrdý 
a nacista. Toto je názov filmu, ktorý si triedy 2. a 3. 
Ab mali tú možnosť pozrieť v kine Európa, kde sa  
zúčastnili  každoročného filmového festivalu Jeden 
svet. Tento festival umožňuje ľuďom pozrieť si také 
filmy, ktoré na obrazovkách televízií a plátnach kín 
len tak ľahko neuvidia. 
Young, proud and nazi bol veľmi náučný dokument 
adresovaný práve našej vekovej kategórie. Mladým 
,,tínedžerom’” mal ukázať, čo to rasová diskriminácia 
vlastne je a hlbšie poznanie človeka zastávujúceho 
takéto názory. Zobrazovaný bol každodenný život 
mladého člena britskej politickej strany, ktorá mala 

,,tak trochu” sklony ku extrémizmu. Tým, že to bol mladý človek, správal sa tak, 
rozprával a rozmýšlal približne rovnako ako my, ale jeho názory sú nám cudzie.  
Film ako celok bol veľmi zaujímavý a veru aj odovzdal  to, čo mal. Nebol to pro-
fesionálne natočený dokument, bolo to všetko reálne a pravdivé, a tým pádom 
niektoré scény boli naozaj unikátne. 
 Viete, ako to býva so školskými výletmi, občas sú žiaci nezaujatí, 
nepočúvajú nič, ale pri tomto filme väčšina zbystrila zrak, uši i srdce.

Text: Karin Virágová, 3.A b Ilustračné foto z filmu www.jedensvet.sk

 V rámci akcie Čítame spolu vy-
hlásenou MŠ SR v  Roku čitateľskej gra-
motnosti na pondelok 24.10.2016 naši 
starší žiaci predstavili svojim mladším 
spolužiakom čaro klasických rozprávok.
         Žiačky 3.A bilingválnej Karin a Si-
monka čítali malým prváčikom z 1.C 
rozprávku Ako ťahal dedko 
repu a O rybárovi a jeho 
žene. Dievčatá boli veľmi  
milé a hlavne zaujali malých 
prvákov svojím prístupom.  
Krásne im prečítali dve 
rozprávky a to tak pútavo,  
že deti ani nedýchali!  Dávali 
prváčikom otázky na porozu-
menie  a to ozaj skvelo! 
Deti  svoje staršie spolužiačky 
odmenili spontánnym pot-
leskom, tak sa im veeeľmi 
páčili.
        Tešíme sa i na ďalšie 

Starší čítali prvákom
stretnutia s takými super staršími žiakmi! 
Ich prístup a krása rozprávok iste pritiah-
ne malých prváčikov do čarovného sveta 
kníh! Veríme, že sa čoskoro znova stret-
neme pri dobrej knihe!

Texta  foto: Mgr. M. Bačeková

šk. rok   2016/2017 2
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Bibliotéka, raj kníh

  Spolu so sekundánmi sme 
sa vybrali na Bibliotéku, ktorá sa 
každý rok uskutočňuje v bratislavs-
kej Inchebe. Napriek zopár jemne 
znudeným tváram, ktoré postávali 
pred vchodom, sme si Bibliotéku 
užili so všetkým, čo k tomu patrí.  
 Najskôr sme v Programo-
vom centre 1 išli na krst a disku-
siu s autorkou víťazného ruko-
pisu Silviou Demovičovou o jej 
knihe s názvom Leto s Alexan-
drom. Kniha opisuje život mladej 
Táne, ktorej sa z hodiny na ho-

dinu zmenil život. Túto akciu mo-
derovala známa slovenská au-
torka Petra Nagyová-Džerengová 
z vydavateľstva Verbarium. Pre 
mňa a určite aj pre mnohých z nás 
bola táto beseda veľmi inšpirujúca.
 Po skončení diskusie sme 
sa presunuli do časti, kde sa 
predávala neskutočná hŕba kníh. 
Mnohí z nás odchádzali aspoň 
s jednou knižôčkou, ktorú mali 
už dlhšie vytipovanú. Niektorí z 
nás boli nadšení z toho, že ich 
vytipované knihy našli za zlac-
nenú cenu, a tak si mohli dovoliť 
kúpenie hneď niekoľkých titulov. 
Atmosféra bola veľmi príjemná, 
napriek občasnej tlačenici. 
 Našu skvelú návštevu 
Bibliotéky vystihuje  výrok mojej 
spolužiačky: „Pani učiteľka, mňa 
nemôžete púšťať na Bibliotéku. 
Veď ja odtiaľ vždy odchádzam 
takto!” A zdvihla hore ruky plné 
tašiek s novými knihami. :D

Text: Simona Baranová, 3.A b
 Foto: Karin Virágová, 3.A b

šk. rok   2016/2017 2

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM
   Naša škola sa už od septembra 2015 zapojila pod ini-
ciatívou Predmetovej komisie dejepis - občianska náuka 
do projektu UNICEF Škola priateľská k deťom. 
Naši  menší i starší žiaci sa podieľajú na chode školy v 
Žiackej rade, tvoria svoj časopis Tilgnerka a ovládajú 
aj svoje povinnosti, aj svoje práva, napríklad čo robiť, 
ak  by mal niekto problém s   rodičom, šikanou, zlými 
známkami …
  Cieľom programu je vytvoriť v školách také pros-
tredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, 
sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa 
sú v centre záujmu programu, kľúčové sú participácia, 
rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nie-
len učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje 
rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

     Nezabúdame ani na propagáciu Linky detskej istoty. Viac priamo na 
http://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom.

Text a foto: PhDr. A. Hlavinková
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Nelegálny bufet? :D
  Takýto bulvárny názov na 
pritiahnutie čitateľskej pozornosti 
celkom primerane charakterizuje 
aktivitu nedávnych dní, až na to, že 
bol úplne legálny...
AKO VZNIKOL?
 Aj tento rok sa na našej  škole 
konal obľúbený„Septimánsky bufet“. 
Dňa 12.10.2016 žiaci zo 4. Ab a 
Septima A pripravili pre žiakov našej 
školy netypický bufet  - je to akcia, 
ktorá trvá len pár dní ako alternatíva 
k školskému bufetu.
V tomto bufete ste si mohli kúpiť dobroty  od výmyslu sveta. Hranolky, 
koláče, čipsy  a to všetko za veľmi priaznivé ceny. Pýtate sa, prečo bol 

netypický, zvláštny? Odpoveď je 
veľmi jednoduchá.  Bol to bufet plný 
zábavy a nadšenia pre dobrú vec.  
ČO Z TOHO BUDE?
  Študenti chceli týmto 
spôsobom vyzbierať peniaze na 
prípravu imatrikulačiek, teda priví-
tanie prvákov. Všetky dobroty si 
pripravujú predávajúci doma, resp. 
ich rodičia či iní rodinní príslušníci. 
Samozrejme, v ponuke nájdete 
hlavne to, o čom predávajúci ve-
dia, že sa dobre predá a teda dobre 

zarobia - veci, ktoré v našom školskom bufete, inak výbornom, nedos-
tanete - hranolky, čokoládové koláče či wafle, palacinky. Sladkostí však 
občas treba, hlavne v sychravom počasí. Pre všetkých zástancov zdravej 
výživy odkazujeme, že sa nemusíte báť - veď na Tilgnerke sme zdravou 
jedálňou známy (pozri článok na s. 
12) a zdravými bagetami v bufete 
snáď preslávení!  
 Tento rok imatrikulačky 
pripravuje Septima A a 4. Ab  pre 
triedy 1.Ab a pre kvinty.  Dúfame, že 
sa im vydarila podľa ich predstáv a  
že naši prváci uvidia, aká je u nás na 
škole perfektná atmosféra a hlavne 
super žiaci, teda my. :D
Text a foto : Diana Šablicová, 3.A b

šk. rok   2016/2017 2
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 Debatujeme na úrovni
Tieto schopnosti, ktoré tu môžeme 
nadobudnúť, neskôr často uplat-
níme v budúcom živote.
  Debatný Tím Tilgnerova 
(DTT) má už prvý Západoslo-
venský turnaj úspešne za sebou. 
Nielenže si každý jeden tím  do-
niesol domov aspoň nejaké to 
víťazstvo, náš tím DTT1 sa dokon-
ca umiestnil na štvrtom mieste 
v rámci celého turnaja, a naša 
rečníčka Zuzka Králiková  zo Sep-
timy A bola 8. najlepšou rečníčkou 
turnaja! 
 V tejto sezóne sa však 
členovia DTT nepripravujú len 
na pravidelné turnaje, ktoré sú 
štyrikrát do roka, no chystajú 
sa aj na modelové zasadanie 
OSN v Holandsku, kde sa budú 
musieť dorozumievať v angličtine 
a budú zastupovať jeden vybraný 
štát.  
 Debatný klub na Tilgnerke 
sa teda tento rok má na čo tešiť 
a my veríme, že aj vďaka terajším 
nováčikom bude na našej škole 
fungovať ešte dlhý čas.

Text a  foto: Lenka Skokánková, 3.A b 

     Aj tento rok sa otvoril De-
batný krúžok. Do tohto krúžku 
môžu chodiť študenti od kvinty 
osemročného alebo prvého 
ročníka bilingválneho štúdia.  
Napriek tomu, že náš debatný tím 
fungoval posledné roky s veľmi 
málo členmi, podarilo sa nám ho 
udržať a tento rok sa dokonca 
tešíme z desiatich nových členov. 
 V tomto krúžku sa máme 
šancu naučiť formulovať argu-
ment, rozmýšľať racionálne a 
môžeme si trénovať vyjadrovanie. 

šk. rok   2016/2017 2

 Keď bilingváli čítajú druhákom...
    V rámci akcie Čítame spolu dňa 
24.10,2016 sme čítali anglicko-sloven-
ské klasické rozprávky, teda  Peťa a 
Lenka, žiačky 3.A bilingválnej, v triede 
2.A počas hodiny anglického jazyka.    Práve takáto forma čítania milo 
obzvláštnila mladším deťom ich 
vyučovanie a bližšie ich zoznámila s 
ich staršími spolužiakmi. Tento projekt 
nayzvaný Starší mladším je na Tilgnerke 
legendárny a mimoriadne obľúbený 
a verte, že sa páčil aj nám, aj našim 
poslucháčom.

 Text a  foto: Lenka Skokánková, 3.A b
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,,Nežná” revolúcia

 Deň pred novembrovým 
štátnym sviatkom si žiaci Sep-
timy a 4. Ab pripomenuli, prečo 
vlastne máme 17. novembra 
štátny sviatok a čo je vlastne na 
tomto dni také podstatné. 
 17. novembra 1989 sa totiž 
odohrala najdôležitejšia udalosť 
našich moderných dejín. 
 Nahliadnime do minulo-
sti: od roku 1948 sa vtedajšia 
Československá republika stala 
komunistickým totalitným štátom. 
Čo to znamenalo? V praxi to zna-
menalo, že neexistovali slobodné 
médiá, hranice boli uzavreté a 
mali sme nedostatok 
produktov každého 
druhu. Na obyčajné 
pomaranče museli ľudia 
čakať v dlhých radoch. 
Všetko sa zmenilo 
Nežnou revolúciou, čo 
bola séria nenásilných 
protestov, ktoré prebe-
hli od 17. novembra do 
29. decembra 1989. 
  Kvôli tejto udalosti 
prišiel pán historik Mgr. 
Peter Jašek z Ústavu 
pamäti národa priblížiť 
udalosti tejto revolúcie 
študentom. Išlo o sériu 
nenásilných protestov 

šk. rok   2016/2017 2

(preto sa títo revolúcia volá aj 
,,nežná”), ktoré viedli k demisii 
komunistickej vlády. 
Na prednáške sme sa dozvedeli, 
akým spôsobom nám tento deň 
zmenil naše životy.  
Vďaka revolúcii totiž môžeme 
cestovať do zahraničia, mať 
dostatok tovaru v našich obcho-
doch a hlavne nám dal možnosť 
voľne vyjadrovať svoj názor, 
čo bolo v predošlom režime 
zakázané. My študenti si už ani 
nevieme predstaviť, že by sme 
nemohli študovať v zahraničí, učiť 
sa cudzie jazyky či nosiť rifle a 
kúpiť si kedykoľvek v potravinách 
ovocie...
 Po prednáške mali žiaci 
možnosť pokračovať v diskusii o 
17. novembri a dozvedieť sa viac 
o tejto kľúčovej udalosti, ktorá by 
nikdy nemala zapadnúť prachom 
zabudnutia. (Príkladom sú aj pro-
jekt Rok 1989 v našich rodinách, 
ktoré triedy robili na dejepise, na-
príklad 3.A b či Kvarta B.)

Text: Jakub Kamenický, Septima A
Foto: redakcia



10

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka

 Čím ste chceli byť, keď 
ste boli malá?
Už od malého dieťaťa som túžila 
byť učiteľkou. Na posteľ som si 
naukladala bábiky, do ruky som 
vzala paličku a učila som ich. 
Tento sen sa mi podarilo splniť. 
Vyštudovala som slovenský ja-
zyk a etickú výchovu na PDF v 
Banskej Bystrici. Tri mesiace po 
ukončení štúdia som sa dostala na 
našu školu a po mesiaci môžem 
povedať, že sa mi tu zatiaľ veľmi 
páči.
 Akou ste chceli byť 
učiteľkou a ako to nakoniec do-
padlo?
Nikdy som nerozmýšľala nad tým, 
čo by som chcela učiť. Iba som 
vedela, že chcem učiť. Rozhodo-
vanie prišlo v poslednom ročníku 
strednej školy. 
 Prezraďte, čo máte rada 
na tejto práci a čo nie?
Na práci učiteľky sa mi páči (a 
chcela by som to dosiahnuť), že 
niekoho niečo naučím, odovzdám 
niečo dobré do života. Bohužiaľ, 

Mgr. Zuzana Bobeková 

Spovedáme  učiteľov!
nie všetci žiaci si to uvedomujú a 
nevážia si to.
 Páči sa vám na tejto 
škole?
Na našej škole sa mi zatiaľ páči. 
Prístup žiakov a kolegov/kolegýň 
je priateľský a ja si to veľmi vážim.
 Ako si predstavujete Via-
noce snov?
Na Vianoce si neželám nič 
výnimočné. Chcela by som ich 
prežiť v kruhu svojej rodiny, 
priateľov a známych. Nepotrebu-
jem byť na nejakom výnimočnom 
mieste, nechcem byť prekvapená 
krásnym darčekom. Chcem byť 

jednoducho s ľuďmi, ktorých mám 
rada a s ktorými sa cítim dobre. 
 Prečo máte radi Vianoce 
a kde ich trávite?
Na Vianoce sa mi páči „vianočná“ 
atmosféra, ľudia sú k sebe milší. 
Myslím si, že tak by to malo byť 
celý rok, nielen na Vianoce. Každé 
Vianoce trávim s rodinou - rodičia 
a  dvaja starší bratia s rodinami. Aj 
tento rok budem doma v Banskej 
Bystrici.
  Ďakujeme za rozhovor!

Katka Slobodová, Sekunda A
Foto: archív Z.B.

šk. rok   2016/2017 2
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sa mi tá pokojná atmosféra, vôňa 
koláčov, spoločne chvíle s rodinou. 

 

A darčeky už máte nachys-
tané?
Darčeky však ešte nemám, ani 
napečené ešte nie, vianočného 
ducha chytám až v decembri. :D
 Ďakujeme za rozho-
vor!

Lili Rybová, Sekunda A
Foto: archív D.B.

 Mgr. Dana Budaiová

 Pani učiteľka, čo 
učíte na našej škole?
Na našej škole učím nemecký ja-
zyk.
 Prezraďte nám, čo 
rada robíte vo voľnom 
čase? Čo vás baví?
Vo voľnom čase rada športujem, 
prechádzam sa, idem do kina ale-
bo si odpočiniem pri dobrej knihe.
Milujem prázdniny, najmä let-
né, pretože mám rada slnko, 
teplo, more. Veľa času trávim 
vonku pri vode či v prírode.
 Rada cestujete? Kde 
sa vám najviac páčilo? Čo 
vás najviac zaujalo?
Cestovanie je moje hoby. Rada 
spoznávam nové krajiny. Asi 
najviac ma oslovil Cyprus, kde 
ešte zostala divoká príroda, ale 
mám rada aj romantickú Mal-

lorku. Ale aj u nás je veľa nád-
herných miest, najradšej mám 
zimnú Tatranskú Lomnicu.
 Na dovolenkách je 
dôležité aj jedlo. Mimocho-
dom,  ktoré jedlá máte radi?
Moje obľúbené sú jedlá z 
kurčaťa na všetky spôso-
by, ale mám rada aj ovocie a 
zeleninu a čínsku kuchyňu.
 Ktoré miesto na svete 
je vaším vysneným, kam by 
ste išli na dovolenku snov? 
Máte také miesto?
Keďže rada cestujem, každú 
dovolenku beriem ako dovo-
lenku snov. Ale mojím snom je 
precestovať Ameriku a stráviť 
raz Silvestra v New Yorku.
 Vianoce sú tu čo 
nevidieť, iste máte radi 
Vianoce. Čo najviac?
Vianoce mám veľmi rada, páči 

šk. rok   2016/2017 2

 Chystá sa finančná 
zbierka na super skvelú ES-
CAPE ROOM, jedinú svojho 
druhu na škole,  a drevený 
altánok na dvore!
 Ste zvedaví? Pýtajte sa 
Miša Totku z 3.A b a pro-
pagujte ďalej, lebo budeme 
potrebovať doooosť bubáčikov!
 Viac info sa postupne 
dozviete aj z letákov, aj z 
nášho časopisu!
 Ďalšie číslo bude v mar-
ci!                         Red.
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Horúce novinky z jedálne!  
	 Hovorí	 sa,	 že	
zdravá strava, základ 
zdravia. Naša škola sa 
snaží,	aby	sme	sa	stra-
vovali	zdravo,	ba	dokon-
ca	 jej	 v	 tom	 pomáhajú	
aj	 naši	 rodičia,	 a	 tak	
sú	 milovníci	 nezdravých	
jedál	v	nemilosti.	:D
DVE JEDLÁ V PONUKE
			Už	aj	minulý	rok	sme	
mali	 v	 jedálni	 	 via-
ceré	 novinky	 v	 ponuke	
jedál,	napr.	druhé	jed-
lo	 je	 vegetariánske,	 v	
jedálnom	 lístku	 je	 veľa	
zeleniny	či	rýb,	pribudol	
bulgur	 a	 naše	 ,,národné	
školské	 jedlo”	 -	 rizoto	
na	akýkoľvek	spôsob.
ŠALÁTOVÝ  BAR
	 Tento	 školský	 rok	
nám	 pribudol	 šalátový	
bar.	Študenti	si	teda	môžu	
pochutnať	na	troch	druhoch	
čerstvých	šalátov.		Možno	
ešte	niektorí	váhajú,	ale		
treba	to	určite	vyskúšať	a	
zvyknúť	si		aj	na	čerstvú	
zeleninku.	 V	 bare	 je	 v	
ponuke	aj	olivový	olej	či	

nejaký	zdravý	dressing.
,,DVE OKIENKA”
	 Ďalšou	 novinkou	 v	
našej	 jedálni	 je,	 že	 sa	
už	otvára		ešte	jedno		o-
kienko	 na	 výdaj	 stravy,	
len	sa	chvíľu	čakalo		na		
čítačku	čipov	na	obed.		To	
nám	 zaručí,	 že	 nebudeme	
musieť	stáť	v	dlhých	ra-
doch	 na	 obed.	 	 Mnohých	
žiakov	často		takýto	dlhý	
rad	 	 odradil	 od	 obeda,	
hoci	 obed	 je	 tu	 naozaj	
dobrý,		a	na	krúžky	alebo	
domov	išli	hladní.
	 Tieto	 novinky	 v	

našej	 jedálni	 všetci	
určite	radi	privítame,	
lebo	na	dobré	veci	sa	
ľahko	zvyká.
NÁPADY, SEM SA! 
	 Ak	by	ste	mali	ešte	
nejaké	 dobré	 nápady,	
pokojne	 ich	 môžete	
napísať	 nášmu	 vedúce-
mu	jedálne	M.	Masayovi	
a	možno	na	budúci	rok	
budeme	mať	ďalšie	su-
per	novinky!	Veď	zdravá	
strava	je	dôležitá!

Text a foto: 
Diana Šablicová, 3.A b

šk. rok   2016/2017 2
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 Ako si vybrať štúdium v 
zahraničí...

RECEPTY   OD  RODIČOV?

  Mnohí z nás na 3. stupni 
uvažujú, že by sme si išli skúsiť, 
ako to vyzerá v zahraničí na 
školách, ale chýba nám hlavná 
vec - ako na to? Pomohla nám 
naša škola, ktorá pre nás zorga-
nizovala prednášku zo spoločnosti 
AiSE. Tam sme sa dozvedeli, aké 
máme možnosti, do akých krajín 
môžeme vycestovať, čo nás čaká 
a ako sa tam študuje.
 Zo slov dvoch zástupkýň z 
tejto spoločnosti  a ich prezentácie 
sme sa dozvedeli, že Slováci sú 
sprvu dosť neistí a nepriebojní, ale 
po absolvovaní štúdia v zahraničí 
sa menia - mnohí dokonca os-
távajú v zahraničí aj maturovať. 
Fotky na začiatku pobytu ukazova-
li Slovákov na okraji fotografií, ale 
neskôr sa už aj slovenskí študenti 
stali centrom fotografií,  a teda 
aj spoločenského študentského 
života.

šk. rok   2016/2017

 Štúdium v zahraničí je 
isto dobrá skúsenosť. Mnohí z 
nás nad tým vážne uvažujú a 
táto prednáška nám veľmi po-
mohla! Existujú rôzne agentúry, 
ktoré poskytujú kompletné služby 
ohľadom štúdia v zahraničí, preto 
sme radi, že sme sa dozvedeli, 
ako hľadať.

 Text a foto: T. Fábryová, Sexta B                                                                               

 Milí žiaci a rodičia, 
dostali sme možnosť navrhnúť a zmeniť 
jedálničky v školských jedálňach tak, 
aby nám viac chutilo jedlo od našich tiet 
kuchárok.
 Staňte sa súčasťou zmeny v stra-
vovaní žiakov a študentov základných a 
stredných škôl. Mnohé recepty skúšame 
priamo so žiakmi.
 Recepty potrebujeme mať do 
Veľkej noci. V prípade, že sa nestretneme 
v škole, môžete mi ich zaslať na mailovú 
adresu:silvia.bodlakova@tilgnerka.
edu.sk. Na uvedenú mailovú adresu mi 
môžete poslať aj prípadné otázky k tejto 
aktivite. 
 Ďakujem za spoluprácu!

Texta  foto: Silvia Bodláková

2
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IMA3KULAČKY ZAS A ZNOVA
šk. rok   2016/2017

 V pondelok 14.11.2016 sme si 
všetci prváci na SŠ a bilingváli prešli 
udalosťou, na ktorú budeme spomínať 
a smiať sa na spomienkach hádam ešte 
aj na dôchodku. Imatrikulačkami! 
 Po cca dvoch týždňoch hektic-
kých príprav, únavných tréningov a 
dlhých hádok ohľadom programu sme 
si konečne mohli povedať  ,,Je to za 
nami!”
 O tretej pooobede sme sa všetci 
značne nervózni, no plní energie a 
očakávaní stretli pred Camel klubom. 

Nikto z nás úplne nevedel, čo sa bude nasledujúce hodiny diať a čo 
nás za dvermi budovy čaká. Generálku sme zvládli aj napriek menším 
problémom a, samozrejme, posledným nezhodám v skupinách a mohli 
sme o piatej začať program. 
Prišli sa na nás pozrieť všetky naše pani učiteľky, dokonca aj pani 
riaditeľka A. Turčanová. Mnohí z nás mali v hľadisku kamarátov, 
bývalých spolužiakov alebo rodinu.  Bolo preto pochopiteľné, že stres 
bol v šatni priam viditeľný. No na našu veľkú úľavu a radosť sa nám 
podarilo programom, spevom a tancami vyčariť úsmev na tvári hádam 
všetkým, ktorí ho videli. Môžeme si zagratulovať, lebo sme odviedli 
naozaj skvele kúsky a najviac hrdí sme ale asi na to, že sme všetci 
zvládli stáť na pódiu bez toho, aby sa nám triasol hlas. 
 V tento ,,náš” večer sme boli na seba pravom hrdí a dúfame, že 
sa pani učiteľky triedne neubránili smiechu alebo slzám, samozrej-
me, radosti. Zvládli sme to bravúrne, aj napriek malým komplikáciám 
a častým improvizáciam a už sa skodoradostne tešíme na čas, kedy 
budeme môcť my ,,malým prvákom” nastriekať šľahačku do tváre! :D

Text a foto: Magdaléna Madarásová, Kvinta B

2
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	 Stretnúť	 osobne	 syna	 jednej	
z	 najvýznamnejších	 osobností	 slo-
venských	 dejín	 -	 to	 sa	 len	 tak	 ľahko	
niekomu	nepodarí,	 ale	nám	 teda	hej!	
Vo	štvrtok	3.11.2016	sme	 	Kvarta	A	a	
Kvarta	B	boli	v	rámci	dejepisu	pozvaní	
na	 Ministerstvo	 zahraničných	 vecí,	
kde	 sa	 konala	 akcia	 pri	 príležitosti	
spomienky	na	Alexandra	Dubčeka.
	 Najprv	 nám	 o	 jeho	 živote	
povedal	 jeho	 syn,	 Pavol	 Dubček,	
potom	nám	pustili	film	o	Alexandrovi	
Dubčekovi	a	jeho	pôsobení	v		Československu,	hlavne	počas	roku	
1968.
Hneď	po	filme	nám	deti	 zo	 ZŠ	Hlboká	predviedli	 krátky	 kultúrny	
program.	 Veľkým	 pekvapením	 bolo,	 keď	 sa	 jeden	 malý	 chlapec	
postavil	na	pódium	a	bez	trémy	zarecitoval	úryvok	z	Malého	princa.	
Tento	malý	chlapček	sa	volal	Alexander	Dubček	a	bol	to	vnuk	Ale-
xandra	Dubčeka.	Podoba	sa	nedala	zaprieť	a	iste	z	neho	vyrastie	
skvelý	človek,	silný	a	vzdorujúci	zlu	-	tak	ako	jeho	dedko.

Text a foto: Ivet Kolníková, Kvarta B

Varíme na informatike?

šk. rok   2016/2017

 Na informatike sme si za domácu úlohu najprv doma každý navarili nejaké jedlo 
(možno iba  praženicu či chlebík vo vajíčku)  a nafotili sme postup, ako sme ho robili. 
Potom sme si urobili prípravu vo Worde - ku každej fotografii sme napísali, ako sme 
postupovali a čo fotografia vyjadruje. Potom sme dali všetky takto napísané recepty 
dokopy a vytlačili ako kuchársku knihu, ktorú sme darovali našej triednej. Pani Piršelová 
sa veľmi potešila.
 Potom nám naša pani učiteľka in-
formatiky  zadala ďalšiu prácu v programe 
Moviemaker. Mali sme vytvoriť videá o tom, 
ako sme varili. Bolo tam veľmi veľa možností, 
ako to video spraviť. Mohli sme písat po-
pisky, vkladať fotky, efekty a upravovať po-
zadie. Mne a mojim spolužiakom sa to veľmi 
páčilo. Jeden spolužiak  na tom poriadne 
zapracoval. Dával tam rôzne efekty. Veľmi 
sa mi jeho práca páčila. Videá nájdete na 
školskom FB.
Ale nabudúce by sme mohli robiť prezen-
táciu v Powerpointe. Už sa na to tešíme!

Text: T. Januška, foto: P.Allár, Príma A

2

ALEXANDER DUBČEK a my...
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 ,,Venček” is coming...

  Predchádza tomu ale  tzv. 
oficiálna časť, na ktorej predve-
dieme základné kroky klasick-
ých tancov, ako waltz, viedenský 
valčík, tango, rumba, cha-cha... 
 Preto každý štvrtok 
navštevujeme tanečnú školu 
TopCentrum v Petržalke. Nakoľko 
sme tri triedy, je nás  dosť, ale 
zakaždým sa nejako pomestíme. 
Tvoríme dobrý kolektív. 
Každý tréning nás lektor naučí 
základné kroky nového tanca. 
Najprv ich predvedie chlapcom, 
ktorí si to s ním skúšajú (dievčatá 
musia stáť a pozerať sa – niečo 
ako sedenie je pre lektora Adama 
tabu). Potom ukáže kroky nám 
dievčatám. Následne pustí hud-
bu a každý zvlášť tancujeme 
svoje kroky. Po pár minútach – 
keď sa nám to dostane do nôh – 

nasleduje pánska volenka, 
keď si chlapci vyberajú 
svoje partnerky. Sme v 
pároch. Pustí sa hudba. 
Ideme na to. Na prvýkrát 
to nie je úplne najlepšie, 
ale chytáme sa všetci 
veľmi rýchlo a zlepšujeme 
sa.  Keď sa naučíme nový 
tanec, začíname opakovať 
tie „staré“, aby sme ich do 
venčeka nezabudli.
Všetky prípravy vyvrcholia 
samotným venčekom dňa 
27.1. 2016! 
 Pred začatím venčeka 

je generálka, kedy si prej-
deme všetkých osem  tancov. 
Následne prídu rodičia a venček 
sa môže začať. Predvedieme 
im všetko, čo sme sa naučili. 
Samozrejme, nesmie chýbať 
tanec s rodičmi. Dcéra s ot-
com a syn s mamou. Nasledu-
je pánska a dámska volenka, 
kde dievčatá dávajú chlapcom 
venčeky a naopak. Podľa toho, 
ktorý chlapec a ktoré dievča 
ich má najviac, vyhlási sa kráľ 
a kráľovná celého venčeka. Na-
koniec si spolu zatancujú sólo.  
 Oficiálna časť venčeka 
je hotová, voľná tanečná párty 
s DJom sa môže začať. Tan-
cuje sa až do skorých ranných 
hodín... Už aby to bolo! :D
Text a foto:
Nicol Rácová a Petra Sílešová, Sexta A

šk. rok   2016/2017 2

 Už od októbra usilovne trénujú Sexta A, B a II. Ab, aby 
sa čo najlepšie pripravili na blížiaci sa venček. Určite každý z vás 
už o venčekovom plese počul, ale o čo vlastne ide ? Je to prvé 
oficiálne privítanie mladých ľudí do spoločnosti.  Samozrejme, po 

pár hodinách sa rozbehne veľká párty, určená len pre nás 
 - bez prítomnosti rodičov. :D
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 Po stopách Ľudovíta Štúra
šk. rok   2016/2017 2

  Koncom októbra sme išli na 
slovenčinársku exkurziu do Modry, aby sme 
spoznali život Ľudovíta Štúra, jeho ume-
lecké diela a dobu, v ktorej žil. 
Prešli sme sa Trlinským chotárom, stáli sme 
na mieste jeho tragickej udalosti, videli jeho 
slávnu lavičku a pamätník. 
Navštívili sme aj miestny cintorín, posledný 
odpočinok Ľ. Štúra 
a zapálili sviečku 
pri pamätníku. 
Pristavili sme sa 

tiež pri hrobe umelca i jeho príbuzných. 
 Potom sme navštívili múzeum, ktoré 
bolo postavené na jeho počesť a za zásluhu 
vytvoriť jednotný jazyk pre Slovákov. 
Múzeum bolo veľmi zaujímavé. Sprievodkyňa 
nám vyrozprávala fakty z jeho života, ako vy-
rastal, išiel študovať na lýceum do Bratislavy, 
jeho prvú lásku, ktorej písal milostné básne, a ako mu v ten osudný deň 
pri preskakovaní potoka  vystrelila puška do ľavého stehna. 
Boli sme aj v pamätnej izbe, do ktorej ho priniesli zraneného a  v ktorej 
krátko po postrelení zom-
rel. 
 Ľudovít Štúr bol 
veľmi významný a  dobrý 
človek a ja ďakujem, že 
dodnes na neho spomí-
name s úctou. Bez jeho 
života a diela by sme boli 
ktoviečím... Možno ani nie 
slovenským národom, ale 
uhorským. Je obdivuhod-
né, koľko dokáže jeden 
človek, keď má silnú vôľu 
a úprimne verí tomu, za čo 
bojuje.

             Text a foto: 
Martin Krúžek, Kvarta A

 Kto by nepoznal meno Ľudovít Štúr? 
Veď sa s ním často  stretáme  na hodinách slovenčiny...

 Bol to jeden z našich najvýznamnejších dejateľov, 
zakladateľ spisovnej slovenčiny, poslanec, novinár, 

básnik, vlastenec, ktorý obetoval svoj 
súkromný život národu...

Uctili sme si jeho pamiatku!
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  Šerm nie je úplne bežný krúžok,  
na ktorý by decká zvyčajne chodili, ako 
ste sa k nemu dostali vy? 
Samo: Vďaka môjmu otcovi. Sedem 
rokov som plával, ale už ma to prestávalo 
baviť a chcel som skúsiť niečo iné. Otec 
mi teda dohodol stretnutie s trénerkou. 
Bolo to presne 26.3.2015 v ŠH Mladosť.
Emma: Ja som sa k šermu dostala cez 
Sama. Aj ja som dlho robila rovnaký šport 
– volejbal, no skončila som s ním. Nech-
cela som sa však prestať hýbať úplne. 
Prišla mi to, ako dobrá príležitosť, ktorej 
sa treba chopiť.
Adam: Aj ja šermujem vďaka Samovi. 
Trochu som sa venoval tenisu, ale túžil 
som aj po inom športe. Šerm vyzeral ako 
niečo, čo by ma mohlo baviť. Pôvodne 
som chcel robiť historický šerm, ale na-
koniec sa to vyvinulo tak, že ako Samo a 
Emma, aj ja robím olympijský.
 S akým postojom sa teda  u 
ľudí stretávate, keď poviete, že robíte 
šerm ? 
Adam: Sú prekvapení. Vždy im musím 
porozprávať, ako som sa k tomu dostal 
a odpovedať na mnoho otázok... Presne 
ako teraz tebe :D 
Samo: Mám pocit, že je to rešpektované.
 V čom vám šermovanie 
pomáha ? 

  Emma, Samo 
a Adam  sú spo-
lužiakmi v triede 
Sexta A už dlhé 
roky, no okrem 
školy ich spája aj 
ďalšia vec: šerm...
 Áno, tento 
historický úkaz je 
znova IN a redak-
cia Tilgnerky sa 
opýtala, prečo?

Šerm je znova IN!
Emma: Sauna je v cene :D
Samo: Hrávam na husle. Pomáha mi to 
v prudkosti pohybu zápästia so sláčikom. 
Dokážem zahrať skladbu v rýchlejšom 
tempe ako predtým, než som sa neveno-
val šermu.
Adam: Predbehnem všetkých ľudí ku 
skolióze :D 
 Boli pre vás začiatky ťažké? 
Samo: Pomerne dosť. Stále som 
prehrával, ale postupom času to bolo 
stále lepšie a lepšie.
Emma: Mňa po mesiaci poslali na maj-
strovstvá Slovenska. Skončila som ôsma  
z trinástich. Na začiatočníka celkom fajn... 
Ale nebolo to úplne ružové – za polrok 
som zlomila štyri čepele.
 Ako často mávate tréningy a 
aká je ich štruktúra ? 
Samo: Každý deň 2 hodiny.
Emma: V pondelky máme tzv. modelo-
vaný šerm. To znamená, že nám je ude-
lené, na ktorú časť tela máme sústrediť 
zásah. napríklad ruka – k nej smerujú 
naše pohyby.
Adam: Máme aj kondičné tréningy so 
strieborným medailistom v džude. Posilo-
vanie, kruhové tréningy...
 Posledná otázka. Vždy ma zau-
jímalo, z čoho je úbor, ktorý šermiari 
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Anton z Ukrajiny

nosia a prečo je práve biely ? 
Emma: Je z materiálu, ktorý sa volá kev-
lár. Začnime od vrchu. Máme mundúr, 
vestičku a dievčatá chránič hrudníka. 
Ďalej šermiarske gate, podkolienky, 
tenisky určené na šerm a, samozrejme, 
maska na tvár. 
No a biely je preto, pretože sa v minulo-
sti šermovalo na prvú kvapku krvi. Dnes 
našťastie už nie, už iba cvične, ale biela 
farba ostala.
 Nech sa vám v šerme naďalej 
darí a ďakujem za rozhovor!

Text: Nicol Rácová, Sexta A
Za foto ďakujeme Eme, Samovi a Adamovi.

2

   Anton Dvorničenko je náš 
nový spolužiak, ktorý k nám 
prišiel v kvinte. Pochádza 
z Ukrajiny, je teda u nás 
cudzincom - alebo sme my 
preňho cudzinci? 
 Anton, ako si si zvykal na slo-
venskú školu v slovenčine, na úplne 
nový jazyk i systém?
Niekoľko dní som si musel len 
zopakovať, čo som sa naučil na 
Ukrajine        a neskôr som začal 
chodiť na mimoškolské kurzy 
slovenčiny pre cudzincov. Pomaly 
som sa naučil jazyk.
 V čom je Slovensko iné?
Celá spoločnosť  je iná - v dobrom 
slova zmysle. A nevidel som tu 
toľko špiny.
 Ako ti ide škola?
Ide mi priemerne. Niekedy potre-
bujem pomoc od učiteľov, na-
príklad na nemčine.
 Ako sa ti učí cudzí jazyk?
Cudzí jazyk? Je tým myslená 
slovenčina, nemčina alebo 
angličtina? Všetko je mi trochu 
cudzie. Čo sa týka slovenčiny, 
viem rozprávať, ale potrebujem 
dohnať gramatiku.
 Čo ťa baví a čo nie?
Pokoj ma baví. Ale niekedy na 

hodinách slovenského jazyku je 
veľmi zaujímavé sledovať, ako to 
ide ostatným a ako mne, páči sa mi, 
čo robia. Mám sa ešte veľa čo učiť. 
A čo ma nebaví? Nič také.
 Aká je Ukrajina?
V škole väčšina ľudí robí všetko 
na poslednú chvíľu. V triede boli 
spolužiaci rozdelení do skupiniek. 
Čiže je to podobné ako  tu.  V  pod-
state.
 Čo robia tvoji rodičia?
Môj otec je programátor, takže 
môže pracovať všade, kde je inter-
net a jeho počítač. Matka je lekárka 
a teraz pracuje na Ukrajine.                                       
 Prečo ste odišli z Ukrajiny?
Všetko je vd’aka tomu, čo sa deje 
na Donbase
 Kde teraz bývaš?.
Žijem telom na Slovensku v 
meste Bratislava v  Karlovke, 
a dušou ešte na Ukrajine.  
 Ako sa ti tu páči?
Vel’mi mi tu páči, pretože už sa cítim 
dobre, už tu žijem dlhšie. Áno, už 
som si zvykol, pretože nemám inú 
alternatívu  a je tu pekne, naozaj, 
ale je taká stará múdrosť: ,,Všade 
dobre, doma najlepšie.”
Ďakujem  za rozhovor!

V. Marešová, Sexta B  Foto: A.D.
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   Ako študujem v Anglicku

(2.časť)
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   V druhom čísle Tilgnerky vám pred-
stavím, ako to chodí v škole. Pripomína 
mi to trochu systém na vysokej škole. 
Niekedy prídete do školy na deviatu, 
inokedy o tretej poobede. Predmety 
vlastne majú ako keby zapísaný do-
predu čas a miesto a kde sa prihlásite, 
tam budete chodiť. Za deň môžete mať 
maximálne štyri hodiny a jedna hodina 
nemá 45 minút, ale hodinu a pol. Prvá 
sa začína o deviatej a štvrtá končí o pol 
piatej.
Sprvu sa to zdá byť veľmi dlhé, ale v 
skutočnosti nie je. Všetko záleží odkedy 
začínate a koľko hodín máte. Napríklad 
ja mám v stredu len jednu hodinu, ktorá 
začína o 10:45, takže o 12:15 končím. 
A to je len polovica dňa. Iné dni sú ale 
horšie, ako keď mám prvú hodinu a 
potom až tretiu, čo znamená že končím 
o 10:45 a začínam o 13:15. Zvyčajne sa 
ale ide na obed do mesta alebo ste v 
knižnici/spoločenskej miestnosti a robíte 
si niečo do školy. Prestávka na obed 
trvá hodinu, pričom takmer všetci sú 
najedení do 20-30 minút, takže potom 
sa buď s niekým rozprávate, hráte karty 
alebo si robíte úlohy. Najhoršie to majú 
tí, ktorí majú v jeden deň len prvú a 
poslednú hodinu, tí zvyčajne idú domov 
a o tretej sa vrátia. Príde mi to trochu 
vtipné. Na našej škole často počujete 
vetu „Nemôžete si do školy chodiť a 
odchádzať, ako chcete!“ a to je presne 

to, čo tu väčšina ľudí robí. 
Niektorí si povedia, že na poslednú hodinu 
si proste dnes neprídu. A nemáte problém, 
ak neprídete do školy, lebo vás ráno bolela 
hlava. 
 Hodiny prebiehajú inak ako na 
Slovensku. Cieľom učiteľa je vás všetko 
naučiť na hodine tak, aby ste si to zapa-
mätali a nemuseli ste sa to učiť doma. Buď 
to, ale je cieľom niečo vytvoriť.
 Zatiaľ som nepočula ani jedného z 
učiteľov zvýšiť hlas a príde mi to nesmierne 
fascinujúce. Na jednej hodine je zvyčajne 
maximálne dvadsať študentov, no všetci 
proste sedia a seriózne počúvajú. Teraz ne-
chcem povedať, že nikdy nikto nevyrušuje, 
pretože to by bolo veľké klamstvo, ale ak 
už niečo také je, buď po chvíli prestanú ale-
bo ich učiteľ jemne upozorní, a oni potom 
odznova už nezačnú. Zvyčajne. Všetko má 
nejakú výnimku.
 Každá hodina prebieha ale inak, 
záleží od štýlu učiteľa. Napríklad na 
bio-lógií nám zvyčajne vysvetľuje učivo 
podľa prezentácie a videí, pričom nám 
kladie otázky o veciach, ktoré už by sme 
mali vedieť, a všetko sa nám tak snaží v 
hlavičke pospájať. Keď je všetko vys-
vetlené, zvyčajne robíme nejaké kreatívne 
úlohy na lepšie pochopenie a zapamät-
anie si alebo niečo praktické (za tieto štyri 
týždne som  stihla pozorovať tepnu a žilu 
pod mikroskopom a pitvať ovčie srdce).
 Štúdium médií mi príde ako veľmi 
fascinujúci predmet. Učiteľ kedysi praco-
val v médiách a natáčal filmy, takže o tom 
veľa vie. Je ťažké popísať, čo tam vlastne 
robíme, ale teoreticky sa učíme, ako celý 
ten systém funguje a dešifrujeme filmové 
scény a pod. Jedna hodina je potom za-
meraná na tvorbu na počítači, kedy vám 
učiteľ dá návod a vy si tvoríte vlastný 
časopis alebo niečo vo Photoshope.
  Ak vás tento školský systém 
zaujal, teším sa na vás aj v treťom čísle 
Tilgnerky!
     Text a foto: Maťa Žákovičová, 3.A b  
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Obchodovanie s ľuďmi
  Keď vidím letáčiky s veľkými 
tučnými písmenami  Nútená práca, 
žobranie, prostitúcia či sobáš, poviem 
si: áno, možno vo filme. Žena stojaca 
pred nami bez štipky sarkazmu alebo 
náznaku humoru  povie, že na juhu Slo-
venska máme celé organizované skupiny 
nútených žobrákov,  ukazuje nám čísla 
a štatistiky. Veľká Británia je priam ako 
čierna diera, absolútny favorit medzi 
našimi ,,obchodníkmi“.  Už to nie je len 
kriminálka v televízii. Je to realita.
 Vďaka projektu Ministerstva vnútra 
SR, ktoré sa snaží šíriť povedomie o týchto zločinoch,  sme sa aj my  
na Spoločenskovednom seminári mohli dozvedieť viac priamo od Mgr. 
Miroslavy Fialovej. 
 Je zaujímavé, o aký komplexný a závažný prečin ide, koľko práv 
a slobôd je pri ňom porušených.  Vďaka prehľadnej prezentácií sme si 
prešli tri hlavné skupiny, na základe ktorých môžeme identifikovať, že 
ide o obchodovanie s ľuďmi. 
Najprv príde klamlivá zámienka, ponuka a podobne. Ľudia (často dl-
hodobo nezamestnaní) nevidia za rýchlym zárobkom nič podozrivé, 
nepátrajú po ďalších informáciách. Následne dochádza v prevozu, 
preberaniu osôb, pri ktorom sa často (a neskoro) obete začnú cítiť ne-
príjemne a podozrievavo. V tejto fáze sú im často odobrané aj doklady. 
Tretia, posledná,  fáza spočíva v nútení obetí či už k práci, prostitúcii, 
kriminálnej činnosti (deti sú často vykorisťované a donucované ku 
krádežiam) alebo svadbe. 
  Cez prednášku a sériu videí sme sa toho nielen o súčasnej situácií 
s obchodovaním na Slovensku dozvedeli naozaj veľa. Taktiež nám pani 
Fialová predstavila národnú telefonickú linku, na ktorú môžu bezplatne 
volať nielen obete obchodovania s ľuďmi, ale aj tí, ktorí si chcú preveriť 
pravdivosť a kvalitu, napr. 
ponúk práce v zahraničí (0800 
800 818). 
V rámci projektu, vďaka ktorému 
sme túto prednášku absolvova-
li,  boli na našej škole vystavené 
aj billboardy súvisiace s touto 
tematikou. 
 Ďakujeme! Naučili sme 
sa veľa praktický vecí do 
života  a posúvame toto info 
ďalej, veď mnohí študenti ces-
tujú do zahraničia, či už za 
brigádou alebo študovať, a tak 
opatrnosti nikdy nie je dosť.

Text a foto: Zuzka Králiková, Septima A
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 BRIDŽ NIE JE IBA HRA

  Hry a súťaživosť vôbec sú v 
živote ľudí oveľa dôležitejšie, ako sa 
mnohí domnievajú. Bridž, podobne 
ako golf, bol pôvodne výsadou iba 
príslušníkov najvyššej spoločnosti. Ale tie 
doby sú nenávratne preč a jeho rozmach 
v kultúrnom svete je neuveriteľný. Podľa 
štatistických odhadov ho vo svete v 
súčasnosti hrá cca 80 miliónov ľudí a 
zrejme to nie je konečné číslo. Aké sú 
príčiny, že jeho popularita tak veľmi ras-
tie? 
 Jednou z nich je skutočnosť, 
že systém súťaží v bridži získal výraznú 
obľubu. Tak ako je to bežné v športovom 
svete, je zastrešovaný organizáciami, z 
ktorých každá riadi bridžové súťaže na 
svojej úrovni (od klubov, cez národné až 
po medzinárodné zväzy ev. federácie). 
Dokonca už v r. 1995 Medzinárodný 
olympijský výbor (IOC) vyjadril bridžu 
uznanie tým, že ho zaradil do celos-
vetového olympijského hnutia. 
 Od r. 2002 sa i na Slovensku 
začína hrať organizovane. V tejto súvis-
losti treba zdôrazniť i dobrú spoluprácu 
s Ministerstvom školstva, vďaka ktorej 
sa v r. 2005 uskutočnili na v Piešťanoch 
Majstrovstvá sveta juniorov. Vďaka 
jeho trvalej podpore sa slovenskí hráči 
pravidelne zúčastňujú na vrcholných 
európských podujatiach. A dostavil sa 
i obrovský úspech, keď žiaci, ktorí sú 
členmi Národného bridžového cen-
tra (jeho predseda je i lektorom nášho 
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bridžového krúžku) obsadili na Majstrovs-
tvách Európy vo Wroclawi fantastické 6. 
miesto a postúpili na Majstrovstvá sveta, 
kde v obrovskej konkurencii skončili na 11. 
mieste.
 Kultúrne štáty si stále viac uve-
domujú, že bridž je pre jeho mimoriadne pri-
aznivý vplyv na rozvoj logického myslenia, 
pamäte, analytických schopností a kreativi-
ty neoceniteľný predovšetkým pre mladých 
ľudí. Aj preto v mnohých krajinách sa bridž 
stáva súčasťou edukačných programov vy-
braných škôl.  A pretože práve tieto vlast-
nosti sa hraním bridžu zdokonaľujú, je 
obľúbený hlavne u tých ľudí, u ktorých sú 
známkou ich profesionálnej zdatnosti. Je 
preto prirodzené, že medzi nadšencami 
tejto hry je veľa vedcov, programátorov, 
manažérov, umelcov i významných poli-
tikov. 
 Nie je zanedbateľná ani 
skutočnosť, že znalosť bridžu je vo vy-
spelých krajinách často „vstupenkou“ do 
spoločnosti ľudí, ktorí niečo znamenajú. 
Je známe, že veľa významných obcho-
dov bolo dohodnutých pri golfe alebo v 
bridžových kluboch. 
 Slovensko zatiaľ ešte plne neza-
chytilo búrlivý nástup bridžu a i preto je v 
počte hráčov na chvoste medzi európskymi 
krajinami. Princípy tejto hry u nás pozná iba 
veľmi málo ľudí, v lepšom prípade sa vie iba 
toľko, že je to kartová hra. A to žiaľ u časti 
verejnosti vyvoláva i zjednodušenú pred-
stavu, že ide o niečo podobné ako mariáš, 
poker a pod. Vzhľadom k skutočnosti, že 
nástrojom tejto logickej hry sú karty, mnohí 
ju okamžite hádžu do jedného vreca s ha-
zardom. Hlboko sa mýlia! Bridž je rozhodne  
od neho na míle vzdialený. Určite nik nepo-
chybuje, že keby bol bridž hazardnou hrou, 
nemohol by byť podporovaný Ministerst-
vom školstva a Konfederáciou športových 
zväzov.
	 Navštívte	 Bridžový	 krúžok	 na	
Tilgnerke	a	dozviete	sa	viac!

Text a foto: I. Tatranský, tréner
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 Záložka spája školy

  I tento rok sa naša škola 
zapojila už do siedmeho ročníka 
česko-slovenského projektu Záložka 
do knihy spája školy: Čítam, čítaš, 
čítame. Konkrétne išlo o triedu 4. C 
a žiakov piatych ročníkov. 
 Tento rok nám bola pride-
lená slovenská škola, pretože tých 
českých nebolo do projektu pri-
hlásených toľko, koľko slovenských 
škôl. Základná škola v Nitre sa teda 
mohla začať tešiť na naše záložky, 
a samozrejme, my zase na ich výt-
vory. Štvrtáci pracovali usilovne a v 
družine vytvorili rôzne zvieratkovské záložky. Boli naozaj pekné! 
 No s nami, piatakmi, to až také jednoznačné nebolo. Hneď prvým 
problémom sa ukázalo dodržanie termínu, kedy sme mali záložky 
odovzdať a ďalším problémom bola ich kvalita. Pani učiteľka niektoré 
záložky vrátila, no musím povedať, že tie novovzniknuté záložky už 
boli naozaj vydarené. Spolužiačky využívali rôzne ozdôbky, chalani na 
záložku kreslili to, čo majú radi, čiže ich športové záľuby, ale aj literárnych 
hrdinov. Niektorí spolužiaci boli takí šikovní, že priniesli aj viac záložiek. 
112 záložiek teda mohlo odísť z našej školy  a nič nebránilo tomu, aby 
nitrianske záložky dorazili k nám. A veru, páčili sa nám. Záujem o ne bol 
veľký. Na záložkách boli krásne nakreslení literárni hrdinovia, a tak si 
bolo z čoho vyberať. Najväčšiu pozornosť pútala záložka s Pokémonom. 
 Je to naozaj dobrý projekt. Je pekné pre niekoho niečo vyrobiť, 
popriať mu, aby vec slúžila a robila radosť. Zároveň bolo pekné patriť 
medzi obdarovaných. Takže budúci rok sa zapájame znovu.   

 Hanka Trenčanová, 5. C

šk. rok   2016/2017

 Október je klasicky vnímaný ako 
mesiac úcty k starším. Keď sme sa na 
hodinách literatúry oboznámili s die-
lom Staroba od Mila Urbana, v  rámci 
upevňovania učiva sme si precvičili sku-
pinovú prácu a zážitkové vyučovanie, ale 
aj prezentáciu svojho názoru úvahou na 
tému Staroba sa nás dotýka. 
 Úvahy aj výsledné postery te-
raz zdobia našu triedu. Najviac sa nám 
zapáčilo motto o tom, že vrásky na 
všetkých tvárach sú rovnaké, ale každé 
celkom iné, poznačené iným príbehom, 
ktorý bol vrytý tým najlepším sochárom 
- časom.                 
                               Text a foto: Karin Virágová, 3.A b

 STAROBA SA NÁS DOTÝKA

2
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VIANOCE sú tu!  
šk. rok   2016/2017

   Vieme predsa, že sa Vianoce blížia. 
Ale strašiť s nimi v obchodoch už v polo-
vici septembra? To už trochu prehnali. 
 Veď aj jeseň má svoje čaro a namies-
to Vianoc by sme sa vtedy mali tešiť 
na Halloween, zbieranie gaštanov, 
hody a kolotoče, ku ktorým patrí mas-
tená lokša či husacina. Každý má rád 
aj pestrofarebnú prírodu a suché lístie, 
do ktorého môžeme skákať. Vianoce sú 
až v zime a práve vtedy si ich musíme 

vychutnať. Nás – deti najviac potešia darčeky po stromčekom. 
Vždy si nájdeme čo sme si želali. Veď po roku čakania na ten 
úžasný deň si to aj zaslúžime. Ale to nie je to jediné, na čo sa 
máme tešiť. Každý si rád dá kapustnicu, kapra alebo oblátky a 
sme spolu rodina.
  Vianoce si musíme užiť, lebo sú len raz za rok.

Text: Katarína Lukačiková,  Príma A

  Pre väčšinu z nás je vianočný stromček 
neodmysliteľnou súčasťou vianočných sviatkov, no 
viete kedy a ako táto tradícia vznikla? 
 Presuňme sa časom do nemeckých Brém. Písal sa rok 
1570. Stromček v tejto dobe nemusel byť ani stromček, 
ale aj vetvička zdobená ovocím, ozdobami alebo niečím 
symbolickým. Takéto vetvičky alebo stromčeky neboli 
spočiatku vystavené v obytných domoch ako dnes, ale 
vo verejných priestoroch ako krčmy, obchody, kostoly 
i námestia. 
Stromčeky sa dostali do domácností až okolo 17. storočia. 
Tento zvyk sa rýchlo rozšíril do miest a neskôr do 
dedín celého Nemecka, no hranice tejto krajiny opustil 

až v 19. storočí a ako víchor sa 
vyrútil do celého sveta, kde táto 
,,zvyklosť” nadobudla vysokú po-
pularitu. A samozrejme, my národ 
slovenský, sme sa tiež podriadili 
tomuto trendu a stromčeky sú u 
nás samozrejmosťou. Určite aj u 
vás máte jeden, veď sú krásne, 
či?

Sebastián Nezník, Príma A
Obrázok: Veronika Dulayová, Sekunda A

Zdroj: http://zaujimavosti.net/blog/archiv/historia/historia-vianoc-
neho- stromceka-a-jeho-zdobenia-vianoce/, 11.11.2016

Odkiaľ je vianočný stromček?

2
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 Tilgnerácke múzy...
,,Vytrhnuté z kontextu i zo slohových zošitov...”

 Zima s mamičkou
Z okna sa ráno pozriem,

na čo som čakala zazriem.
Bieli sniežik na chodníčku,
rýchlo volám na mamičku.

Ako sniežik padá dolu -
obe rady pozeráme spolu.

Čajík v ruke a zakryté dekou,
,,Mami, zostaňme takto na veky vekov!”

Pozerať sa, ako na zem sneh padá...
Ja mám tú zimu tak veľmi rada!“

                
                                             Báseň: Katka Slobodová, Sekunda A

Obrázok: Grétka Kováčová,  7. B

Vianočná hviezda
 Rozmýšľate nad vianočnou dekoráciou? Skúsili ste si vyzdobiť 
svoj domov kvetom? 
  Vianočná hviezda je trváca izbová rastlina. Vianočnú hviezdu ob-
javíte v kvetinárstvach a nájdete ju ľahko podľa veľmi peknej sýtočervenej 
farby a krásnych tmavozelených lístkov.
Veľkosť tejto zimnej rastliny dosahuje od 40 do 180 cm, takže ju vo 
vašom dome len tak ľahko neprehliadnete. Bohužiaľ, túto kvetinku musíte 
často polievať, čo v období vianočného zhonu môže byť trošku problém.  
Starostlivosť sa vám ale vyplatí. Kvetina nie je náročná na presádzanie. 
S ním vám už poradí množstvo videí na Youtube.
 Verím, že aj táto kvetina dotvorí tú správnu vianočnú atmosféru.

Daniel Horváth, Príma A
IMELO

 Mám	pre	vás	otázku	 -	 	 viete	ako	vyzerá	 imelo?	Táto	 rastli-
na	 žiari	 vždyzelenými	 listami,	 ktoré	 symbolizujú	 nesmrteľnosť.	

Už	 odpradávna	 sa	 používa	 na	 tvorbu	 liečiv.	
Taktiež	 je	 zaujímavé	 tým,	 že	 sa	 priživuje	 na	
svojom	hostiteľovi,	čiže	strome,	no	neubližuje	
mu.	Má	rozkonárené	vetvičky	a	veľkosť	okolo	
40	cm.		Má	biele	blody.
	 Je	 aj	 symbolom	 vianočných	 sviatkov,	
vtedy	sa	zvykne	vešať	do	dverí	a	bozkáva	sa	
pod	 ním.	 Podľa	 povier	má	 bozk	 pod	 imelom	
zabezpečiť	šťastie.

Daniel Horváth, Príma A
Obrázok:  redakcia

ZDROJ: http://urobsisam.zoznam.sk/zahrada/okrasna-zahrada/co-
je-to-imelo-a-preco-je-symbolom-vianoc, 11.11. 2016

šk. rok   2016/2017 2
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Petrova dovolenka
 (druhá časť)

 „Všetko si necháme tu v aute a veci na plávanie si berieme k moru,“ vyhlásil 
otec. 
„Super, už tam niečo vidím!“ skríkol Peter a bleskovo sa prezliekol do plaviek.
„Poďte už!“ zvolal na zvyšok rodiny.  Miki sa odvážil  do vody, ale zbadal medúzu, tak 
zacúval. 
Rodičia vošli do vody a zakričali jednohlasne: ,,Voda je príliš studená, poďte von, deti!“ 
Miki bežal von. Peter smutne vyšiel za ním. 
„Poďte , ideme do auta a potom sa ubytujeme!“ zavelil otec. 
„Juchú!“ vyskakoval Peter. „Ideme sem!“ ťahal Peter rodičov. 
„Kam nás to ťaháš?“ opýtali sa nechápavo. 
„Do tohto hotela!“ odpovedal. 
„Ale my ideme tamto!“ oponovali rodičia.
Išli, ale Peter neveril vlastným očiam a ušiam. 
„V tomto budeme bývať? Chcete mi povedať, že kvôli tomuto sme sem išli deväť 
hodín? Žiaden bazén, žiadna telka, žiadne chrumky?“ spýtal sa sklamane.
Už na nič nereagoval a zaliezol do najbližšej postele, ktorú videl. Mal v pláne, že sa 
zobudí až v noci, keď budú všetci spať. 
Nastala tá noc. Ukradol mame peňaženku z kabelky a upaľoval do hotela, ktorý pred 
pár hodinami videl po ceste z pláže. Bol od nich vzdialený len sto  metrov. Tam sa 
ubytoval. Peter sa čudoval, že mu dali izbu, aj napriek tomu, že je len malé dieťa bez 
doprovodu rodičov. Ale to nevadí, naopak je to úžasné, lebo si môže užívať. Zložil sa 
na izbe. Zrazu ktosi zaklopal na dvere. 
„Pán Peter Panovačný, podľa predpisov by maloleté deti ako vy, nemali brať na 
seba až takú veľkú zodpovednosť, že sa ubytujú bez sprievodu dospelého v takomto 
exkluzívnom hoteli ako je náš,“ povedal recepčný. Ale Peter si vymyslel perfektnú 
výhovorku. 
„Pán recepčný, môj otec ma sem pustil, ale nie je možné sa s ním stretnúť, lebo je 
práve v nemocnici a je v kóme,“  vymyslel si Peter.  Pán z recepcie zatvoril dvere a 
vyzeralo to tak, ako keby to rešpektoval. 
„Vidíš Peter, aj klamstvo sa niekedy oplatí povedať, “ hovoril sám sebe. „No čo tu len 
tak postávam?“ opýtal sa sám seba. „Idem si užívať!“ povedal si a hneď skočil do 
bazéna. „Čľup, skok , tresk, plesk , čľap!“ ozývali sa zvuky z bazéna. 
„Kde je Peter?“ spytovala sa mama a išla ho hľadať. 
„Huhú, ánooo, to je zábava“ ozývali sa hlasy z bazéna. Petra to onedlho už unavilo a 
išiel spať. 
Ráno zasa niekto zaklopal na dvere. 
„Dobré ráno, pán Peter Panovačný, my sme F.B.I a zistili sme, že ste klamal 
recepčnému. Váš otec Vás sem totiž vôbec neposlal a  nie je ani v nemocnici.“ Peter 
sa zatváril prekvapene. Pretože klamal recepčným, vyniesli ho z hotela. Pred vcho-
dovými dverami hotela stáli rodičia, ktorí boli na svojho syna veľmi nahnevaní a zobrali 
ho so sebou do starého škaredého hotela, kde sa Petrovi nepáčilo. 
„Prosím ťa Peter, fakt si si myslel, že v tomto apartmáne budeme týždeň bývať?“ 
opýtala sa  mama. „Mali sme tu len prenocovať a dnes vyrážame na fakt perfektnú 
dovolenku, kde sa ti bude určite páčiť.“ povedali rodičia. 
Leteli lietadlom až na Kanárske ostrovy. Keď tam prišli, Petrovi padla sánka. V ich 
kúpeľni bola  vírivka!  Najprv sa išli najesť do skvelej  luxusnej reštaurácie. Neďaleko 
centra mesta objavili kolotoče a nakoniec nakúpili špeciálne suveníry. Na druhý deň 
sa kúpali v mori, vo vírivke aj v bazéne. Vybláznili sa  do únavy a takto si užívali až do 
konca týždňa. 
„Bola to skvelá dovolenka!“ hovorí si teraz Peter. S rodičmi alebo s blízkou rodinou je 
vždy lepšie ako byť sám. 

Kristínka Vrábliková, 6. A

2
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1 Malá riečka v lese 
  2 Zviera, ktoré pláva vo vode 

3 Zviera, ktoré híka 
  4 Zmysel, ktorým vidíme 

 5 Miesto, kde bývame 
  6 Čím kopeme do lopty 

 7 Obyvatelia v Južnej Amerike 

8 
Štát, kde rozprávajú po 
nemecky 

9 Umývajú sa s tým ruky 
  

Autorky: Lucie Marková a Danijela Bijelonič, Sekunda B    
Obrázok: Veronika Dulayová, Sekunda A 

 

1 Dávame si do toho mobil    
2 Babka s tým šije...    
3 Chalupa inak       
4 Je veľmi temná s hviezdami   
5 Otvor v stene      
6 Čo počítame, keď chceme spať   
7 Vešiame ich na vianočný stromček  

Kristián Spevák, Sekunda A  

OSEMSMEROVKA 

vločka, viance, sneh, zima, rukavice, guľovačka, ľad, brusle, boby,  
lopata, cencúle, sane, snehule, kopec, darček, mráz, lyže                     
Obrázok: Jessi Grellneth, Sekunda A, Eliška Kořínková, Sekunda A 
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SUPERĽAHKÁ TAJNIČKA! 
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1 Typická 
zelenina 

     2 Dom zo snehu ... 

3 Santa Klausovi nechávame sušienky a 
... 

 4 Na nich sa 
sánkujeme... 

    
 

 
 
 
 
 
 

 
     
     

  

Veronika Dulayová, Sekunda A 
Obrázky: Lili Rybová,  Tamara Vidová a Karin Vašicová, 
Tánička Mestická, Chiara Diky, Sekunda A 
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1.  
     

  

1. Vianočná cukrovinka 
2. Dáva darčeky 6.decembra 
3. Vianočná ryba 
4. Z ryby sú do peňaženky... 
5. Malý strom 
6. Vianočná polievka 
7. Deti sa najviac tešia na .... 
Autor: Samo Dulay, Sekunda A 

   

Ak radi lúštite naše tajničky 
a osemsmerovky, vhoďte 
správne odpovede do škatule 
na vrátnici! Pozor, do škatule 
Tilgnerka, nie Tilgneráčik! :D  

2šk. rok   2015/2016
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Obrázková tajnička 

Tešíme sa na.......................             Tánička Mestická, Sekunda A 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pod stromček dostaneme... 
2. My a príbuzní sme... 
3. Malý strom 
4. Gingerbread po slovensky 
5. Bozkáva sa pod tým :D 
6. Vianočná pieseň 
7. Oslavujeme 1.januára 
8. Relax 
9. Sladkosť na cmúľanie 

Autorka: Nina Boldocká, Sekunda A 

Obrázok:Andrea Morávková, Sekunda A 
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