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Prečítajte si...

Príjemné čítanie  tretieho   
čísla  šk. časopisu Tilgnerka!

  Votrelci v 
ľudskom tele znie 
skoro ako názov 
hororového filmu, 
ale v skutočnosti je 
všetko inak. A ako? To 
sa dozviete z článku 
na s. 14.

Hamlet na Tignerke? 
A mal aj lebku? 
Bolo povestné Byť 
či nebyť? Kto mi 
odpovie?
Odpovede nájdete 
na s. 13 od triedy 
1.A bilingválna...

  Stále, stále, 
stále triedime PETfľaše! 
Prečo? Prečítaj si na s. 
6 a dozvieš sa, prečo je 
to  tak....

 70. výročie holo-
caustu je významný 
sviatok nielen na Slo-
vensku, ale i vo svete. 
Naši kvartáni sa 
zúčastnili pamätnej 
akcie na cintoríne 
v Slávičom údolí, 
viac informácii sa 
dozviete na s. 9...

  Naši starí 
známi  z Via Histori-
ca  nám aj tentokrát 
pripravili pekné de-
jepisné predstavenie 
na  tému Cesta slo-
vanskou históriou...
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Prijímačky  do prímy

E
ditoriál

V
šim
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Jednou vetou

 S jarnými mesiacmi prichádza na svet aj tretie 
číslo nášho školského časopisu, ktoré sa už po-
maly stalo tradíciou našej školy a verne mapu-
je dianie na našej škole z pohľadu žiakov i učiteľov.
 Toto tretie číslo Tilgnerky vám prináša témy a uda-
losti zachytávajúce obdobie od januára do marca šk. roku 
2015, ktoré bolo bohaté na rôzne súťaže, akcie i výstavy, 
napríklad   anglická, nemecká i matematická olympiáda, 
dejepisné  divadlo o Slovanoch či spomienková slávnosť 
v Slávičom     údolí... Nechýbal ani zápis prváčikov, pred-
stavovanie projektu Modrá  Tilgnerka a mnoho ďalších 
aktivít, o ktorých sa  dočítate na ďalších stranách.
 Posledné tohtoročné číslo Tilgnerky vy-
chádza v júni, tak ak máte info o vašich aktivi-
tách a chcete ich publikovať, v redakcii ste vítaní...

Pedagogický nadhľad: PhDr. Adriana Hlavinková

 - jarné prázdniny 
sme si užili od 2. 
do 6.marca 2015...

- prijímačky na naše 
bilingválne gymná-
zium  sú 30. marca 
2015

- prijímačky na 
naše 8-ročné gym-
názium nás čakajú 
11. 5. 2015!

- v máji si svoju 
skúšku dospel-
osti za zeleným 
maturitným sto-
lom vyskúšajú aj 
naši oktávani

- koniec roka je 
taaaak ďaleko, 
ale  s naším 
časopisom vám to 
ubehne  rýchlo :D 

  Aj tento rok sa otvo-
ria brány našej školy pre záujemcov 
o štúdium na osemročnom gymnáziu. 
Kým prijímačky na bilingválne gymnázium  
sú koncom marca 2015, prijímacie skúšky 
na osemročné  gymnázium sa uskutočnia 
v máji 2015 - prvý termín je 11. máj, 
náhradný termín je 14.máj 2015.
 Prijímacie skúšky pozostávajú z 
matematiky a  slovenského jazyka a li-
teratúry. Podklady na prijímacie skúšky sú 
zverejnené aj na našej školskej stránke 
www.tilgnerka.edupage.org, kde si môžu 
žiaci pozieť, aké okruhy tém ich čakajú 
a koľko bodov môžu získať za ktorú 
časť, ako aj to, ako dlho bude test trvať. 
Test z matematiky trvá  60 minút 
a test zo slovenského jazyka a lite-
ratúry 60 minút, pričom sa začína dik-
tátom (buď dopĺňací alebo slovný). 
 V tomto školskom roku sa pre 
žiakov  - uchádzačov z 5. ročníka ot-
voria dve prímy do cca 28 žiakov.
  Uchádzačom držíme palce a veríme, 
že sa čoskoro pridajú aj medzi čitateľov 
nášho školského časopisu Tilgnerka.

D. Šablicová, 1.A b
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 ZBER PA-
PIERA stále beží - 
každý štvrtok pred 
vyučovaním vzadu 
na šk. dvore vás 
čaká veľký kontajner 
a naša EKOhliadka s 
p.uč. I. Matajsovou, 
ktorí každý prírastok 
starostlivo zapisujú a 
koncom roka vzhod-
notia zber jendotlivca 
aj zber tried!
 P O Z O R , 
kartóny nie! A pa-
pier nech je nejako 
úhľadne zbalený a 
previazaný!

 F y z i k á r i 
skúmali...
 Naši  študenti 
fyziky boli s p. uč. I. 
Matajsovou dňa 5. 2. 
2015 na meraní  labo-
ratórnych úloh z fyziky 
s maturantmi z fyziky, 
ktoré prebieha na 
fakulte Elektrotechniky 
a informatiky (FEI).

 M a t u r i t y 
začínajú!
Ak ste si mysleli, že 
maturitné skúšky sú 
ešte ďaleko, omyl! 
Áno, tie klasické ya 
zeleným stolom budú 
až v máji, ale ako 
sme v redakcii zistili, 
prvá časť začína už v 
polovičke marca, keď 
naši maturanti tak, 
ako aj ostatní matu-
ranti na Slovensku, 
budú písať písom-
nú slohovú prácu 
na zadanú tému a 
potom ich otestujú z 
ich znalostí sloven-
ského jazyka a lite-
ratúry, matematiky a 
angličtiny.  Takže im 
držme palce!

Rok Ľ. Štúra
 Tento rok si na 
Slovensku pripomíname 
200. výročie narodenia 
Ľ. Štúra, ktoré vzvrcholí 
na jeseň budúceho 
roku, ale naša škola už 
pomaly začína v rámci 
SJL v príprave projek-
tov...

Objavujeme svet 
okolo nás
 Tilgnerácki učitelia 
prírodnych vied spolu 
so svojimi študentmi 
pokračujú v európ-
skom projekte Ob-
javujeme svet okolo 
nás, ktorý sme vám 
už predstavili v mi-
nulých číslach nášho 
časopisu.
Najnovšie si pripra-
vujú a postupne reali-
zujú rôzne chemické 
pokusy, viac napr. v 
článku na s. 13.
Novinkou v projekte 
je aj rozmiestnenie 
plagátov o projekte, 
ktoré pripravili žiaci 
1.A bilingválnej pod 
vedením p. uč. A. 
Hlavinkovej,  ktorá 
je v tomto projekte 
manažérkou publi-
city.                         Red.  

 
 O k t á v a n s k i 
snehuliaci? Veru áno, 
tohtoročná zima nám po 
Vianociach dopriala sne-
hu a snehu, a tak sa naši 
najväčší tilgneráci pos-
lednýkrát na Tilgnerke 
zahrali a postavili si 
takéhoto krásneho sne-
huliaka :D
Ďakujeme za info a foto!
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Po stopách Slovanov 

A
ktuálne

  
 V dejepisných akciách  pokračujeme 
na Tilgnerke aj v druhom polroku. V 
stredu 4.2.2015 sa naši tilgneráci 
zúčastnili dejepisného divadelného 
predstavenia s názvom Cesta  slo-
vanskou históriou, ktoré predviedla 
šermiarsko-historická skupina Via 
historica. 
Prvé vystúpenie absolvovali žiaci 
1.stupňa o 9 00 hod., pričom pred-

stavenie  bolo prispôsobené veku žiakov. Žiaci 2. stupňa nasledovali o 
10 00 hod. v známom Camel klube
     V rámci predstavenie sa žiaci zaujímavou hranou formou dozvedeli 
základné fakty o prvých Slovanoch a vzniku Veľkej Moravy, mali možnosť 
vidieť dobové oblečenie, ako aj ukážky dobových bitiek s využitím replík 
dobových zbraní.
     Rovnako sa žiaci interatívnou formou zapojili priamo do predstavenia, 
takže si  na vlastnej koži vyskúšali písanie hlaholikou či bitku o Devín.

Text a foto: PhDr. Adriana Hlavinková

      Každoročným milým zvy-
kom na Tilgnerke býva zápis 
budúcich prváčikov, ktorým 
sa prvýkrát otvárajú brány 
našej školy...
 Malinkí škôlkari 
prichádzajú spolu s rodičmi 
a  očká im žiaria nadšením z 
krásnych darčekov, ktoré 

  Zápis prváčikov
pre nich pripravili ich starší 
spolužiaci s pani učiteľkami. 
Absolvujú aj malé testovanie 
školskej zrelosti a veselo si 
poobzerajú naše triedy.
  V mene redakcie im 
želáme, aby im nadšenie 
a zvedavosť vydržali čo 
najdlhšie... :D

 Text a foto: redakcia
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 Recyklujme PETfľaše!
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  Tento polrok sa v 
každej triede objavil žltý 
kôš. Možno ste sa čudovali, 
čo to je a načo to slúži? 
Teraz vám to náš časopis 
prezradí! 
  Tieto veľké žlté koše 
slúžia na to, aby sme do 
nich vhadzovali PET flaše.
Týmto spôsobom pomáhame 
chrániť prírodu, aby sme 
ju neznečisťovali odpadom, 
ktorý by sa v prírode  roz-
kladal aj sto rokov.  Takto 
pozbierané fľaše budú zre-
cyklované  a ďalej použité 

na výrobu tričiek, mikín, búnd, šperkov, nárazníkov a 
mnohých iných vecí. 
 Takže od dnes po vypití nápojov z PET fľaší ne-
zabudnite ich vyhodiť do žltých košov!

Text a foto: Diana Šablicová, 1.A bilingválna

Ako sme vynášali Morenu 
  V rámci vyučovania de-
jepisu sa naši žiaci z 5.B učili aj 
o rôznych zvykoch a tradíciách 
na Slovensku počas celého 
roka, od Vianoc do Vianoc.
 Vianočné tradície sú 
už v učive minulosťou, ale ak-
tuálne si pripomenuli tradície 
fašiangových osláv a úplne 
najaktuálnejšie bolo vynášanie  
Moreny a privolávanie jari! 
  Už  naši slovanskí 
predkovia sa takto lúčili so zi-
mou, že symbolicky vynášali  
bábku Moreny, symbolu zimy, 
ktorú v sprievode za rôznych 
piesní hádzali do potoka... 
 Aj naša zima v Bratis-
lave bola mimoriadne dlhá a 

mrazivá,  a tak sme  si zho-
tovili symbolickú Morenu 
a čuduj sa svete, hneď aj 
jar prišla a kvety rozkvitli...
Foto môžete vidieť aj na titulke 
nášho časopisu... 

Text a foto: PhDr. A. Hlavinková
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 Dňa 21. januára 2015 sa 
konalo okresné kolo Matematickej 
olympiády v kategórii Z5 a Z6. 
Spomedzi škôl v Karlovej Vsi
naši Tilgneráci obsadili trikrát prvé 
miesto!
Nikola Šašinková (5.A) – 1. 
miesto
Matúš Munka (5.A) – 1. miesto
Zuzana Mačicová (kvarta A) – 1. 
miesto
Martin Miadok (kvarta A) – 2. 
miesto
Blahoželáme a ďakujeme za info 
p.uč. Mgr. K. Beničiakovej.

Text: Diana Šablicová, 1.A b
Obrázok: anonym, kvarta A

Spoznávame krajiny 
 

	 Vedeli	ste,	že	na	Ukrajine	končíte	
vysokú	 školu	 už	 ako	 22-roční?	 Alebo	
že	 v	 Indonézií	 na	 bežnej	 prechádzke	
nenatrafíte	na	vysokého	človeka?
	 V	jeden	februárový		týždeň	mali	
niektoré	naše	 triedy	možnosť	zoznámiť	
sa	 s	 kultúrami	 iných	 krajín	 a	 to	 priamo	
počas	 vyučovania!	 Tento	 rok	 k	 nám	 v	
rámci	dlhoročného	projektu	Educate	Slo-
vakia	 pricestovali	 dve	 dievčatá	 z	Ukra-
jiny	a	Indonézie,	ktoré	nám	prednášali	o	
ich	krajinách	–	v	angličtine!	Podozvedali	
sme	sa	veľa	informácií	o	ukrajinsko-ruských	bojoch,	neobvyklých	indonézskych	
jedlách	 a	mnoho	 iných	 zaujímavostí.	 Dokonca	 sa	 priamo	 v	 našej	 triede	 našli	
dobrovoľníci,	ktorí	si	vyskúšali	typické	indonézske	oblečenie!
	 Zlatým	 klincom	 bolo	 jednoznačne	 „jazykové	 okienko“.	 	 Dievčatá	 nás	
naučili	pár	ukrajinských	a	 indonézskych	 fráz,	napríklad	Ako	sa	máš,	Ďakujem,	
Milujem	ťa	a	podobne.	Nakoniec	sme	ich	aj	my	naučili	pár	slovenských	slovíčok.	
Verili	by	ste,	že	najväčší	problém	im	robilo	vysloviť	slovo	pštros?	
	 Na	týchto	hodinách	sme	sa	skutočne	veľa	nasmiali	a	získali	sme	okrem	
slovnej	zásoby	aj	nové	informácie	o	krajinách,	v	ktorých	sa	žije	úplne	inak	ako	u	
nás. :)                                                 Text a foto: Simona Baranová, 1.A bilingválna

  Matematický úspech!
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 Budúci slávni umelci...
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Netopier v škole?  
dovaného	 na	 snehu.	 Každý	 zo	 žiakov	
sme	 mu	 mohli	 dať	 pinzetou	 jedného	
z	 múčnych	 červov,	 ktorých	 pre	 neho	
chovali	v	ovsených	vločkách.		
	 Boli	 to	 podarené	 hodiny	 a	 mys-
lím,	 že	 nás	 naozaj	 presvedčili,	 že	 v	
prírode	 okolo	 nás	 existujú	 nádherné,	
ale	 aj	 zraniteľné	 druhy,	 ktoré	 si	 zaslúžia	
našu	 pozornosť,	 pomoc	 a	 ochranu.	
     Text a  foto: RNDr. K. Kresáňová, PhD.

      Sekundáni urobili na 
škole výstavu, ktorá  uka-
zuje žiakom našej školy, aké 
zaujímavé živočíchy žijú na 
našom území...
 Projekty	boli	naozaj	veľmi	pekne	
spracované,	 aj	 odprezentované.	Pozrieť	
si	 ich	stále	môžete	na	nástenkách	školy	
na	prvom	poschodí	 (pri	učebniach	 infor-
matiky	a	biológie).			 	 	
								Zlatým	klincom	bola	ale	prezentácia	
skupiny	dievčat,	ktoré	keďže	spracováva-
li	 jaskyne,	 priviedli	 si	 na	 hodinu	mamu,	
ktorá	 je	 odborníčkou	 na	 netopiere.	 	 Jej	
meno	 je	 Mgr.	 Blanka	 Lehotská,	 PhD.	
Zaujímavým	spôsobom	nám	porozpráva-
la	o	netopieroch	a	doplnila	 informácie	 k	
projektu	 akčnej	 skupinky	 sekundániek.	
Pustila	 nám	 zvukové	 nahrávky	 netopie-
rov	a	nielen	to....		Dokonca	nám	jedného	
netopiera	(podkovára)		doniesla	ukázať.	
Netopiera	 	 našli	 zamrznutého	 a	 vyhla-

 ...vystavovali 
exkluzívne na chod-
bách našej školy!
 Alebo ako sa predstavo-
vali výsledky práce  Výtvarného 
krúžku na Tilgnerke pod ve-
dením p. uč. Ingrid Sýkorovej. 
 Vidieť ste mohli rôzne 
techniky ich práce, či už maľba 
temperkami, vodovkami, 
používanie rôznych materiálov 
(napr. kôra stromu), ale aj práca 
s počítačom a jeho využitie vo 
výtvarnej práci.

Text a  foto: Sofia Čerňáková, 5. C
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70. výročie holokaustu 

,,Táto kniha nie je pre odchádzajúcu 
generáciu, ale pre prichádzajúcu

 generáciu... aby ste nezabudli...”

 Pavel Branko je muž,  ktorý  prežil  v   koncentračnom 
tábore v Mauthausene. Je nestor slovenskej filmovej kri-
tiky, publicista, prekladateľ fikčnej a non-fikčnej literatúry, 
teoretik dokumentárneho filmu, historik a novinár.
 Stretli sme sa s ním v rámci výučby dejepisu  na cintoríne v 
Slávičom údolí, kde sa 19. 2. 2015  konala spomienka pri príležitosti 70. 
výročia tragických udalostí pri Melku a vydania jeho knihy Proti prúdu. 
(19. februára 1945 sa pri dolnorakúskom mestečku Melk odohrala kr-
vavá dráma. keď anglo-americké stíhačky zaútočili na kolónu vojen-
ských nákladných áut, v ktorých boli politickí väzni, formálne prepustení 
Tisovou vládou a vzápätí zaistení gestapom, ktoré zorganizovalo ich 
odvoz do Mauthausenu -  v deň náletu bolo v najväčšom z dovtedajších 
transportov vyše 280 väzňov, zostalo niekoľko desiatok mŕtvych.)
 Po slávnosti   sme sa s ním porozprávali o dobe, v ktorej žil, a o 
zle, ktoré prežil...

 Prenasledujú vás spomienky 
na koncentračný tábor?
Nie, neberiem to ako traumu, 
lebo tieto spomienky som zatlačil 
za veľmi hrubý múr, 
ktorý nič neprebúra.
Pamätáte si aj po tak 
dlhej dobe na život 
v koncentračnom 
tábore?
Áno, a všetky tieto 
moje spomienky som 
zhmotnil v knihe Pro-
ti prúdu.
Ako  s takouto 
s k ú s e n o s ť o u 
žijete? 
Beriem to ako niečo, 
s čím už nič neu-
robím. Žijem svoj 
život naplno, ako len 
môžem, teším sa aj z 

maličkostí.
Ďakujeme za rozhovor!
Text: 
T. Fábryová, M. Hrončeková, kvarta B
Foto: V. Megová, kvarta B
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Pani učiteľka, ste na našej škole 
tento rok  nová, aký predmet učíte? 
Kde vás nájdeme počas prestávok?
 Učím slovenský jazyk a 
občiansku výchovu. Nájdete ma v 
kabinete SJL – dejepis   alebo na 
chodbe pri dozore. 
Ako sa vám na škole začínalo?
 Na svoje prvé začiatky si 
spomínam len v dobrom, začínala 
som plná ideálov a nadšenia na 
malej škole. Ale hoci už mám pár 
rokov odučených, nová škola je 
vždy nový začiatok – nové deti, 
noví kolegovia, nové priateľstvá, 
nové skúsenosti, nové výzvy aj 
nové očakávania.
Akí sú vaši žiaci?
 Presne takí, akí majú byť! 
:D Snaživí aj leniví. Veselí aj uke-
caní.  Neobľubujú slovenčinu a 
nemajú radi domáce úlohy, ale ve-

Mgr. Anetta Gnidová 

Spovedáme  učiteľov!

rím, že po čase si svoj rodný jazyk 
predsa len obľúbia.
Keďže učíte slovenčinu, aká je vaša 
obľúbená kniha? Máte aj obľúbené 
motto?
 Ťažké rozhodnutie. Rada 
sa vraciam k viacerým knihám. 
Ale asi najradšej ku knihe Večne 
spievajú lesy od T. Gulbranssena, 
potom je tu Anna Kareninová (Tol-
stoj) alebo Zločin a trest (Dostoje-
vskij).
A čo sa týka životného motta – ria-
dim sa takým svojím – snažím sa 
svoju prácu robiť najlepšie, ako 
viem a vládzem, a myslím pri tom 
na tých, pre ktorých to robím. 
Aby moja práca nebola len prá-
cou, ale poslaním...
Ďakujeme za rozhovor.

Text: Diana Šablicová, 1.A bilingválna
Za foto ďakujeme pani učiteľke!

 V druhom pol-
roku vám predsta-
vujeme ďalšie naše 
nové pani učiteľky!
  Vedeli ste, čo 
učia a ktoré triedy?
Aké sú?
Čo o sebe prez-
radili? Dozviete sa 
práve tu!

3
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Spovednica

dcéry a  tri milé vnúčatká, ktoré síce 
nevedia, že som slovenčinárka, 
ale veľmi často mi donesú  knižky, 
aby som im čítala. 
Nie je  veru ľahké stručne sa 
predstaviť.  Za človeka majú 
hovoriť činy a výsledky, ktoré v 
tomto prípade ešte nie sú.  Teším 
sa z úspechov mojich bývalých 
študentov, ktorí dosiahli pozo-
ruhodné výsledky. 
Vždy zdôrazňujem potrebu učiť sa  
a napredovať a byť cieľavedomý. 
Určite máte svoje plány a túžby a 
chcete veľa dosiahnuť. Kto chce 
lietať, musí mať krídla. A vzdela-
nie vám umožní, aby vám krídla  
narástli. Aby ste mohli dosiahnuť  
svoje ciele. K tomu slušnosť, 
férovosť,   zdravé sebavedomie a 
elán.  To sú hodnoty, ktoré uzná-
vam. Som šťastná, keď ich mám 
vedľa seba. 
Ďakujeme za rozhovor!
Text:	Diana	Šablicová,	1.A	b
Za	foto	ďakujeme	pani	učiteľke!

PhDr. Valéria Jágrová

 Pani učiteľka, vitajte u 
nás, čo na Tilgnerke učíte? 
Ďakujem za privítanie, aj za os-
lovenie. Učím slovenský jazyk a 
literatúru.
 Nastúpili ste v 2. polroku, 
ako sa vám zvyká?
Áno, nastúpila som  do idúceho 
vlaku, ale to nevadí.  Poznám 
školský proces aj študentskú 
dušu. Snažím sa zosúladiť pred-
stavy žiakov s požiadavkami, 
ktoré vyplývajú zo školských os-
nov.  Skrátene povedané  – aj na-
priek opakovanej zmene  učiteľov 
dbám na to, aby žiaci zvládli pred-
písané učivo a s troškou šťastia, 
aby ich to aj zaujalo.  Už som si 

celkom dobre zvykla, aj potrafím 
do tried. Našla som tu milé ko-
legyne slovenčinárky a veľký 
učiteľský zbor. 
 Učili ste aj predtým? Ak 
áno, kde napríklad?
Áno, učila som aj predtým. V 
strednom školstve som pôso-
bila toľko rokov, že by som to 
najradšej neuviedla. Moja pred-
chádzajúca škola bola Obchodná 
akadémia v Nitre, kde som učila 
slovenčinu a spoločenskú komu-
nikáciu. Študenti mali tiež školský 
časopis, volal sa Hurikán. Pred 
uzávierkou čísla bolo vždy rušno. 
Navštevovali sme divadelné pred-
stavenia.Napríklad muzikál Adam 
Šangala a Pacho, hybský zbojník,  
videli niektorí až sedemkrát. 
 Ako by ste sa nám 
stručne predstavili?
Neviem, čo by vás zaujímalo... či 
životopisné údaje alebo aká som?
Som vydatá, mám dve dospelé 

3
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Zelená strecha a jazierko
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  Modrá Tilgnerka - takto 
znie projekt, ktorý sa rozbieha 
na našej škole. 
Zámerom projektu Modrá 
Tilgnerka je postupne vytvárať 
pozitívny vzťah mladých ľudí k 
vode ako produktu nevyhnut-
nému pre život. 
 Žiaci z kvinty A pri-
pravili pre žiakov z našej školy  
prezentáciu, aby nás informov-
ali o tomto projekte. Cieľom 
tohto projektu je aj vybudovať 
zelenú strechu  na našej škole. 
Rovnako pred školou pribudne 
už v krátkom čase aj jazierko 
zachytávajúce dažďovú vodu.  
 Hoci naša škola má 

 Naša členka realizačného 
tímu projektu Modrá Tilgnerka 
PaedDr. Danka Lapšanská pri-
pravila pre žiakov 1. stupňa 

dostatok stromov a zelene, 
určité zmeny sa udejú aj v  
našom školskom  parku a naši 
redaktori budú pri tom.   
    Text a foto: Diana Šablicová, 1.Ab

prezentácie, v ktorých postupne , 
aj formou 3D projektov,  informo-
vala o tom, čo prinesie projekt pre 
našu Tilgnerku...
 Žiaci najprv viedli rozho-
vor o význame vody a o využití 
dažďovej vody v praktickom 
živote človeka.
Potom boli žiakom najnižších 
tried odprezentované vizualizácie 
vegetačnej strechy, dažďového 
jazierka a vegetačných tvárnic.
Deti mali možnosť vidieť 3D mo-
dely pripravovaného projektu..
 Žiaci 4.D triedy pomáhali 
svojej triednej pani učiteľke s 
prípravou projektov... Viac sa doz-
viete v projekte Modrá Tilgnerka 
aj na stránke našej školy www.
tilgnerka.edupage.org.

Mgr. Ivana Reviliaková, manažér publicity

Čo s dažďovou vodou?

3
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Projekty

 
 T i lgnerka 
k a ž d o r o č n e 
o r g a n i z u j e 
preteky v 
u m e l e c k o m 
p r e d n e s e 
poézie a prózy 
súťaže Hviez-
d o s l a v o v 
Kubín. 
 I v tom-

to školskom roku prebiehali 

Stále je IN ...
Hviezdoslavov Kubín!

Vyrobili sme 
bezfarebnú coca colu!  

 V rámci európskeho 
projektu Objavujeme svet 
okolo nás sa naši študenti 
naučili vlastnými ruka-
mi vyrobiť aj bezfarebnú 
cola colu!
 Našich šiestich  
laboratórnych cvičení 
sa zúčastnil aj Mgr. V. 
Gašparík z PF UK v Brati-
slave, ktorý nám 
zapožičal potreb-
né vybavenie na 
rôzne naplánované 
pokusy, takže žiaci 
si pokusy naozaj 
vyskúšali a učivo 
tak prakticky a 
rýchlo pochopi-
li! Robili sme fil-
tráciu, adsorbciu, 
termochémiu, chem-
ické reakcie - roz-
klad a zlučovanie, 
meranie pH kyselín 
a zásad...

 Práve na nákup 
takýchto praktických vecí 
môže naša škola využiť 2% 
z daní - daní od rodičov 
tilgnerákov! 
Ďakujeme za informácie 
p.uč. J. Červeňovej a I. 
Piršelovej!
Text a foto:  PhDr. A. Hlavinková
manažér publicity Objavujeme svet okolo nás

triedne a školské kolá.  
 V posledných kategóriách nás v 
okresnom kole tejto súťaže /or-
ganizovanej v Modre/ reprezen-
tovali žiačky Martina Hrádeková 
z oktávy B, ktorá získala za svoj 
prednes 2. miesto, a Adriana 
Drozdová z 2. Ab triedy biling-
válnej sekcie, ktorá vysúťažila 
3. miesto v silnej konkurencii. 
Blahoželáme víťazkám!

              Mgr.	I.	Reviliaková

3
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Votrelci v ľudskom tele?! 
 
 Strašidelnú, ale veľmi 
zaujímavú prednášku zažili  žiaci 
6.B, keď k nim na hodinu prišla 
porozprávať skutočné príbe-
hy o ľudských votrelcoch Mgr. 
Daniela Valentová (odborná 
pracovníčka z laboratória parazi-
tológie a mykológie zo Štátneho 
veterinárneho a potravi-
nového ústavu v Bratislave).
 Pútavým spôsobom po-
rozprávala veľa zaujíma-
vých informácií o vnú-
torných aj vonkajších 
parazitoch človeka, ktoré 
môžeme na našom území 
dostať do nášho tela. Napokon sme sa dostali aj k 
strašidelným historkám o červoch a iných potvorách v 
človeku, aj  iných krajinách ako Afrika a podobne.... 
 Úžasné  bolo, že pani Valentová nám zo  sebou  
priniesla  aj  skutočné u kážky  parazitov, ktoré  si  
mohol   každý naživo a zblízka pozrieť. 
 Tešili sme sa, pretože nie každý deň 
človek môže držať skúmavku s mrľami, muchou Tse 
Tse, pásomnicou, škrkavkou, motolicou.... :D
Dozvedeli sme sa úžasné a fascinujúce veci, napríklad to, 
že najnebezpečnejší a jediný smrteľný parazit žijúci na 
Slovensku je iba niekoľkomilimetrová pásomnica líščia. 
Zistili sme, prečo majú príslušníci armády v príručke 
radu, že sa nesmie cikať Amazonky (...lebo ryba menom Van-

déllia), ako a prečo parazit 
Toxoplazma spôsobí, že myši 
sa prestanú báť mačiek...
  Som naozaj vďačná, že 
pre žiakov na našej škole si 
vedia nájsť čas a prísť vzác-
ni a úžasní odborníci, mno-
hokrát svetové kapacity. 
  Verím, že takým-
to spôsobom sa nám 
ďaleko jednoduchšie a 
príťažlivejšie otvoria 
dvere k novým poznatkom, 
ukážu a priblížia sa záz-
raky prírody...

Text a  foto: RNDr. K. Kresáňová, PhD.
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 D ň a 
9 . 1 2 . 2 0 1 4 
žiaci 9. A  pod 
vedením p. 
učiteľky Silvie 
B o d l á k o v e j 
navštvili Mest-
skú knižnicu, 
kde sa stretli 
na besede s 
Ľ u b o m í r o m 
Feldekom...... 
Veru, výborne 
bolo!
Text a foto: 9.A

SOČKa nám ožíva!
 Milí tilgneráci, neviem, či viete, 
ale v pondelok 23.2.2015 sa na našej 
škole uskutočnilo prezentovanie prác 
Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), 
vďaka ktorým mohli traja žiaci postúpiť do 
krajského kola. SOČka je vlastne tvorba pro-
jektu žiaka, ale na najvyššom žiackom ,,lev-
eli” - vymyslé si tému, odborne ju spracuje 
a pripraví si aj vlastný výskum. Celý projekt 
spracuje do určitého výstupu, ktorý potom 
prezentuje na školskom kole SOČ svojim 
spolusúťažiacim a pedagógom.
 Tohtoročnej SOČky sa zúčastnilo  
16 žiakov našej školy pod vedením p. uč. 
S. Martinkovičovej a p.uč. K. Kresáňovej  s 
rôznymi témami ohľadom zdravotníctva, 
potravinárstva a pedagogiky.
Do krajského kola postúpili žiaci menom: Eduard Bohunský, septima B, Jana Bruck-
nerová, septima A a Natália Plávalová, septima A. Žiaci sa inšpirovali vlastnými 
skúsenosťami a teóriu čerpali hlavne z internetu, kníh a encyklopédie. Poniektorým 
pomáhali odborníci alebo rodinní známi, ktorí majú medicínske vzdelanie. 
Druhá časť Stredoškolskej odbornej činnosti obsahovala dotazník s rôznymi otázkami 
týkajúcimi sa danej témy, ktoré dali zodpovedať kamarátom, rodine a náhodným ľuďom. 
 Reprezentantom Tilgnerky držíme palce v ďalšom postupe!

Text a foto:  Nina Jurčagová a Dominika Tóthová, septima B 

Tilgneráci s Ľ. Feldekom!
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   Nemčinárska hviezda Diana
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 Vedeli ste o tom, že na našej škole 
máme víťazku obvodného kola nemeck-
ej olympiády ?   Diana  Šablicová z 1.Ab 
vyhrala školské kolo nemeckej a neskôr 
aj obvodné kolo tejto olympiády. Tak 
sme ju teda vyspovedali!
Na  začiatok, ako dlho sa učíš nemecký 
jazyk? 
Nemecký jazyk sa učím od prvej triedy na 
ZŠ Za kasárňou, ktorá sa zameriava na 
rozšírenú výučbu nemeckého jazyka.
Kto ťa učí  nemecký jazyk na našej 
škole?
Na našej škole ma učí pani učiteľka J. Cori.  
Pripravovala ma aj na túto súťaž, za čo jej 
ďakujem.

Aké boli tvoje  pocity z nemeckej olympiády?
Školské kolo bolo  veľmi ťažké . Hlavne gramatický test bol veľmi náročný. 
Čo sa týka obvodného kola, tam mi dala zabrať hlavne ústna časť. 
Si so svojím výsledkom spokojná?
Vzhľadom na to, že som sa po prvý raz zúčastnila nemeckej olympiády, 
tak som so svojím výsledkom  veľmi spokojná. Ale dúfam, že ďalšie roky 
sa mi podarí umiestniť aj na krajskom kole.
Ďakujem za rozhovor.                                  Text a foto: Karin Virágová, 1.A b

 V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku pre ZŠ a pre SŠ 
obvodu Bratislava IV, ktoré sa konalo v januári 2015, žiaci a študenti 
našej školy získali štyri prvé miesta.
Lenka Backová (Ok B)          – 1. miesto, kategória 2C2
Viktória Markovičová (Sp B)  – 1. miesto, kategória 2B
Jana Krajčovičová (Ki A)       – 1. miesto, kategória 2A
Adam Grečner (Kv A)           – 1. miesto, kategória 1B
  Všetci uvedení víťazi obvodného kola a tiež Michal Karlubík 
(2Ab, kategória 2C1)  a Andrej Stehlík  (8B, kategória 1C) sa vo 
februári zúčastnili krajského kola OAJ.
  Adam Grečner (Kv A) obsadil skvelé 2. miesto v krajskom kole 
v kategórii 1B.
  Všetkým k ich úspechu blahoželáme a ďakujeme za informácie 
pre náš časopis kolektívu angličtinárov na našej škole!

Red.

Bodujeme aj v angline!

3
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Finančná gramotnosť 
   Finančná olympiada je vedomostná  súťaž, ktorá 
dáva šancu mladým ľuďom otestovať a následne si 
porovnať základné finančné vedomosti. Žiaci z našej školy 
mali možnosť zapojiť sa. Ste zvedaví, aké bolo prvé kolo? 
Aké sú ich pocity? Tak si prečítajte rozhovor so súťažiacim 
Michalom Totkom z 1.A b.
 Michal, myslíš si, že otázky v prvom kole 
boli náročné? Myslím	si,	že	prvé	kolo	bolo	veľmi	 ťažké.	
Bolo	 to	niečo	nové,	s	čím	som	sa	predtým	v	škole	nestretol.
Otázky	mi	prišli	dosť	náročné	na	to,	že	to	bol	len	úvod	súťaže.
 Kto ti pomáhal s vypracovaním súťaže? 
S	priebehom	súťaže	mi	pomohol	otec.	A	dôvod	bol,	že	som	mal	
záujem	výskúšať	niečo	nové	a,	samozrejme,	vyhrať	nejaké	tie		
ceny.
 Ako si dopadol v tejto súťaži?
Po	prvom	kole	som	úspešný	riešiteľ,	to	znamená,	že	postupujem	do	ďalšieho	kola,	kde	
budem	riešiť	ďalšie	úlohy.
Ďakujeme za rozhovor!                              Text a foto: Diana Šablicová, 1.A b

 Triedy príma A a sekunda B sa zapojili do súťaže  organizovanej cestovnou 
kanceláriou Bubo: „Zápisník cestovateľa“. V triedach si vytvorili niekoľko tímov, každý tím 
si vybral zo zoznamu krajinu, na ktorú si poriadne posvietil. Kreatívnym a interaktívnym 
spôsobom mali predstaviť vybranú krajinu, aby pre jej návštevu nadchli čo najviac 
cestovateľských dobrodruhov spomedzi rovesníkov. Každý tím vytvoril aj svoj vlastný 
bedeker, ktorý zaslal v januári do súťaže. Dvom tímom z prímy sa podarilo získať CENU ZA 
NAJLEPŠIE VYSTIHNUTIE ESENCIE  ZVOLENEJ KRAJINY.              RNDr.A.Rácová 

	  

	  

	  

	 Triedy	príma	A	a	sekunda	B	sa	zapojili	do	súťaže	organizovanej	cestovnou	kanceláriou	
Bubo:	„Zápisník	cestovateľa“.	V	triedach	si	vytvorili	niekoľko	tímov,	každý	tím	si	vybral	zo	zoznamu	
krajinu,	na	ktorú	si	poriadne	posvietil.	Kreatívnym	a	interaktívnym		spôsobom	mali	predstaviť	vy-
branú	 krajinu,	 aby	 pre	 jej	 návštevu	 nadchli	 čo	 najviac	 cestovateľských	 dobrodruhov	 spomedzi	
rovesníkov.	Každý	tím	vytvoril	aj	svoj	vlastný	bedeker,	ktorý	zaslal	v	januári	do	súťaže.	
Dvom	tímom	z	prímy	A	sa	podarilo	získať	CENU	ZA	NAJLEPŠIE	VYSTIHNUTIE	ESENCIE	
ZVOLENEJ	KRAJINY.	Gratulujeme!																																											 

Text a foto: RNDr. A. Rácová

Vyhrali sme s Bubom!
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 Štefan Rosina

 
1. Štofi, ty si náš úspešný automo-
bilový pretekár,   ako si to stíhal v 
škole? 
Dobre,	dalo	sa	to	stíhať.	Ak	vám	môžem	
mladším	 poradiť,	 pokiaľ	 máte	 nejaký	
sen	 a	 zaumienite	 si	 niečo,	 čo	 chcete	
dosiahnuť	 –	 väčšinou	 to	 aj	 dosiahnete.	
Často	som	riešil	úlohy	zo	školy	v	lietadle	
alebo	vtedy,	keď	som	cestoval	na	preteky	
a	späť.	Jednoducho,	ak	sa	chce,	sa	aj	dá.	
Najhoršie	je,	keď	človek	nevie,	čo	v	živote	
chce	 dosiahnuť.	 Raz	 mi	 jeden	 rozumný	
pán	povedal,	 väčšina	úspešných	 ľudí	už	
od	mlada	vedeli,	čo	chcú	byť,	a	ak	mám	
byť	 úprimný,	 ja	 som	 nevedel,	 ale	 pátral	
som	po	niečom	a	našiel	som	autá.
2. Kde si chodil na základku a na stred-
nú školu?
Na	základnú	školu	som	chodil	v	Púchove,	
ako	aj	na	strednú	–	Gymnázium	v	Púcho-
ve. 
3. Ktoré predmety na základnej škole 
si mal najradšej a naopak, nemal rád ?
Na	 základnej	 škole	 som	 mal	 najradšej	
telesnú	 výchovu	 :D,	 takisto	 aj	 matema-
tiku	a	angličtinu.	Väčšinou	som	nemusel	
slovenčinu	a	nemčinu.

 Prvý a jediný Slovák 
na stupňoch víťazov Ško-
da Octavia Cup, Porsche 
Supercupe, Majstrovstiev 
sveta FIA GT1 a prvý ví-
ťaz
pretekov FIA GT zo Slo-
venska.
A exštudent Oxfordu!

 exkluzívne len pre Tilgnerku...
4. Aké známky si mal na základnej a 
strednej škole ?
Na	 základnej	 väčšinou	 samé	 jednotky,	
počas	strednej	školy	sa	stalo,	že	som	mal	
aj	trojky.	Počas	strednej	to	bolo	väčšinou	
o	jednotkách,	dvojkách	a	jednej	trojke	zo	
slovenčiny.
5. Viem, že si študoval v Anglicku. Bolo 
ťažké študovať na tak známej škole 
ako Oxford a popri tom pretekať na 
svetových okruhoch? 
Tak	ako	som	spomínal	v	prvej	otázke,	 ja	
som	mal	cieľ,	že	som	chcel	a	tým	pádom	
som	 neriešil,	 či	 to	 je	 alebo	 bude	 ťažké.	
Určite,	 dalo	 sa	 vydať	 jednoduchšou,	 ale	
aj	komplikovanejšou	cestou.	Mňa	to	však	
bavilo	a	úspešne	som	ukončil	aj	školu	aj	
preteky.	Ja	som	si	žil	svoj	sen	a	tešil	som	
sa	z	toho,	že	môžem	cestovať	a	žiť	mimo	
SR,	spoznávať	nové	trate,	nových	ľudí.	Ak	
tu	 môžem	 ponúknuť	 myšlienku,	 hocako	
vám	 pripadá,	 že	 pracujete	 ťažko,	 neza-
búdajte,	 že	 sú	 ľudia,	 ktorí	 pracujú	 ešte	
ťažšie	a	v	horších	podmienkach	–	toto	bol	
môj	motor.
6. Aké jazyky ovládaš okrem angličtiny?
Nemecky	lepšie,	rusky	základne.
7. Koľko rokov si mal, keď si sa 
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prvýkrát postavil na štart ?
Mal	 som	 14	 rokov,	 jazdil	 som	 v	 ČR	 takz-
vaný	 Ford	 Fiesta	Cup,	 ktorý	 bol	 skutočne	
dobrým	odrazovým	mostíkom.	Jazdili	sme	v	
ČR	a	veľmi	rád	spomínam	na	toto	obdobie.	
V	autách	 to	 funguje	 tak,	 že	môžete	 začať	
pretekať	 v	 štrnástich	 –	 ale	 len	 s	 autom	 s	
motorom	o	objeme	1,4	 l	a	od	 	šestnástich	
objem	motora	nie	je	obmedzený.
8. Aké víťazstvá sú pre teba najkrajšie a 
najdôležitejšie ?
Na	 všetky	 víťazstvá	 a	 úspechy	 rád	
spomínam,	 najviac	 si	 azda	 cením	 úspe-
chy	v	Supercup-e	alebo	FIA	GT.	Na	druhú	
stránku,	aj	úspechy	v	Octavia	Cupe	boli	tiež	
fajn,	 ja	sa	 teším,	keď	sa	niečo	podarí,	 rád	
sa	 tým	pocitom	motivujem	do	ďalších	pre-
tekov.
9. Čo prežívaš, keď si na štarte  ?
Sú	 to	obrovské	nervy,	sústredím	sa	na	 to,	
aby	som	sa	 rozbehol	presne,	keď	zasvieti	
zelené	svetlo	a	na	súperov,	na	štarte	 je	to	
vždy	najťažšie.
10. Pre mnohých chalanov si vzor, mal si 
aj ty nejaký?
Áno	 mal,	 či	 už	 jazdecký	 alebo	 z	 normál-
neho	života.	Ak	mám	byť	úprimný,	 ja	som		
počúval	rap	a	podporoval	som	Kontrafakt	a	

z	jazdenia	to	bol	najmä	Colin	McRae.
11. Čo by si odkázal chlapcom, ktorí 
by chceli pretekať ako ty ?
Rozbieha	sa	na	Slovensku	nový	projekt	
RACE	STAR	–	skúste	si	to	pozrieť	na	in-
ternete	–	myslím,	že	je	to	jedinečný	pro-
jekt,	ktorý	vám,		mladým,	dáva	šancu	stať	
sa	pretekárom.
12. Našich čitateľov bude určite 
zaujímať, čomu sa teraz venuješ a či 
budeš ešte pretekať?
Teraz	sa	venujem	rodine	a	práci,	čakáme	
s	manželkou	prírastok	a	veľmi	sa	teším.
A na záver dovoľ pár osobných 
otázok:
13. Akú značku auta máš najradšej a 
aké auto používaš v súkromí? 
Auto	v	súkromí	mám	AUDI	Q5	a	 takisto	
AUDI	je	mi	sympatická	značka.
14. A čo tvoje obľúbené jedlo?
Veľmi	 rád	 si	 pochutnám	 na	 Spaghetti	
Carbonara.
15. Ako najradšej relaxuješ?
Momentálne	s	manželkou,	ale	mám	rád	
aj	 playstation	 a	 na	 ňom	 hrať	 automo-
bilové	hry.
Ďakujem za rozhovor.
Text a foto: Samko Hodáň, 5.A
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 Ako pestovať imunitu...
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   Jeseň a zima boli v tomto roku veľmi sychravé 
a v škole bolo stále viac detí chorých.  A tak sme 
sa so seminaristami biológie rozhodli, že urobíme 
deťom užitočný seminár práve o tom, ako použiť 
zdravý životný štýl a zopár jednoduchých pravi-
diel na to, ako ostať zdravý a ako si vylepšiť 
svoju imunitu.
	 Podujala	sa	na	to	Angelika	Čechová	z	oktávy	A,	
ktorá	si	urobila	a	sympatickým	spôsobom	odprezen-
tovala	prednášku	o	detských	chorobách,	o	zdravom	
životnom	štýle	a	o	tom,	čo	všetko	môžeme	urobiť	
my	aby	sme	ostali	zdraví.	Obe	triedy	sekunda	A	aj	
sekunda	 B	 počúvali	 Angeliku	 s	 veľkým	 záujmom	 a	
dávali	jej	veľa	otázok.	
	 Napokon	si	každá	trieda	vyskúšala	diskutovať	
na	 zadanú	 tému	 (jedna	 skupina	 obhajovala	 názor	
„za“,	druhá	„proti“)	a	takmer	sa	im	nechcelo	na	
prestávku.....	
Na záver zopár jednoduchých tipov:

1. Otužovanie je nutnosť!
2. Dobrá nálada, optimizmus, menej stresu....

3. Š o š o v i č k a , 
hrášok, fazuľa, 
zelenina, ovocie... 
zdravá strava... ob-
sahujú vitamíny, 
kvalitné bielkoviny, 
vlákninu.... 
4. Pitný režim.
5. Pohyb.
6. P r a v i d e l n ý 
spánok a oddych!
7. U m ý v a j t e 
si ruky, správne 
kýchajte (do rukáva)
8. P r a v i d e l n é 
vetranie miestnosti!

Text a foto:
RNDr.	K.	Kresáňová,	PhD.

  Skvelé tipy našej Angeliky!
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 nášho života

 hamlet medzi nami..

Aj v geografii sme dobrí!
  
 Víťazi školského kola v geografii  sa zúčastnili ob-
vodného kola na ZŠ Beňovského dňa 5.2. 2015, kde 
súťažilo 13 škôl a Tilgnerka obstála veľmi dobre!!!
 Tento školský rok nastala zmena v súťažných kategóriách. 
Vytvorili sa len tri kategórie: G, F a E, z toho v dvoch kategóriách má 
Tilgnerka 2. miesto:
G-5.roč. :    Richard Koutenský – 2.miesto
E- 8.a 9.roč, tercia a kvarta: Martin Miadok – 2.miesto.
 Gratulujeme!                                                           RNDr. A. Rácová

Šaliansky Maťko je náš!
  V tomto školskom roku nás v obvodnom kole súťaže v prednese 
slovenskej povesti Šaliansky Maťko reprezentovali dvaja žiaci.
 V mimoriadne silnej konkurencii tohto ročníka 
sa v poslednej súťažnej kategórii umiestil Marek Bu-
dai zo sekundy A a to na skvelom 2. mieste! Gratulujeme!

Mgr. I. Reviliaková

  ,,Byť či nebyť, kto mi 
odpovie?” Veru, aj táto slávna 
veta zaznela pri dramatizácii 
slávnej hry W. Shakespeara s 
názvom Hamlet v triede 1.A bi-
lingválna. Nechýbala kráľovská 
koruna, lebka, poháre s jedom, 
duchovia,  brnenie ani meče!
 Ale až také dramatické 
to nebolo, všetko to boli len re-
kvizity! Študenti si v rámci 
projektu povinne čítanej liter-
atúry na hodinách SJL u p.uč. 
A. Hlavinkovej  mali možnosť 
vybrať medzi písomnou formou 
čitateľského denníka alebo takouto dramatizáciou, na ktorú sa odhodlala 
jedna statočná skupina žiakov napriek zúriacej chrípke  a iným pliagam 
a divadielko si nacvičili!
 Po tejto tragédii nás čaká veselohra Moliére -  Lakomec, už teraz 
sa tešíme.                                                     Text a foto: Diana Šablicová, 1.A b
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CHCEŠ VYHRAŤ TABLET? 
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Prezident podporil náš bufet! Z
 nášho života

  Počuli ste tú novú 
správu? 
Náš prezident už druhýkrát 
zamietol návrh zákona o 
zrušení bufetov! Nás to 
potešilo! A veľmi...
  Tento zákon sa nám zdá 
nezmyselný, pretože väčšina 
študentov si chodí kupovať do 
bufetu desiatu, hlavne v po-
dobe bagiet. Taktiež si môžeme 
kúpiť aj čerstvý šalát, ktorý si 
kupujú najmä staršie študentky 
a pani učiteľky.   
Pokiaľ rodičia dajú peniaze svo-
jim deťom, nezáleží na tom, či 
si kúpia sladkosť v bufete alebo 
v inom  obchode či blízkom ob-
chodnom reťazci. Je to záležitosť rodičov a ich detí. 
V školskom bufete sa predávajú aj iné veci ako bagety a zdravé šaláty, 
napríklad rôzne nápoje, syrové ,,štangle”, pizza, donuty, cukrovinky, ale 
aj ovocie a jogurty či acidofilné mlieko. 
 A nemôžeme zabudnúť spomenúť, že naša pani bufetárka Mária 
Stredanská  si všetky výrobky ako napríklad bagety a šaláty pripravuje 
sama.  A skoro všetky  obsahujú aj zdravú rukolu! Výrobky ako syrové 
štangle, pizze, croissanty vždy pečie počas hodín. Takže všetko je vždy 
čerstvé a chutné. My starší študenti máme občas dlhé dni v škole. Vtedy 
sme nášmu bufetu vďační, že ho máme. 
 Pani bufetárka je vždy veľmi ochotná, milá a férová. Berieme ju 
ako neoddeliteľnú súčasť našej školy!  Dokonca sa s ňou dá aj dobre 

porozprávať (vysťažovať), mohla 
by byť aj psychologičkou. Aj nám 
občas potom vyčistí žalúdok za 
naše správanie sa v škole. Na 
želanie vám zapečie bagetu  ale-
bo keď sa skôr dohodnete, urobí 
chlebíčky na triedne a školské 
aktivity.
 Našu pani bufetárku máme 
radi, rovnako aj jej bagetky  a iné 
dobroty!
Text a foto: Tereza Fábryová, Viktória 
Kropáčová, kvarta B

3



24

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka
Z

 n
áš

ho
 ž

iv
ot

a Super lyžiarsky kurz... 

 Po prvýkrát sekundá-
ni a siedmaci našej školy 
nešli na Homôlku, obľúbeneé 
miesto predchádzajúcich 
rokov, ale vybrali si nádh-
erné rozprávkovo biele stre-
disko v Nízkych Tatrách - 
Jasná.
 Pod vedením skúsených 
inštruktorov tu strávili 
úžasný týždeň, kde sa okrem 
lyžovania a snowbordovania 
diali aj všetky tie úžasné iné 

veci, vďaka ktorým sa na 
lyžiarsky nezabúda a v do-
brom spomína.... :)
 Nezabudlo sa ani na 
tradičné súťaže tilgnerác-
kych lyžiarskych - Miss 
DIEVČA a Mistr NOHA. 
Okrem toho sme jeden deň 
boli v Tatralandii (najväčšom 
akvaparku v Európe), mali 
sme prednášku o 1. pomo-
ci, o záchranároch a hor-
skej službe a o freeride 
lyžovaní....
 Na svoje si prišli aj 
nelyžiari (ktorí sa nechceli 
vzdať lyžiarskeho ani už so 
získanou zlomenou rukou či 
inými ťažkosťami) a so sky-
pasmi na lanovkách si aj bez 
lyžovania vychutnávali nád-
hernú zasneženú prírodu 
Nízkych Tatier. 
Text	a	foto:	redakcia
Ďakujeme	triedam	za	poskytnutie	fotografií	a	informácií.
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 Tilgnerácke múzy...
,,Vytrhnuté z kontextu i zo slohových zošitov...”

   
   

 P
O
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O

D
A  Jar

Čo je to, kto to vie?
Obrázok vám napovie.
Je to jar pekná!
V rybníku lekná…
Prileteli lastovičky,
vytešujú sa detičky.
Stromy, kvety pekne žiaria,
pozerá sa malá Kiara.
Je to veľký dar,
konečne prišla jar!
Lucia Marková, 5. C

Obrázok:
Veronika Ritomská, 5.C

 Óda na Heladu
Ó, ty grécka domovina, čarokrásna, hrdá…
Čo je tvoja pôda svätá, kamenistá, tvrdá…

Ó, ty náš raj, Olymp, a na Delfách olivovník!
Nejeden umelec na teba minul slovník,
aj tak nedokázal opísať, aká si krásna,
čo je v tebe filozofia a múdrosť vlastná.
Rozumom ťa nepochopil nik a ani nebude...
Kto sa tvári, že pochopil, žije iba v prelude…
Tak ako sofisti boli, nik ich nemal rád…
Avšak teba milujú a ty miluješ štát,
ty miluješ slobodu, vedu, filozofiu
a umenie a drámu v amfiteátri na pódiu…
Ó, na tvojej svätej kamenistej pôde leží aj 
kameň, čo pre civilizácii základný je vraj,
ležia tam vinice, ktoré svetu pravdu dali,
ležia tam háje, kde filozofi rozmýľali,
ležia tam palace, kde trónili krétski králi,
tak veľké, že Achájci sa do nich vstúpiť báli,
ležia tam amfiteátre, dosky starých divadiel,
ktoré počuli znenie najväčších umeleckých diel
aj ďalšie skvosty tam ležia, nepoznám ich mená,
si však nimi posiata, Helada zasľúbená…

Autor: I.Greguš, 2.A bilingválna
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  Každý deň stretnúť človeka
 Každý	 deň	 stretnúť	 človeka.	 Pekná	 predstava,	 no	 z	 dnešného	 hľadiska	
veľmi	 náročné.	 Nie	 že	 by	 na	 svete	 bolo	 málo	 ľudí!	 Sedem	 miliárd	 na	 celom	
svete	 je	 už	 vcelku	 dosť.	 Ale	 kto	 s	 tých	 siedmich	 miliárd	 je	 naozaj	 človekom?
Bolo	 by	 aj	 dobré	 aby	 sa	 ujasnilo,	 aký	 vlastne	 musí	 byť	 človek.	 Na	 prvý	
pohľad	 sme	 všetci	 rovnakí.	 	 Podľa	 niektorých	 by	 to	 mohli	 byt	 naše	 skutky.	
Ale	 čo	 v	 prípade,	 keď	 je	 niekto	 prezentovaný	 tak,	 aký	 v	 skutočnosti	 nie	 je?
		 Dnes	 je	 tento	 trend	 veľmi	 využívaný	 hlavne	 v	 masmédiách.	 Každý	
sa	 chce	 prezentovať	 v	 tom	 dobrom	 svetle.	 Vtedy	 si	 ľudia	 môžu	 povedať,	 ten	
človek	 je	 určite	 dobrý.	 Ale	 v	 drvivej	 väčšine	 to	 nie	 je	 pravda.	 Osobne	 by	 som	
to	 nemohol	 povedať.	 Už	 z	 dôvodu,	 že	 ho	 osobne	 nepoznám.	 Tým	 pádom	 by	
som	 ani	 nevedel	 správne	 odhadnúť,	 aký	 v	 skutočnosti	 je.	 Tak	 by	 som	 sa	 ve-
del	 ľahko	 rozhodnúť,	 či	 je	 pre	mňa	dobré,	 aby	 som	každý	deň	 stretol	 toho	 človeka.	
Je	 dobré	 každý	 deň	 stretnúť	 človeka.	 Pre	 mnohých	 ľudí	 je	 to	 veľmi	 dôležité.	 V	 ta-
kom	 človeku	 hľadajú	 oporu.	 Človeka,	 ktorý	 ich	 podporí	 v	 ich	 rozhodnutiach,	
pomôže,	 keď	 treba.	 Je	 vždy	 na	 blízku.	 Takého	 človeka	 by	 chcel	 stretnúť	 každý,		
hoci	 aj	 dennodenne.	 Veľa	 ľudí	 našlo	 takého	 človeka	 u	 svojich	 blízkych,	 či	 už	 u	
rodičov,	 starých	 rodičov	 Vtedy	 to	 vie	 	 pomôcť	 každému,	 či	 už	 prežíva	 ťažké	 ob-
dobie	 alebo	 naopak,	 keď	 sa	 mu	 v	 živote	 darí.	 V	 oboch	 prípadoch	 je	 dôležité,	 aby	
to	 bola	 osoba,	 ktorá	 si	 vie	 vypočuť	 náš	 príbeh,	 prípadne	 poradiť	 alebo	 pomôcť.
	 Z	toho	či	iného	pohľadu	je	myšlienka	stretnúť	človeka	každý	deň	veľmi	pekná.	
Každý	 potrebuje	 raz	 za	 čas	 pomôcť.	 Verím,	 že	 pre	 niekoho	 som	 aj	 ja	 človekom.

Tomáš Figura, oktáva A

Svet, v ktorom by som chcela vyrastať…
 	 V	 akom	 svete	 by	 som	 chcela	 žiť?	 Nesmierne	 ťažká	 otázka...	 Ani	 ten	
povestný	 vysnívaný	 detský	 svet	 z	 cukríkov,	 zmrzliny	 a	 čokolády	 nie	 je	 najlepšia	
voľba,	 nakoľko	 by	 v	 ňom	 určite	 existovala	 veľa	 chorôb	 súvisiacich	 s	 obezitou	 či	
zubným	 kazom.	 :D	 Podľa	 mňa	 nie	 je	 problém	 vo	 svete	 ako	 takom,	 ale	 v	 ľuďoch.
	 Všetky		vojny		spôsobili		nezhody		medzi			ľuďmi.		Často				sa		síce	bojuje	o	
prírodné	zdroje				alebo		územia,	ale	aj		keby	ho	bolo	dostatok,	prestali	by	ľudia	bojovať?	
Myslím			si,	že	nie.
	 Nedávno	som	čítala	príbeh	o	myšom	svete,	kde	mali	myši	všetko	–	potravu,	
prístrešok,	zábavu.	Zo	začiatku	sa	im	darilo	a	bolo	ich	stále	viac,	ale	po	čase,	keď	už	
neboli	odkázané	jedna	na	druhú,	začalo	ich	spoločenstvo	upadať	a	vznikali	medzi	nimi	
rozpory.	Preto	aj	v	ľudskom	svete	je	podľa	mňa	dobré,	keď	sú	ľudia	odkázaní	jeden	na	
druhého	a	nezaujímajú	sa	len	sami	o	seba.	Teraz	však	nemyslím	zaujímať	sa	o	to,	ktorá	
speváčka	či	herečka	sa	ako	obliekla	a	aký	trapas	sa	jej	stal,	ale	zaujímať	sa	o	ľudí	okolo	
seba,	Nie	o	ľudí	na	sociálnych	sieťach,ale	o	tých	skutočných	reálnych	ľudí	vôkol	seba,	
ktorých	každý	deň	vidíme	a	rozprávame	sa	s	nimi	bez	mobilu.	Vzájomne	si	pomôcť,	
hoci	aj	s	maličkosťami.	Veď	veľakrát	nás	poteší	a	rozosmeje	práve	maličkosť…	A	svet	
je	hneď	krajší,	keď	sú	ľudia	usmievaví	a	nie	zamračení!
Samozrejme,	aj	keby	sa	 ľudia	správali	k	sebe	pekne,	vždy	sa	nájdu	 jednotlivci,	ktorí	
pôjdu	proti	prúdu.	Svet	nebude	nikdy	dokonalý.	Stále	budú	vznikať	medzi	ľuďmi	nejaké	
rozpory,	stále…
	 Odpoveď	na	otázku,	 v	akom	svete	by	 som	chcela	 vyrastať	 je	 teda	 jasná.	V	
takom,	 kde	 by	 sa	 ľudia	 k	 sebe	 lepšie	 správali,	 viac	 by	 sa	 budovalo	 ako	 ničilo,	 viac	
komunikovalo	ako	mlčalo…	Aby	sme	neboli	ako	tie	myši	v	raji,	ktoré	síce	mali	všetko	
materiálne,	ale	nemali	už	jeden	druhého...                            Zuzana Mačicová, kvarta A
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V osemsmerovke nájdeš slová: 
jar, radosť, jogurt, ťava, aktovka, 
sever, roky, močiare, vak, otec 
 
Riešenie: ………….. (6 písmen) 
 
Autor: 
Margaréta Kováčová, 5. C 
 
 

 
Naša tajnička pre vás….          Na čo sa tešíme okrem prázdnin?              
 

1. Darček inak 
2. Dopravný prostriedok 
3. V rybníku je… 
4. Sladkosť 
5. Druh pštrosa 
6. Má meniny 25.novembra 
7. ÁNO po anglicky 

Autorka: 
Leona Lopošová, 5. C 
 

 

       Autor obrázku:Tamara Stankovianska, 5.C 
V osemsmerovke nájdi slová:  
ostrov, tabuľa, rýľ, rybičky,  
poklady, pór, aristokrat, Amerika, 
Európska únia, netopiere, Afrika 
 
Riešenie: …………………………..  
(10 písmen) 
Autor: Martin Mayer, 5. C 
Autor obrázku: Sofia Šablicová, 5.C 

J A R M L Í S 
O K A A T V E 
G T D M K A M 
U O O A A V A 
R V S E V E R 
T K Ť A V A O 
E A O T E C K 
M O Č I A R E 

              
              
              

 
      

 
  

 
   

  
 

  
 

   
  

 
  

 
   

  
 

  
 

   
  

 
  

 

O P A K S P Ó R U E 
A S A F R I K A R Í 
K D T A B U Ľ A E L 
I Ľ Ý R Y B I Č K Y 
R R Ó P O K L A D Y 
E Ú N I A V E T O ? 
M N E T O P I E R E 
A R I S T O K R A T 

3



29

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka
             PO

H
O

D
A

Ľahká tajnička …. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 

1. Zviera z džungle 
2. Geometrický tvar na E 
3. Nosíme ich na nohách                                     
4. Ľudský organ 

 
Autorka tajničky: Kristína Takáčová, 5.C   Obrázok: Tamara  Stankovianska,  5. C 
 
 
NAŠA OSEMSMEROVKA  

SLOVÁ: 
jazeru, šorty, leto,  
plávať, kúpalisko, 
voda, jazero, R,  
von, teplo 
 
Bez riešenia 
 
Autor: Andrej  Mistrík, 5. C 

 

Autorka obrázku:Sofia Šablicová, 5.C  
 

      
                

               
      

    

J A Z E R U V É p 
J O L P E T O L L 
J A Z E R O N A Á 
A Á L Š O R T Y V 
P Ť Ľ E O M B C A 
V O N Ž T R E N T 
V O D A R O T O R 
O K S I L A P U K 

3



30

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka
   

   
   

   
  P

O
H

O
D

A

  
 Veľká noc, sviatok jari, je každý 
rok v iné dni. Pripadá na prvú nedeľu po 
prvom jarnom splne mesiaca po 21. marci. 
Má však ústálený deň na oslavu - nedeľu, 
pretože Ježiš Kristus vstal zmŕtvych 
podľa svedectiev apoštolov prvý deň po 
sobote.
Veľkonočný - tichý týždeň trvá od Kvet-
nej nedele po Bielu sobotu. Vtedy si 
kresťanská cirkev intenzívne pripomína 
pamätné dni Ježiša Krista.
 Na tieto dni sú už oddávna rôzne 
zvyky. Zelený štvrtok bol deň, keď sa 
dobytok vyháňal na pašu po prvýkrát. Na 

dvere stajní sa robil kríž, aby chránil dobytok pred strigami. Zlých 
duchov vyháňali rapkáče a biče. V ten deň sa konzumovali aj zelené 
jedlá...
 Na Bielu sobotu ľudia pripravovali obradné jedlá, najmä 
bravčové šunky, klobásku, vajíčka, koláč... Tieto jedlá sa dávali v ko-
stole posvätiť v nedeľu v košíkoch. Zvyšky posvätných jedál sa nes-
meli vyhadzovať. Pálili sa, primiešavali do jedla dobytku alebo sa za-
kopávali na poli.
 Veľkonočný pondelok bol časom kúpačky a šibačky, pretože 
mali dať zdravie a krásu. Tento zvyk ostal až do dnešných dní.

Text s pomocou internetu: Mirka Petrášová, príma A
Obrázok: Kristína Takáčová, 5.C

 Veľká noc ide...

Darujte našej škole  2%!
Tilgneráci,
poproste rodičov o 2% z daní práve na našu 
školu! 
Možno neviete, čo to presne znamená, ale 
pointa je tá, že sú to  celkom pekné peniaze, 
za ktoré by sme mohli na Tilgnerke veľa vecí 
opraviť, vymeniť, nakúpiť!
Nečakajte na zmenu, buďte zmenou vy!

ĎAKUJEME!     ĎAKUJEME!    ĎAKUJEME!
Viac info u svojich triednych učiteľov!
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TILGNERKA

Bez komentára


