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Prečítajte si...

Príjemné čítanie  tretieho   
čísla  šk. časopisu Tilgnerka!

 Radošínske 
naivné divadlo len 
pre našich matu-
rantov a počas 
vyučovania... o la-
lá! To bola akcia! 
Viac na s.  8!

   Neopakovateľný 
tanečný ,,venček” 
mali tento rok naši 
sextáni, 2. A b a 3.A 
b... A veru bolo su-
per! 
Text a foto na s. 17!

  Grécke báje na 
Tilgnerke je overený 
projekt starších žiakov 
mladším... Dozviete sa 
o nich na s.  23!

    Tilgnerka je zapo-
jená v UNICEF projek-
te Škola priateľská  k 
deťom, ktorý pomáha 
deťom v núdzi pomo-
cou iných detí, ale aj...  
Čo ešte? 
No to sa dozviete v 
našom článku na s.16!

  Ako sme oslá-
vili marec - mesiac 
knihy? Tento kultový 
sviatok nestarne, v 
našich dejinách je 
roky rokúce a nám 
sa to páči, kuk s.  5.
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Prijímačky  
na našu školu
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Jednou vetou

 
 S príchodom jari uzrelo svetlo sveta  aj tretie číslo školského 
časopisu Tilgnerka, ktoré vznikalo naozaj ,,rebelsky”. 
V januári sme po vianočných prázninách pripravovali článok o Ľ. Štúrovi, 
významnom dejateľovi slovenských dejín, ktorý si ako politik i človek tak 
vážil svoju vlasť, zdravý rozum a slobodnú dušu, že za svoju pravdu bo-
joval navzdory silným prekážkam.
Následne sa naši učitelia pridali k štrajku za lepšie školstvo a naplnenie 
toľkokrát sľubovaných  sľubov...
V marci sme naše číslo končili spomienkou na holokaust, snáď najkrutejšiu 
udalosť našich slovenských dejín.
 Ako dejepisárke mi nedá znova zopakovať, že dejiny nás učia, 
že zlu sa treba rázne postaviť tvárou v tvár! Zachovať si rovný chrbát, 
spomínaný zdravý rozum, milujúce srdce a slobodnú dušu! 
 Pevne verím, že presne takíto sú aj naši študenti, o ktorých aktivi-
tách je aj toto tretie číslo. Ako by naši študenti volili, ako radi čítajú a čo 
čítajú, ako píšu, chodia do divadla, tvoria projekty, pomáhajú mladším a 
slabším, ale aj ako sa vedia zabávať na tanečnej či lyžiarskom výcviku... 
Je radosť učiť takých skvelých ľudí!
 Príjemné čítanie vám praje

PhDr. Adriana Hlavinková, ,,pedagogický nadhľad” Tilgnerky

 - jarné prázdniny 
sme si užili od 
22. do 25.marca 
2016...

- prijímačky na naše 
bilingválne gymná-
zium  sú 11. 4. 2016!
 
- prijímačky na 
naše 8-ročné gym-
názium nás čakajú  
9. mája 2016!

- v máji si svoju 
skúšku dospe-
losti 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 otvoria brány našej školy 
pre záujemcov o štúdium na osemročnom či 
bilingválnom  gymnáziu. 
Kým prijímačky na bilingválne gymnázium  
sú 11. apríla 2016, prijímacie skúšky na 
osemročné  gymnázium sa uskutočnia 9. 
mája 2016.  
 Prijímacie skúšky na 8-ročné gymko 
pozostávajú z matematiky a  slovenského 
jazyka a literatúry. Podklady na prijímacie 
skúšky sú zverejnené aj na našej školskej 
stránke www.tilgnerka.edupage.org, kde si 
môžu žiaci pozrieť, aké okruhy tém ich čakajú 
a koľko bodov môžu získať za ktorú časť, ako 
aj to, ako dlho bude test trvať.  Test z matema-
tiky trvá  60 minút a test zo slovenského jazy-
ka  a    literatúry   60 minút,  pričom sa  začína 
diktátom   (buď dopĺňací alebo slovný). 
Rovnako na školskej stránke nájdete aj info o 
prijímačkách na bilingválne gymko.
 V budúcom školskom roku sa pre 
žiakov  otvorí jedna príma  cca 25 žiakov a 
jedna 1.A b cca 30 žiakov.
  Uchádzačom držíme palce a veríme, 
že sa čoskoro pridajú aj medzi čitateľov 
nášho školského časopisu Tilgnerka.

D. Šablicová, 2.A b

3šk. rok   2015/2016
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Poznáš Brati-
slavu?  
     Krásne 3. miesto 
v celobratislavskej  
dejepisno-geogra-
fickej  súťaži Poznáš 
Bratislavu získali 
naši žiaci Martin 
Miadok z kvinty A a 
Ivan Greguš z 3.A 
bilingválnej (súťažný 
tím), ktorá sa konala 
pod záštitou MPC a 
vydavateľstva DA-
JAMA dňa 15. 1.2016 
na Gymnáziu na Ul. 
L.Sáru.

 
GEOGRAFICKÁ  
olympiáda 
 Dňa 14.12. 2016 
sa uskutočnila na našej 
škole geografická olym-
piáda pre 2. stupeň ZŠ a  
gymnázia. 
V troch kategóriách  
súťažilo spolu 102 
študentov, najlepší 
traja z každej kategórie 
postúpili  do obvod-
ného kola, ktoré sa 
konalo 4.2.2016  na ZŠ 
Beňovského a tilgnerá-
ci dosiahli vynikajúce 
výsledky. Traja riešitelia 
postupujú do krajského 
kola, ktoré sa uskutoční 
20.4.2016 !
Kat.  F – 2. miesto: Rich-
ard Šandor - príma B 
Kat. E – 1. miesto:  Filip 
Zatroch - tercia, 2.mies-
to:  Lucka Boleková - 
kvarta B. 
GRATULUJEME!

Z Á P I S 
PRVÁČIKOV do 1. 
ročníka bude 22. 
a 23. apríla 2016! 
Viac info na  
školskej stránke 
www.tilgnerka.
edupage.org! 

KĽÚČE OD 
K R Á Ľ OV S T VA 
MÁRIE TERÉZIE
je súťaž  malých 
i veľkých žiakov, 
ktorí radi kres-
lia akoukoľvek 
technikou či píšu 
akýkoľvek žáner! 
Fantázii sa medze 
nekladú! Inšpiruj 
sa dejinami Bratis-
lavy a životom Márie 
Terézie a vytvor svoje 
dielko na túto tému! 
Tento rok oslavujeme 
300. výročie narode-
nia Márie Terézie, a 
tak to oslávime aj ta-
kouto súťažou!
Uzávierka na po-
slanie prác je 15.4. 
2016!
Viac info u svojej 
p.učiteľky!

V ZDRAVOM 
TELE ZDRAVÝ  
DUCH je dejepisná 
súťaž, do ktorej sa môžu 
prihlásiť dvojice či tro-
jice žiakov, ktorí vytvo-
ria 3D model na danú 
tému tak, aby súvisela s 
dejinami celkovo či deji-
nami športu! Viac info u 
p.uč. A. Hlavinkovej.

 DEŇ OT-
VORENÝCH DVE-
RÍ...
 na našom bilingválnom 
gymnáziu sa konal dňa 
9. decembra 2015, keď si 
potencionálni záujemco-
via mohli pozrieť výučbu 
na našom bilingválnom 
gymnáziu počas prvých 
štyroch hodín...
Rovnako sme dňa 
15.3.2016 privítali aj 
našich najmenších - 
škôlkarov, ktorí by mali 
záujem o zápis do 1. 
ročníka našej ZŠ na 
našom elokovanom pra-
covisku na Fadruszovej 
ulici...

3šk. rok   2015/2016
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 KULTOVÝ

 MAREC - mesiac knihy

A
ktuálne

 S deťmi zo 7.A  a7. B sa v 
marci venujeme našim obľúbeným 
knižkám. 
 Knihy si predstavujeme pre 
deti   zaujímavou a tvorivou metó-
dou. Rozprávame si najpútavejšie 
pasáže z kníh, opisujeme hrdinov, 
s ktorými sme knižku prežívali, 
čarovné predmety, o ktorých sme 
aj my snívali, čítame si myšlienky, 
ktoré nás inšpirovali, uvažujeme, 
komu by sme knihu podarovali, 
koho by zaujala... 
 Vďaka tomuto projektu sa 
navzájom spoznávame. Niekto 
má rád dobrodružstvo, iný sa rád 

zasníva do budúcnosti. Každý sme jedinečný a takto si dávame príležitosť 
vzájomne sa spoznať a inšpirovať. A to nielen v marci! :D

Texta  foto: Mgr. Martina Kubíková

    V rámci nášho dejepisno- 
slovenčinárskeho projektu Slo-
venské zvyky a obyčaje sme sa 
rozhodli overiť si v praxi jeden starý 
zvyk - vynášanie Moreny, aby sme 
odohnali túto nezvyčajnú zimu-ne-
zimu a privolali jar. 
 Už počas výroby 
Moreny sa búrili všetci 
svätí - najprv svietilo 
slnko na rozkvitnutú vŕbu 
pod oknom, potom fučalo 
a pršalo, až poletovali 
veľké vločky snehu... 
Naša Morena bola ale 
veľmi trendy - károvaná 
červená flanelová košeľa 
je IN. Tvár z polystyrénu 
doplnená vlasmi z vlny, 
nakreslená tvár a krásna 

Ako sme vynášali 
Morenu...   

čelenka z nej urobili ozaj ,,nákupnú 
maniačku”. Trošku žartujeme, ale 
čo iné s takou Morenou, ktorá má 
na svedomí takúto zimu?
 A zdá sa, že pomohlo - vy-
zerá to na jar!
                           Text a foto: L.Rybová, príma A

3šk. rok   2015/2016
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Ako sme štrajkovali...
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 Bezplatné školstvo?! Budú učebnice? 
Budú pomôcky? Budú opravené staré 

školy? Budú vyššie platy?

  Mnoho  detí zo základ-
ných a stredných škôl nechodilo 
počas dní od 25. 2.- 3.3. 2016 do 
školy. Toto výnimočné voľno deti 
dostali preto, že v týchto dňoch 
sa uskutočnil štrajk učiteľov. 
 Tohto štrajku sa zúčastnilo 
mnoho učiteľov a škôl po celom 

Slovensku, a ani naša škola 
nezostala pozadu, práve 
naopak, vydržali sme  dlho!
Počas tohto štrajku učitelia 
organizovali rôzne podu-
jatia a demonštrácie, kde 
chceli predniesť svoje 
požiadavky a poukazovať 
na problémy v školstve. 
Na týchto akciách sa mno-
hokrát mohla podieľať 
aj široká verejnosť, t.j. 
rodičia, žiaci a vlastne 
všetci priaznivci a pod-
porovatelia štrajku. Učitelia 

žiadali o zvýšenie platov, väčšie 
príspevky do školstva a zavede-
nie novely zákona o kreditoch 
pre dlhodobopracujúcich učiteľov.
 Či budú učiteľom tieto 
požiadavky naplnené, uvidíme 
s príchodom novej vlády, no mi-
nimálne o sebe týmto štrajkom 
učitelia dali vedieť a ukázali, že 
sa neboja o svoje požiadavky 
bojovať, že nebudú donekonečna 
čakať! A mnohí študenti i rodičia 
našich učiteľov aj podporili. Veď 
bez pochopenia rodičov, ktorí na 
pár dní museli zabezpečiť deťom 
opateru, by to nešlo. ĎAKUJEME!
   Každá vláda len sľubuje a v 
praxi je vidieť málo, temer nič... 
Ďalšia vláda nás čaká a s ňou 
aj nová budúcnosť? Verme, že 
konečne k lepšiemu! 

Text: Diana Šablicová, 2. Ab
Foto: archív A.H. 

3šk. rok   2015/2016
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 Naši oktávani sa vyda-
li do boja! Začali sa matu-
ritné skúšky!
 Ich písomná forma 
začala 15. marca testom zo 
slovenského jazyka a lite-
ratúry a následným slohom na 
zadanú tému. Ďalšie dni na-
sledovali testy z anglického 
jazyka, nemčiny a  matema-
tiky. Výsledky testovania sú 
pre  študentov vstupenkou k 
ústnej maturitnej skúške v 
máji tohto roka... 
 Ako dopadli testy bude 
zverejnené asi koncom aprí-
la, dovtedy im držte palce!

Text: Karin Virágová, 2.A b
Foto: archív redakcie 

INDIA - svet protikladov 
 Ešte v prvé januárové dni sme 
sa vydali na jednu školskú akciu!  
Kým vonku sa belel sneh, my sme 
videli horúčavu letných dní. 
 Žiaci sekundy A a 2. Ab sa 
na chvíľku preniesli do Indie. Dňa 
21.1.2016 v Dome Kultúry Dú-
bravka sme boli na premietaní 
cestovateľského filmu o Indii, ktorý 
nakrútili slovenskí cestovatelia 
počas ich cesty po Indii v rámci pro-
jektu India - všetky farby Orientu z 
cyklu SVET OKOLO NÁS.
Prostredníctvom tohto vzdelávacie-
ho filmu v rámci dejepisno -geografickej akcie  v súlade s preberaným 
učivom sme mohli vidieť autentické zábery, ako sa žije v Indii. Tento film 
nás zaviedol do tých najchudobnejších miest Indie   a ukázal nám,  aké 
zvyky a tradície majú obyvatelia žíjúci v týchto častiach sveta. Taktiež 
sme mohli vidieť honosné paláce a modernú stránku tejto krajiny. Vidieť 
obe strany Indie bol naozaj zážitok. 
 Po premietaní filmu  bola diskusia so slovenskými cestovateľmi, 
ktorí radi odpovedali na otázky zvedavých študentov našej školy. Na 
záver akcie mohli študenti, ak daváli pozor a vedeli zodpovedať na 
otázky, vyhrať pravý indický čaj. A ako inak  - vyhrali sme ho práve my 
spomedzi viacerých zúčastnených bratislavských škôl!  
                                                                        Text: Diana Šablicová, 2. Ab  Ilustračné foto: net

Začína sa boj... MATURITY!

3šk. rok   2015/2016
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  Radošinci naživo!
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a Sima Martausová či Stanislav 
Štepka nádhernou a nevtiera-
vou formou priblížili nám, a 
žiakom  ďalších bratislavských 
stredných škôl, skutočné uda-
losti z prvej polovice dvadsia-
teho storočia dejúce sa v obci 
Radošina. 
 Predstavenie plné 
ľahkosti a írečitého, rázovitého 
nárečia (frázy, ako „pev bych“ 
(pil by som) , „vyzírat“ (vyzerať), 
„čileg“(teraz) a mnoho ďalších, 
ktorých bolo v predstavení 
neúrekom, dodali „divallu“ ten 
správny šmrnc, jednoduchosť 
a „naivitu“, pre ktorú sa tak di-
vadlo volá) určite stálo za to.  
 A bolo nemenej zaujíma-
vé sledovať príbehy ľudí v slede 
chodu dejín, čo nám mohlo 
vnuknúť iný pohľad na dejiny 
ako také. No nemuselo.  
 Čo si každý z divadla 
odniesol, záleží na ňom, no čo 
zostáva faktom je, že to bolo 
niečo netradičné a aj zaujímavé. 

Text: Ivan D. Greguš, 3.A b
Ilustračné foto: www.radosinci.sk

     Veru, Radošinci naživo! 
V utorok 9. feruára 2016  sa 
žiaci 3.Ab, oktávy A a oktávy B  
zúčastnili programu, ktorý im 
môžu tí, ktorí sedeli doma, fakt  
závidieť – Predstavenia s náz-
vom „Polooblačno“ v podaní 
legendárneho Radošinského 
naivného divadla. Táto téma je 
jednou z maturitných otázok a 
na Tilgnerke je dobrou tradí-
ciou chodievať na divadelné 
predstavenia.   Her-
ci, medzi ktorými žiarili aj také 
mená ako Sväťo Malachov-ský 

3šk. rok   2015/2016

 Hviezdy biológie na nete!
 To sa diali veci ! Na Tilgnerke sa spievalo a tancovalo a to 
počas hodín biológie. Naše šikulky z 2.Ab si pripravili nezabudnuteľné 
vystúpenie. Zaspievali pesníčku o fotosyntéze po anglicky a 

navyše si vytvorili vlastný hudob-
ný doprovod hrou na čelo a činely. 
 Toto hudobné číslo sa stretlo 
s veľkou obľubou a video z tejto 
udalosti si pozrelo už viac ako 580 
ľudí na facebookovej stránke Bio-
lógia na Tilgnerke.Tak čo hovo-
ríte na učenie biológie trošku inak?

Text a foto: Diana Šablicová, 2.A b 
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A nesneží a nesneží...

  Aj tento rok sa žiaci našej 
školy zúčastnili lyžiarskeho 
výcviku na Skalke. Triedy  Kvin-
ta A, Kvinta B a 2.Ab odišli 14. 
februára  2016 na lyžiarsky.  
Veru, skoro sci-fi, nakoľko 
túto zimu bol sneh nevídanou 
udalosťou.
 Aj keď snehu nebolo veľa, 
predsa sa im podarilo poriadne si 
zalyžovať. Mnohí sa veľmi zlepšili. 
Samozrejme, že pri 
poriadnej guľovačke 
sa dobre vybláznili. 
Dokonca sa im podari-
lo postaviť aj originál-
neho snehuliaka. 
 Večerný pro-
gram vždy robila jedna 
z tried, aby pobavi-
la  zvyšných žiakov. 
Súčasťou  večerných 
programov boli rôzne 
zábavné súťaže na 
ktorých sa zabavili 
nielen žiaci,  ale aj 
učitelia. Na záver ne-
chýbal aj karneval.  

3šk. rok   2015/2016

Mnoho podivných masiek 
sa valilo dole svahom na 
lyžiach . No nakoniec vy-
hrala maska Mexičana. 
Vidieť sombrero na hlave 
lyžiara bol veľmi  veselý 
zážitok. 
 S a m o z r e j m e , 
takýchto a podobných 
zážitkov na tento úžasný 
lyžiarsky má každý mno-
ho. Zvlášť tento rok, 
keď tu v Bratislave sme 
skoro vôbec nemali sneh.  
Najkrajšie na lyžiarskych 
zájazdoch je to, že je tam 

dobrá partia, ktorá, ak je treba, 
si pomáha, ale vie sa spolu aj 
veľmi dobre zabaviť. Nevynímajúc 
našich učiteľov, ktorí boli perfek-
tní, a ďakujeme im za taký super 
týždeň.
 Ak na budúci rok budete 
rozmýšľať či ísť alebo neísť na 
lyžiarsky, tak ani chvíľu neváhajte. 
Lyžiarsky výcvik je určite SUPER!

Text a foto: Diana Šablicová, 2.A b 
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 Pani učiteľka, ako bolo na 
lyžiarskom výcviku? S ktorými trieda-
mi ste boli?
To by bolo lepšie sa opýtať žiakov 
sekundy a siedmakov, ktorí so 
mnou na lyžiarskom výcviku boli. 
Pokiaľ môžem povedať za nás 
učiteľov: super deti, milí inštruktori, 
starostlivý doktor, ústretový per-
sonál  hotela, upravené svahy,  
krásna príroda.
 Hlavný problém je sneh, 
aký bol tento rok?
Sneh už nie je problém, v dnešnej 
dobe majú všetky lepšie strediská 
umelé zasnežovanie. Ale počasie 
je nevyspytateľné. Napríklad ten-
to rok sme jedno poobedie kvôli 
dažďu nemohli lyžovať. 
 Naša škola má zvyčajne 
2 lyžiarske kurzy počas roka – 
prečo a pre koho?
V januári boli na lyžiarskom výcvi-
ku v Jasnej žiaci 2. stupňa (sekun-
da a siedme triedy) a vo februári 
na Skalke 3. stupeň (kvinty a II. 
bilingválna). Spolu sa lyžiarskych 
kurzov zúčastnilo vyše 110 žiakov. 

PaeDr. Anna Butkovská

Spovedáme  učiteľov!
Keď k tomu prirátame učiteľov 
a inštruktorov,  je už pri takomto 
počte problém zohnať dobré uby-
tovanie. Napríklad hotel Liptov v 
Jasnej, kam chodievame, takú-
to kapacitu nemá. Okrem toho, 
ak sme chceli tento rok využiť 
štátny príspevok 150€, museli 
sme namiesto jedného masového 
zorganizovať dva menšie lyžiarske 
kurzy.
 Vraj tento rok budú mať 
žiaci preplatenú sumu 150 eur, 
je to reálne? Ako sa vybavovala 
táto ,,novinka“? Stúpol počet 
záujemcov  tento rok?

Každý žiak, ktorý bol na lyžiarskom 
kurze, dostane 150€. Peniaze sú 
už na účte školy. A ako som to 
vybavovala? Telefonáty na Min-
isterstvo školstva SR, konzul-
tácia s právničkou, mimoriadne 
rodičovské združenia, verejné 
obstarávanie,... Som rada, že už 
to mám za sebou. Po zverejnení 
informácie, že štát prispieva na 
lyžiarsky výcvik, stúpol počet 
záujemcov iba o jedného žiaka. 
Ďalších 58 žiakov chcelo ísť na 
lyžiarsky výcvik aj bez využitia 
štátneho príspevku.
 Podľa čoho sa vyberá 
miesto lyžiarskeho kurzu?
Výber lokality je na učiteľoch tele-
snej výchovy. Ja som vybrala Jas-
nú, lebo je to najväčšie a najlepšie 
lyžiarske stredisko na Slovensku, 
porovnateľné so zahraničnými. Pri 
variabilite zjazdoviek si tu prídu na 
svoje začiatočníci aj výborní lyžiari 
a snowboardisti. Okrem toho, tretí 
deň, kedy podľa predpisov má byť 
aktívne voľno, máme možnosť 
navštíviť aquapark Tatralandia, 

3šk. rok   2015/2016
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lekársku fakultu na katedru anatómie, 
kde mohli vidieť bližšie, ako to ,,na 
medicíne” beží.
Čo máte na svojej práci 
najradšej a čo nie?
 Ja mám na tejto práci rada 
skoro všetko. Vždy som chcela učiť. 
Už ako malá som mala klasifikačný 
hárok a svojim plyšákom som pripra-
vovala žiacke knižky. 
Teším sa vždy, keď vidím, že sa 
moji študenti menia, vždy sú o niečo 
múdrejší. 
Ste aj triednou učiteľkou? Aká je 
pre vás vaša trieda?
 Moja trieda 6.B je pre mňa tá 
najlepšia trieda. 
Čo rada robíte vo voľnom case, 
napríklad v zime?
Rada sa lyžujem a milujem hory.
A čo leto – kde rada dovolenkujete?
 Milujem leto ako také, aj keď 
som doma. No Taliansko má svoje 
čaro, tam chodím rada. Je to pre mňa 
výnimočná krajina. Minulé leto sme 
boli na 8-dňovej plavbe loďou. Bolo 
fantasticky!
Ďakujeme za rozhovor!

Text: Diana Šablicová, 2.A b
Foto: Archív S. M. 

 Mgr. Sylvia Martinkovičová

kde sa „vybláznia“ nielen žiaci, ale 
aj my učitelia.
 Každý rok býva nejaký 
úraz – je to mýtus alebo fakt?
Bohužiaľ, je to už tradícia. Zlé 
skóre nám robia hlavne snow-
boardisti. Tento rok to bola 
zlomená kľúčna kosť a prask-
nuté predlaktie, vlani si jedna 
siedmačka zlomila obe zápästia.
Chcela by som sa ešte poďakovať 
pani učiteľkám Kresáňovej a Rá-
covej, pánom učiteľom Ralbovs-
kému a Kunštárovi, ktorí mi pri 
realizácii lyžiarskeho výcviku už 
druhý rok veľmi pomohli.
Ďakujeme za rozhovor!

Text: Karin Virágová, 2.A b
Foto: Archív A. B.   

Pani učiteľka, učíte aj biológiu aj ché-
miu, ktorý predmet máte radšej?
 Mám rada oba predmety, 
pretože spolu úzko súvisia. Biológia 
bez chémie by nebola biológiou. 
Všimli sme si, že často mávate so 
študentmi rôzne kreatívne výstavy, čo 
máte nové? Videli sme  výstavu lis-
tov…
 Áno, to si piataci  pripravili 
projekty o parku, teda umelom eko-
systéme. Listy sme nazbierali počas 
hodiny biológie v našom parku pri 
škole. Bola to praktická hodina, deti 
sú rady vonku a spojili sme príjem-
né s užitočným.  Na škole vediem 
aj  Chemický krúžok, ktorý navrhli 
študenti terajšej sexty. Sú to mimo-
riadne šikovní žiaci, ktorí majú záu-
jem o medicínu, farmáciu. Je s nimi 
radosť pracovať. Som z nich nadšená. 
Snažím sa ich naučiť hlavne che-
micky myslieť. Im sa to veľmi darí.  
Aj v kvinte B sú študenti,ktorí sa 
plánujú vybrať týmto smerom. Keď 
som učila bunku a delenie buniek, 
upiekli výborne perníky, na ktorých 
demonštrovali jednotlive fázy delenia. 
Preto som ich a aj sextu zobrala na 

3šk. rok   2015/2016
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  Tento rok sme si viacerými 
akciami pripomenuli 200. výročie 
narodenia významného slovenského 
dejateľa Ľudovíta Štúra, pričom 
tento rok je nazývaný aj rokom Ľ. 
Štúra.
      Rozlúčili sme sa s ním výstavou 
projektov na túto tému (vedľa ka-
binetu dejepis - sjl), ktorú študenti 
3.A b pod vedením p. uč. A. Gnidovej 
doplnili svojimi ódami na štúrovcov a 
ich činy, ktoré  vytvorili na hodinách 
slovenského jazyka a literatúry.
Na ukážku úryvok  z ódy  Ivana D. 
Greguša:
,, Ľudevít, národovectva pastier 
Bez neho nič iné nevyrastie
200 rokov vzad, čo duša tvoja
Začala svú púť veľkého boja!

  Na Tilgnerke je angličtina 
priam vzduchom študentského bytia, 
a tak sme sa pýtali p.uč. M. Thurzovej, 
ako sa nám darilo v obvodnom a kraj-

Učiteľ, nie lýcea, no všetkých
Horel si za tie slovenské dietky
Poctený buď, tak ako bol nik
Národu najväčší bojovník!

Text a foto: Diana Šablicová, 2.A b

skom kole Olympiády v anglickom ja-
zyku?
,,V obvodnom kole Olympiády v 
anglickom jazyku 2016 pre Bratis-
lavu IV študenti našej školy získa-
li tieto ocenenia:
Viktória Markovičová (Ok B) – 1. 
miesto, kategória 2B
Jana Krajčovičová (Ki A)  – 1. 
miesto, kategória 2A
Iva  Šovčíková (1AB)  – 2. 
miesto, kategória 2C2
Víťazky obvodného kola a tiež 
Dávid Birošík (3Ab, kategória 
2C1) sa zúčastnili krajského kola 
OAJ.  Viktória Markovičová (Okt  
A) obsadila  skvelé 2. miesto v 
krajskom kole v kategórii 2B.”
Všetkým k ich úspechom 
blahoželáme.

Text: Diana Šablicová, 2.A b

Spíkujeme, bodujeme!

3šk. rok   2015/2016

 Obrázok: Karin Vašicová, príma A
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  Majstri recitácie...

alebo Tiger v Modre...

  Dobojované! :-) Ďalší, 
tentokrát  63., ročník recitačnej 
súťaže poézie a prózy Hviez-
doslavov Kubín na Tilgnerke 
pozná svojich víťazov. 
 V druhej a tretej ka-
tegórii súťažilo o postup 
do vyššieho kola takmer 20 
žiakov. Nováčikovia i ostrieľaní 
recitátori. Objavili sme nové ta-
lenty. Niekde účinkovala tréma, 
niekto zapôsobil zaujímavým 
výberom... všetci sa páčili. 
 Odmenení potleskom, 
víťazi dostali aj odmenu. 
Blahoželáme!!!
Výsledky:
II. kategória - poézia
3.miesto : Viktória Čilijaková
próza
1.miesto: Adam Bielik
2.miesto: Andrea Hladíková
3.miesto: Nina Boldocká

    III. kategória - poézia
1. miesto: Nina Olešová  
2. miesto: Tomáš Bolek
3. miesto: Franco Miglierini

3šk. rok   2015/2016

 próza
1. miesto: Tereza Furdíková
2.miesto: Zuzana Kovalčíková 
3.miesto: Miroslava Linkayová a 
Paulína Pížová.
 Víťazi jednotlivých ka-
tegórií budú reprezentovať 
našu školu v postupovom kole. 
O ďalších výsledkoch a aktivi-
tách sa dozviete aj na školskej 
stránke...

Mgr. I.Reviliaková

 Presne ten dravý, priebojný, no pritom česť chrániaci tiger 
má v svete školských súťaží zvučné meno. Hoci ide väčšinou  o 
športové súťaže, tiger sa nedá zahanbiť na žiadnom poli, ba ani 
v recitácii!
  A tak sa stalo, že v krásny utorok 17.2.16 pri príležitosti 
obvodného kola Hviezdoslavovho Kubína išli  jeho česť a pruhy 
hájiť až do Modry dvaja reprezentanti Tilgnerky, a to žiaci 3.Ab 
Adriana Drozdová s pútavou kolážou a Ivan Dominik Greguš s 
vlastou tvorbou.  Kvalitný a pútavý recitál Adriany jej vybojoval 
druhé miesto a postup do krajského kola v kategórii prózy. Mne 
sa takisto pošťastilo vybojovať v kategórii poézie druhé miesto a 
postup do krajského kola.  
 Hoc  nejde o veľký úspech, tiger Tilgner by sa určite ne-
hneval. Zívol si, ľahol na zem a šiel spať spokojný. A to sme radi. 
Spokojný tiger je zárukou dobrej atmosféry, verte mi. Tak sa z 
toho tešme!                                    Ivan Dominik Greguš, 3.Ab
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Tragédia miliónov ľudí
 zvaná HOLOKAUST...

 V uplynulé marcové dni  
sme si pripomenuli smutné 
71. výročie holokaustu... Táto 
udalosť svetových dejín s  dôra-
zom na Slovensko patrí do učiva 
kvarty, ale vedomosti o nej ne-
pochybne patria k základným 
pilierom všeobecnej inteligen-
cie každého  z nás... Veď aj 
nedávne voľby ukázali, že aj   v 
dnešnej dobe sila fašizmu, pod 
názvom extrémizmus, rastie...

    Pred pár týždňami  sme na 
dejepise robili skupinovú prácu. 
Rozdelili sme sa do skupín po 
troch alebo štyroch a každá skupi-
na dostala inú tému týkajúcu sa 
holokaustu a druhej svetovej voj-
ny. Informácie sme získali nielen 
z internetu, ale aj z kníh, učebnice 
a historických časopisov. Keďže 
druhá svetová vojna je učivo, ktoré 

3šk. rok   2015/2016

momentálne preberáme, naučili 
sme sa niečo aj trochu inou formou 
a hodina bola ešte zaujímavejšia. 
Nakoniec sme všetky informácie 
a obrázky spojili a vyvesili na 
nástenke, ktorú si môžete pozrieť 
vedľa bufetu pri vstupe do školy. 
 Pri tejto téme nechýbala 
ani diskusia a  aplikácia dejinných 
súvislostí na súčasnosť. Naše 
vyučujúce dokonca prepojili túto 
tému na dejepisno-slovenčinársky 
projekt, kde sme okrem násten-

ky vytvorili na slovenčine aj 
svoje postrehy k danej téme. 
Vyučovanie prebiehalo aj poz-
retím populárnych filmov o SNP z 
dielne  režiséra Jonáša Karáska 
Moje povstanie v hlavnej úlohe s 
Celeste Buckingham, Dominikou 
Cibulkovou, Mirom Šatanom či 
Lukášom Latinákom. 
 Na záver tohto vyučovania 

netradičnou formou sme  
mali besedu s historikom 
Pavlom Makynom z 
Ústavu pamäti národa na 
tému holokaust, súčasťou 
ktorej bolo aj pozretie si 
filmu o úteku dvoch Židov 
z koncentračného tábo-
ra, Vŕbu a Wezlera.
 Na tragédiu slo-
venských Židov netreba 
zabúdať! A my veru ne-
zabúdame, tento projekt 
je u nás pre kvarty každý 
rok.
Text: Kristína Kvasňovská, kvarta A
Foto: A.H.

MY  NEZABÚDAME...
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ČO JE finančná gramotnosť?
  Pojem finančná gramotnosť 
nie je úplne nový, už sa spomí-
na dávnejšie, ale tento rok 
obzvlášť vidieť jeho prepájanie 
vo všetkých predmetoch. Napríklad 
na dejepise sme sa učili, ako a 
za čo sa nakupovalo v stredoveku, 
na slovenčine  ako čítať grafy 
i malinké písmenká a ako rekla-
ma predáva... Áno, to všetko je  
finančná gramotnosť - vedieť rozumne 
využívať  peniaze, zabezpečiť si 
prácu, mať motiváciu k úspechu, 
ale vedieť pomôcť aj iným. A o tom je aj naša nástenka na 
chodbe školy.
 Možno to znie tak jednoducho, ale veru nie je. V 
správach často počuť, ako sa ľudia zadĺžili, ako nevedia 
splácať, aká je vo svete chudoba, ako sa plytvá potravinami 
alebo ako mnohí doplatili na malinké písmená v rôznych zm-
luvách... Sme radi, že sa učíme také dôležité veci.       

             Text a foto: Lili Rybová, príma A

Legendárna SOČka žije! 

3šk. rok   2015/2016

  Legendárna SOČka pomaly upadá do zabudnutia! Stredoškolská odborná 
žinnosť, známa ako SOČka, už zďaleka nie je taká populárna ako pre pár rokmi. Je to 
vlastne výskumná činnosť stredoškolákov na nejakú tému vo zvolenom predmete, kde 
majú objaviť, vyskúmať, vyzistiť niečo nové, inovatívne, zaujímavé... 
 Práca je náročná nielen výskumnou časťou, ale aj formálnou - má byť napísaná 
na pár strán vo Worde s dodržaním striktného citovania a uvádzania biblografických 
zdrojov, čo väčšinu študentov odrádza... Napriek tomu, že dnes je  všetko na nete, 
napísať takú prácu dá zabrať. Tento rok sa s ňou popasovali, viac či menej úspešne, žiaci 
kvinty A, kvinty B a 2.A b v rámci predmetu dejepis, kde na zvolenej téme demonštrovali 
svoju aktualizáciu a znalosť formálnej úpra-
vy textu.
 Najlepší z nich svoju prácu prezen-
tovali a obhajovali na školskom kole SOČky, 
ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 3. marca 
2016, kde si  síce zmerali svoje sily, ale 
zhodne skonštatovali, že napísať takúto 
prácu je naozaj, naozaj ťažké, hlavne 
vystihnúť podstatu práce - niečo inovovať 
či objaviť, vynájsť, vyskúmať... Aj preto 
nemáme postupujúcich do ďalšieho kola, 
ale o rok - o rok to už dajú...

Text a foto: Karin Virágová, 2.A b
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  Možno by sa zdalo, 
že v 21.storočí je našim 
najmenším sveta žiť, že 
deti sú bytosti ničím 
nezaťažované, len sa hra-

jú a chodia do školy, kým 
dospelí musia pracovať 
a naháňať sa, aby všetko 
stihli... Bohužiaľ, často 
sa ale stáva, že práve 
najmenší sú tými, ktorých 
duša i telo trpí. Niektorí 
rodičia nemajú čas, niek-
torí nemajú peniaze, žijú v 
biede. Niektorí svoje deti 
bijú a týrajú, iní sa o 
svoje deti nestarajú. Pri 
rozvode sú deti vláčené po 
súdoch a často sa rodičia 
o ne doslova bijú. Alebo 
im ubližujú spolužiaci či 
nechápu učitelia.
 Práve preto a práve 
proti tomu bojuje aj naša 
škola a to práve deťmi! 
Starší žiaci pomáhajú 
mladším! V spolupráci so 
školskou Žiackou radou sa 

snažíme, aby na našej 
škole  bolo každé dieťa, 
malé i veľké, v bezpečí.
 Začiatkom tohto 
školského roka 2015/2016 
sme sa zapojili do pro-
jektu UNICEF na Slovensku 
a snažíme sa získať titul 
Škola priateľská k deťom. 
 Vo vestibule školy 
je informačná nástenka 
o právach detí a Linke 
detskej pomoci. Na chod-
bách je výstava detských 
prác o ich právach a  o 
tom, ako pomôcť kamará-
tovi či spolužiakovi, 
ktorý má problém. Na ho-
dinách dejepisu, etickej 
či náboženskej výchovy 
i občianskej výchovy ako 
dominantných predmetov 

na túto tému sa učitelia 
venujú  problematike det-
ských práv. Rovnako prá-
va žiakov zastupuje aj 
školská Žiacka rada, ktorá 
participuje na  chode 
školy na čele s Ivanom D. 
Gregušom z 3.Ab.
 O spolupráci s 
UNICEFom bola aj beseda 
s koordinátorom UNICEFU v 
stredu 2.3.2016 v príme 
A, ktorá tento projekt  
s p.uč. A.Hlavinkovou 
zastrešuje. Primáni sa 
dozvedeli, ako v tom-
to projekte postupovať 
a vymýšľali spôsoby, 
ako deťom pomôcť. O ich 
ďalších aktivitách v 
tomto projekte vás isto  
budeme informovať!
     Text a foto: Karin Virágová, 2.Ab  

3šk. rok   2015/2016

Spolupráca s UNICEF ...
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Nádherný tanečný ,,venček” 
   Aj tento rok to muselo prísť! Po polročnej príprave  sa triedy 
2.Ab, 3.Ab a sexta zúčastnili slávnostného ukončenia tanečného 
kurzu, ktorý vyvrcholil 16. januára 2016 záverečným venčekovým 
plesom! Časopis Tilgnerka bol, samozrejme, pritom! Ples sa 
uskutočnil v kongresovej sále Technopolu v Petržalke, slávnostne 
vyzdobenej na prvé uvedenie študentov do spoločnosti...
 Mladé dámy a mladí páni  predviedli svojim rodičom a pani 

učiteľkám všetko, čo sa 
za tých pár mesiacov 
naučili. Obecenstvo sa 
mohlo pokochať piatimi 
ľavonožnými tancami – 
chacha, rumba, boogie 
woogie, waltz, valčík a 
troma pravonožnými tan-
cami – blues, tango, fox-
trot.
Na stoličkách neostali 
sedieť ani rodičia a pani 
učiteľky, ktorí si mohli so 
žiakmi zatancovať vtip-
ný country tanec. Naši 

tanečníci zvládli všetko na výbornú! Dievčatá sa vynímali v krásnych 
šatoch a chlapcom nechýbali obleky s motýlikmi. Počas plesu sa vy-
hlasoval kráľ a kráľovná večera a stali sa nimi Jaroslav Beňuš z 2.Ab a, 
samozrejme, kto iný 
ako Gozde Gedik z 
3.Ab. 
 S úderom 23-
ej hodiny  a slávnost-
nom ukončení 
venčeka sa začala 
tá pravá zábava, keď 
sme už nemuseli 
viac či menej rátať 
kroky a jednoducho 
sme len tancovali! 
Niet pochýb, že si 
všetci celý večer 
neskutočne užili. 
Text a foto: Karin a Diana, 2. Ab

,, a raz, dva, tri.. Raz, dva... 

3šk. rok   2015/2016
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 V redakcii nášho 
školského časopisu Tilgner-
ka sme sa dozvedeli, že si 
vybrala literárnu súťaž 
Inšpirácie spod Sitna. Ako 
si sa do nej prihlásila?
Prihlásila som sa do súťaže, 
keď som už text dokončila a 
celá rodina sa zhodla, že je 
to vhodné do súťaže. Aj som 
prácu prerábala.
 Ako vnímaš svoj úspe-
ch?
Ďakujem za opýtanie. Teším 
sa z toho, že som vyhrala 
3.miesto, so svojou prácou 
som spokojná.
 Rada píšeš? Ako dlho?  
Čo najradšej? 
Veľmi rada tvorím, píšem svo-
je práce, lebo môžem používať 
fantáziu. Píšem už približne 
rok a pol. Najradšej tvo-
rím poviedky, ktoré nie sú 
krátke. Veľmi ma to baví. 
 Máš aj svoj 
spisovateľský idol?
Musím sa priznať, že svoj idol 
nemám. Ako spisovateľka, ako 
aj bežný človek chcem byť 
sama sebou.

  Gratulujeme!!! 
Kristína Vrábliková z 5.C 
získala v Banskej Štiavnici 
ocenenie za tvorbu - prózu 
v kategórii základné školy 
v súťaži „Inšpirácie spod 
Sitna“. 
 Prózu, jej prácu,  si 
môžete prečítať v našom 
časopise na s.  27 a roz-
hovor s autorkou, nádejnou 
spisovateľkou, tu!

Nádejná spisovateľka  
 Čo máš v pláne do 
budúcna so svojou tvorbou? 
Čím chceš byť?
Svoje poviedky chcem písať 
ešte veľmi dlho a nedám sa 
od toho odradiť. Keď budem 
dospelá a keďže mám takú 
veľkú fantáziu, chcela by 
som byť herečkou alebo mo-
derátorkou.
 Keďže píšeš a tvoríš, 
baví ťa slovenčina? Vieš do-
bre pravopis?
Slovenský jazyk mám celkom 
rada, ale niekedy je to na 
slovenčine náročné. Niekedy 
pravopis ovládam celkom do-
bre, ale napríklad po prázd-
ninách mi to vôbec nejde.
 Čo rada robíš vo voľnom 
čase?
Vo voľnom čase rada píšem 
poviedky, to je môj najväčší 
koníček, to ma baví najviac, 
ale chodím sa aj rada hrať na 
ihrisko, najmä v lete alebo 
kedykoľvek je slnečno.
 Ďakujeme za rozhovor.

Lili Rybová, príma A
foto: archív K.V.

3šk. rok   2015/2016
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Náš vedúci jedálne

     Už dlhšiu dobu sa 
v našej jedálni obja-
vuje nejako veľa ru-
koly, morských plodov 
a iných zaujímavých 
jedál, ale aj pizza či 
hranolky, tak sme sa 
rozhodli vyprátrať, 
kto je vedúcim našej  
školskej jedálne. 
 Volá sa Marián 
Maszay a zvýšil počet 
stravníkov o vyše 
stovku za rok! 

 Pán vedúci, koľko 
rokov už pracujete v našej 
školskej  jedálni?
Od školského roka 2011/2012.
 Počuli sme a videli 
sme aj články na nete i v 
tlači, že vy ste predtým 
varili na skvelých mies-
tach, kde to bolo? A prečo 
ste prišli do ,,obyčajnej“ 
školskej jedálne?
Pracoval som ako kuchár v Radis-
son SAS Hotel Carlton, hotel 
Danube, hotel Devín, hotel Grand 
Castle Liptovský Hrádok a iné... 
Povolanie som zmenil, lebo som 
potreboval viac času na súkrom-
ný život. V hoteloch to nešlo, tam 
sa robí od rána do noci.
 Zvýšil sa počet 
stravníkov tento rok? 
Počuli sme, že áno – preto 
sú také dlhé rady na obed?
Stravníkov bolo okolo 730, tento 
rok je ich 810.
 Aké jedlá sa vysky-
tujú na jedálnom lístku 
najviac? A čo majú žiaci 
najradšej? Čo naopak – je-
dia málo?
Najneobľúbenejšie sú ryby, ostat-

né jedlá sú v rovnováhe.
 A čo zahusťovanie 
múkou, dnes tak kritizo-
vané, varíte tak plošne? 
Nedalo by sa to zmeniť?
Zahusťovanie múkou nerobíme, 
iba minimálne percento.
 Keby ste mohli niečo 
zmeniť ohľadom jedla 
v jedálni? Čo nové nám 
pribudlo či pribudne?
Bulgur je najnovší, je to druh 
obilniny,  rukola je už zaužívaná a 
obľúbená... Ostatné varíme pes-
tro, rôzne jedlá.
 Aké je vaše 
najobľúbenejšie jedlo? Čo 
máte najradšej?
Sushi.
 V poslednej dobe 
skúšate veľa noviniek,  
rôzne zeleninové jedlá a 
ryby. Ako chutia žiakom?
Snažíme sa o pestrý jedálniček a 
čo najviac zdravých vecí,  lebo aj 
zdravé môže byť chutné, ale kým 
to žiaci nevyskúšajú, nebudú to 
vedieť.
Ďakujeme za rozhovor.
text: Lili Rybová, príma A
foto: Kristián Spevák, príma A
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  čitateľský denník naživo

 Ak si žiak, študent, pedagóg, či nepedagogický pracovník školy, fakt, že 
držíš tento časopis v rukách, svedčí o tom, že si súčasťou našej školy. A zrejme si 
to ani neuvedomuješ, ale je to veľké privilégium! Nie každý si môže povedať, že je 
na gymnáziu, ktoré má, hoci nie tak dlhú, no o to krajšiu a pestrejšiu históriu.
   Nie každý si môže povedať, že za čias socialistickej normalizácie, presnejšie 
od roku 1975, sa na jeho škole vyučovalo vo vybraných triedach (od 3 ročníka ZŠ!) po 
anglicky a aj sa tam konal Shakespearov pamätník. Nie každý sa môže každý deň, čo 
vstupuje do školy, pozerať na vitrínu plnú lesklých trofejí, ktoré vydreli ľudia, ktorí sedeli 
v tých istých laviciach ako my.  Nie každý si môže povedať, že jeho škola mala v Zoolo-
gickej záhrade adoptovaného tigra – Tigra Tilgnera! Veľa o ňom neviem, no všetky tieto 
skutočnosti svedčia o tom, že naša škola má svoju dušu. Tváriť sa, že je to obyčajné 
a nudné gymnázium je určite chybou a je to nedôstojné posolstvu tigra Tilgnera! Preto 
vás vyzývam, milí tilgneráci, aspoň tú malú časť z vás, čo si čítate tento môj článoček v 
časopise, ktorý má byť zrkadlom „formálnej“ duše našej školy.  
 Vyzývam vás, nech sa tešíte, že ste pod symbolickou ochranou tigra Tilgnera, 
vyzývam vás, nech ste AKTÍVNI, pretože nie minulosť, ale my sami sme tí, ktorí tú dušu 
tvoria, ktorí môžu spraviť niečo preto, aby to tu fungovalo ešte lepšie  a aby sme mali 
viac dôvodov na tešenie sa.
 Po nútenom odchode bývalého predsedu Školskej rady  som to spomedzi 
študentov a žiakov práve ja, Ivan Dominik Greguš z 3.A bilingválnej, ako nový predseda 
Školskej rady ten, na ktorého  je dobré sa obrátiť. Preto, pokiaľ by hocikto z vás mal 
akýkoľvek nápad, ako niečo zlepšiť, vymyslieť, neváhajte kedykoľvek prísť za mnou, 
budem veľmi rád!!!   Dravý tiger Tilgner by na vás určite bol hrdý. No a to, či mu ako 
predseda školskej rady ja na to dám dôvod, ešte netuším, ale to, čo určite tuším je, že 
Tilgnerka je škola, ktorej duša nikdy neumrie!!!
 S pozdravom vám aj tigrovi Tilgnerovi                         Ivan Dominik Greguš, 3.Ab

 Tentokrát sme sa vydali do Sloven-
ského národného divadla na predstavenie 
Lakomec od známeho svetového dramatika 
Moliéra do historickej budovy Slovenského 
národného divadla večer 9.3.2016!
  Po problémoch s hľadaním 
správneho miesta sa predstavenie 
začalo a mohli sme si vychutnávať at-
mosféru starého divadla, krásnu výzdo-
bu i mierne otrasy od prechádzajúcich 
električiek.
 Predstavenie Lakomec skončilo skôr, ako sme čakali, a tak sme 
sa ešte pred divadlom chvíľu rozprávali o našich dojmoch z predstave-
nia. Napriek tomu, že celé divadlo hru prijímalo s nadšením, smiechom a 
potleskom, naše dojmy boli zmiešané. Gestá a reč hercov sa nám zdali 
prehnané, aj divadelná verzia bola o dosť iná ako kniha, ale zhodli sme 
sa na tom, že iste radi pôjdeme do divadla - na iné predstavenie. Takáto 
forma čitateľských denníkov je super!

Text:Tinka Marešová a Števo Púčik, kvinta B -  ilustračné foto net



21

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerka
Z

 nášho života

Modrá Tilgnerka pokračuje
  Projekt, ktorý podporuje 
ochranu životného prostredia a 
na ktorom sme pracovali posled-
né obdobie u nás stále nekončí...  
  Naopak, rozšírili 
sme ho do ďalších predmetov, 
ako je napríklad slovenský jazyk. 
Žiaci na hodine literatúry prečítali kni-
hu slovenského autora sci-fi – Jozefa 
Žarnaya - Prekliata planéta, v ktorej 
už v roku 1977 akoby naznačil smer 
pretechnizovania a prechemizova-
nia spoločnosti, ktorého následkom 
budú zmeny v životnom prostredí a 
tiež priamo na človeku.
 Fabulu knihy Prekliata planéta tvorí náhodná dobrodružná výp-
rava piatich siedmakov a ich dvoch psov na planétu, kde pretechnizo-
vaná vyspelá spoločnosť spôsobí svojím nezodpovedným správaním 
katastrofu planéty. 
Dôsledkom ich chamtivosti dôjde k nútenému vývinu spoločnosti v 
nových podmienkach. 
A tu niekde začína aj dobrodružstvo hlavných hrdinov- siedmakov.
Nosnou témou knihy Prekliata planéta  je teda ekológia, náš vzťah k 
prírode, ale preukázateľné sú aj dejepisné znalosti autora o prvotnopo-
spolnej a otrokárskej spoločnosti.
Ako poznamenala jedna žiačka vo svojej prezentácii, Jozef Žarnay v 
knihe predbehol dobu, podobne ako Jules Verne vo svojich fantazijných 
sci-fi príbehoch. 
 Po prečítaní knihy naši žiaci pripravili prezentácie o živote au-
tora knihy,  vypracovali  sujet Prekliatej planéty, charakterizovali  vy-

branú postavu diela a pokúsili sa o 
interpetáciu posolstva knihy pre našu 
súčasnú spoločnosť.
 Táto aktivita nadviazala na 
východiská projektu Modrá 
Tilgnerka, ale taktiež si žiaci na 
hodinách informatiky a sloven-
ského jazyka osvojovali poznat-
ky o fantazijnej literatúre, 
spoznali novú spisovateľskú 
osobnosť a trénovali si svoje 
prezentačné schopnosti pred 
publikom.

Text: S. Bodláková, I.Reviliaková
Foto: S. Bodláková

3šk. rok   2015/2016
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 Ako by volili študenti?
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 Začiatkom marca na sa 
Slovensku konali parlamentné 
voľby, v ktorých si vyberali 
dospeláci. Ale aj my, žiaci či 
študenti sledujeme dianie oko-
lo nás, aj keď to tak niekedy 
možno nevyzerá a nie sme 
slepí ani hluchí voči tomu, čo 
sa deje v slovenskej politike... 
Hlavne tento rok bol mimoriad-
ne zaujímavý ...
 V piatok 12. februára 2016 
sa na našej škole uskutočnili 
študentské voľby. Tieto voľby sú 
od roku 2014 projektom Inštitútu 
pre verejné otázky.
V rámci týchto volieb sa študenti 
od 15 do 18 rokov zúčastňovali 
moderného volebného procesu, 
ktorý sa po celom Slovensku 
konal v jeden určitý deň, aby sa 
čo najviac priblížil reálnym parla-
mentným voľbám. Žiaci mali na 
výber reálne politické strany kan-
didujúce vo voľbách tento rok, a 
volili pomocou volebných lístkov, 
na ktorých mali možnosť výberu 
preferencií politikov, presne ako 
v skutočných voľbách. 
„Cieľom projektu je zoznámiť 
študentov so základnými 

3šk. rok   2015/2016

demokratickými princípmi fun-
govania spoločnosti a zvýšiť 
informovanosť a povedomie o fun-
govaní volebných systémov v Slo-
venskej republike v cieľovej sku-
pine 15 až 18-ročných študentov 
stredných škôl a vtiahnuť ju do vere-
jného priestoru a zvýšiť občiansku 
angažovanosť prostredníctvom re-
alizovania modelových volieb med-
zi stredoškolskými študentmi.“
 Na našej škole sa na or-
ganizáciu týchto volieb podujal náš 
školský debatný tím, a s radosťou 
môžeme skonštatovať, že aj na-
priek tomu, že sme sa v tomto pro-
jekte zapojili prvýkrát, o ochotných 
„voličov“ nebola núdza. 
 Žiakom našej školy sa také-
to voľby páčili a zapojili sa ozaj vo 
veľkom počte, čo len dokazuje to, 
že potenciál mladých voličov silnie 
a mladým záleží na ich budúcnosti. 
Ale hoci vo výsledkoch SR vyšlo, 
že študenti by volili okrem iného 
aj extrémistov, naši študenti sa od 
takejto voľby dištancujú! My určite 
nie! My chceme žiť na Slovensku, 
študovať tu a prosperovať, ale 
demokraticky a humanisticky!

Text a foto: Lenka Skokánková, 2. A b
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 Netušiac, čo nás čaká, podu-
jali sme sa v kvinte B v ten osudný 
deň štvtrok 10. marca 2016 do prímy 
A predviesť projekt Starší mladším. 
 Našou top misiou bolo 
zabaviť a zároveň naučiť mladších 
spolužiakov základné fakty na tému 
Staré grécke báje.  Sprvu nastali 
,,menšie technické a komunikačné 
problémy”, nakoľko žiaci neposlupra-
covali... (Kde sú tie časy, keď mladší 
žiak onemel v rešpekte pred starším 
žiakom :D)
Nastal teda čas na zmenu stratégie. 
Po rozdelení úloh sme si všetko zorganizovali, primáni spolupracovali 
a projekt začal všetkých baviť. Je to vlastne medzipredmetový projekt 
- primáni ho začali na geografii s p.uč. A. Rácovou, kde sa dozvedeli 
základné info o Grécku, následne od nás o tom, čo je to grécka my-
tológia z pohľadu dejepisu a slovenského jazyka pod vedením p. uč. A. 
Hlavinkovej, a ukončili sme to kolom otázok a odpovedí o olympijských 
hrách pod vedením p. uč. T. Valachovičovej za predmet telesná výchova.
 Po dvoch hodinách sme boli riadne unavení, ale učiť spolužiakov 
bolo naozaj zábavné. Aj my sami sme sa veľa naučili o práci v skupinke  
i práci s inými. A pozdravujeme Kristiána, ktorý vedel snáď  VŠETKO! 

Text a foto:Tinka Marešová a Števo Púčik, kvinta B 
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 Ani sme sa nenazdali a už jej tu marec! Obľúbený mesiac 
všetkých maturantov. Práve pre to, že študentský čas tak rýchlo 
letí, naša Tilgnerka organizuje prehliadky rôznych vysokých skôl, aby 
žiakom zjednodušila budúce rozhodovanie.Tentokrát sa trieda 2.A b 
vybrala na strojárenskú fakultu v Bratislave.
 Samozrejme, celý výklad bol v anglickom jazyku, aby to žiakom 
pomohlo aj na hodinách Science- Physics, ktorú budú mať  od tohto 
polroka. :D
Najväčší záujem asi zožal simulátor vodnej turbíny. Na tejto 
fakulte je vybudovené simulované prostredie vodnej hrádze a mnoho 
spoločností z celej strednej Európy si chodí práve sem otestovať 
svoje výtvory. 
Ďalej sme si  mohli prezieť novopostavené výrobné liky spoločnosti 
Pegaut. Hneď na prvý pohľad bolo vidieť, že dané veci nestavali ešte 
komunisti. Linky boli nové a kompletne ovládané počítačom. Nechýbali 
ani schválne zle naprogramované linky, aby žiaci zistili, kde je prob-
lém.
 Tento výlet toho určite 2.Ab mnoho dal a dúfame, že sa niek-
torým žiakom  aj uľahčil rozhodovanie, ktorým smerom sa uberať...

Mišo Totka, 2. A b

Na výlete za turbínou
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aby pre jej návštevu nadchli čo 
možno najviac cestovateľských 
dobrodruhov spomedzi rovesník-
ov. Každý tím vytvoril aj svoj 
vlastný bedeker, ktorý zaslal vo 
februári do súťaže. Teraz nám 
už neostáva nič iné, len čakať na 
výsledky.
 Táto súťaž  má síce krát-
ku tradíciu, ale medzi žiakmi je 
populárna a tilgneráci v nej do-
sahujú aj pekné výsledky, takže 
dúfame, že ani tento rok nebude 
výnimkou! Držte nám palce!
 Text a  foto:RNDr. A.Rácová  
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  Aj tento rok je to tu! 
Obľúbená geografická sútaž! 
Triedy príma B a tercia A sa  
tento školský rok zapojili už 
do 2. ročníka súťaže  orga-
nizovanej cestovnou kance-
láriou Bubo:„ZÁPISNÍK 
CESTOVATEĽA“. 
 V triedach si vytvorili 
niekoľko tímov, každý tím si vy-
bral zo zoznamu krajinu, na ktorú 
si poriadne posvietil. Kreatív-
nym a interaktívnym spôsobom 
mali predstaviť vybranú krajinu, 

Tilgneráci,
poproste rodičov o 2% z daní práve pre 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!

Darujte našej škole  2%!
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 Tilgnerácke múzy...
,,Vytrhnuté z kontextu i zo slohových zošitov...”
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Heiratsanzeige 
Oh, liebe Dame, hör mir zu, bitte 
Du wärest meines Lebens Mitte
ich fühle mich sehr allein, 
es könnte mit dir besser sein. 
Ich bin jung, attraktiv und sehr nett, 
weil ich für hübsche Mädchen alles tät´ 
Bin romantisch und liebe Küsse,
die mit dir ganz toll sein müssen. 
Mein Herz schlägt für schöne Frauen, 
man kann nur flirten oder eine Ehe bauen.
Wenn du allein bist und magst kein Rauchen,
ruf mich mal an, ich würd´dich brauchen.
Ivan Greguš, 3. A b
Obrázky:  Nina Šašinková, príma A

 
Môj najkrajší darček

 Už od malička som túžila po zvieratku. Najviac 
po psovi. No na psa mama vyhlásila embargo, 
tak som sa tento rok rozhodla, že si skúsim na 
zoznam prianí pre „Ježiška“, napísať škrečka.  
 Dlho som čakala na ten úžasný deň - Vianoce! 
V ten deň som bola v napätí a chodila po iz-
bách, či niekde nezačujem podozrivé zvuky. 
Navečerali sme sa a potom otvárali darčeky. 
Aké bolo moje prekvapenie, keď som v jed-
nej škatuli objavila krásnu samičku sýrskeho 
škrečka. Hneď som jej dala meno – Loli. Bola 
som z nej celá bez seba. Hrali sme sa s ňou do 

neskorého večera. Večer sme išli spať a....
    ..... ráno sa zobudím a neverím vlastným očiam. Pod Loli vidím 10 malých 
ružových mimozemšťanov. Od prekvapenia som skoro odpadla! Nemám jed-
ného škrečka, ale dokonca jedenásť!!!! A zdala sa nám nejaká tučnučká, ale.... 
 Celé prázdniny sme ich pozorovali, ako im začínala rásť srsť, ako 
prvýkrát robili výlety mimo domčeka, až dodnes. Bohužiaľ, prežili iba tri. Sú 
to dva samčeky a jedna samička. Najmenšia sa volá Kitty, chlapček – Riško a 
väčší – Monty.  Chlacov sme darovali a   my sme si nechali Kitty. Vyrástol z nej 
pekný tlsťoško. Teší sa z nej mama aj my.

Text a obrázok:  Katka Lukačiková, 5.B

3šk. rok   2015/2016
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„O Felixovi a našej rodine“

 Začalo sa to pred 10 rokmi. Čudujete sa? Mám 10 rokov a napriek 
tomu mám 20 rokov. Ako je to možné? Prišla som aj so svojou rodinou do 
budúcnosti. Ako sa to celé stalo? Stalo sa to na obed. Moja mama zariadila, 
aby k nám prišiel vzdelaný robot. Volal sa Felix. Ja a môj brat sme si mysleli, 
že vzdelávanie je taká nuda! Felix bol tyrkysový, mal na sebe všelijaké tlačítka 
a mal červené vlasy. Vo vnútri mal čip, ktorý ho riadil. Začal s tým, že mi 
povedal: „Vylúšti túto rovnicu!“ Lenže ja som lúštiť rovnice nevedela a z matiky 
som bola strašne tupá. Tak sa opýtal môjho brata, koľko je 5x5. Povedal, že 
25. Potom sa zase spýtal mňa, koľko je 958+692 x 2. Ja som mu povedala, že 
to snáď nemyslí vážne. A v tom mi brat skočil do reči. Povedal výsledok 3300! 
Nahnevala som sa (pretože môj brat má 6 rokov a je múdrejší než ja, ktorá 
mám 10 rokov! ) A odišla som do svojej izby. Napadlo mi, že by som mohla 
napísať niečo, čo nikomu neukážem. Rozhodla som sa, že napíšem, čo by sa 
s ním dalo zažiť. Všimla som si, že Felix je pekný, roztomilý a inteligentný ro-
bot, ale keďže je vzdelávací a vzdelávanie nie je nič pre mňa, tak ani neviem, 
ako sa s ním zabaviť. Premýšľala som nad tým hodinu, dve, tri...a potom ma 
napadlo, že keď mu dám čas, tak sa viac zoznámime a bude to dobré. Nastal 
večer. Bola som zvedavá, o čom sa budeme s Felixom baviť a či sa vôbec 
budeme rozprávať. Čakala som asi 5 minút, kým niečo povie, ale on nič. Tak 
som šla spať. Táto noc nevyšla. 
 Na druhý deň sme si sadli k raňajkám. Všetci sme jednohlasne po-
vedali Felixovi:“ Dobré ráno!“. Ale on neodpovedal. Nasypala som mu do 
misky cereálie, ale on sa nedotkol ani lyžice. Drgla som do neho a on sa 
zosypal na zem a odpadol. Keď sme ho prebrali, povedal, že sa necíti dobre. 
Hneď sme vedeli, že je chorý. Nevedela som, ako sa liečia roboti a tak som 
mu dala acylpyrín. To som nemala robiť. Skoro vybuchol! Nechali sme teda 
mamu, aby sa o neho postarala. S bratom sme išli von, hrať sa s loptou. Po 15 
minútach ma to prestalo baviť a uvedomila som si, že bez Felixa to nie je ono. 
Chudák Felix! Bolo mi ľúto, že je chorý. Vrátila som sa domov a vošla som 
do obývačky. Otec s vyloženými nohami na stole pozeral telku. Zrazu si asi 
päťkrát po sebe kýchol. Prešla som do kuchyne. Mamu dusilo. Pozrela som sa 
von z okna a vidím, ako brat vracia. Bolo mi jasné, že všetci ochoreli, vrátane 
Felixa. Vzala som si celú rodinu na starosť ja. Uvarila som im čaj a dala lieky 
proti bolesti. Lenže oni vraj v skutočnosti vôbec neboli chorí! Otec kýchal, lebo 
ho dráždili kvety vo váze. Mama sa dusila, pretože pila malinovku a zabehla 
jej do nesprávnej dierky v krku. A brat sa povracal z toho, že nemal dosť ro-
zumu a odhryzol si zo slimáka. No fuj! 
O chvíľu sa Felix objavil v kuchyni. „Už som zdravý!“. Povedal. Nechápala 
som ,ako sa mohol tak rýchlo vyliečiť, ale to je jedno. Podstatné je, že sa mi 
splnil sen, mať doma robota. A nie hocijakého! Ten náš rozprával! A to nevie 
každý robot. 
 Nastal večer. Konečne sa dostávam k tomu, ako som na začiatku 
spomínala, že nás dostal do budúcnosti. Otec podával na večeru špagety. 
Keď sme dovečerali, Felix povedal, že má návrh. Vysvetlil nám, čo všetko by 
bolo lepšie v budúcnosti ako v súčasnosti. Napríklad vraj uvidíme, ako sa v 
priebehu minúty dostaneme do zajtrajšieho dňa. Jeho návrh sa ale nikomu 
nepáčil. Felix však názor nás ostatných nerešpektoval. Tleskol rukami a my 
sme sa prepadli pod zem, ktorá tam ani nebola. Leteli sme smerom hore 
rýchlosťou blesku. Asi o minútu sme boli v našom byte, ale o 10 rokov neskôr.
Prvý deň v budúcnosti sme ....             (pokračovanie nabudúce...)

Kristína Vrábliková, 5.C
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Pre všetkých, čo radi lúštia! 

 

 

   
1                 

       
       

2         
       

        
3         

      
        

4                     

       
5             

     
      

6           
       

  
7                 

        
   

8               
        9                   

         

1 Lietajúci dopravný prostriedok. 
2 Veľká slaná vodná plocha. 

 3 Nádoba na kvety. 
   4 Veľkonočná tradícia. 

  5 Oblečenie do vody. 
  6 Rastliny inak. 

   7 Studená sladkosť. 
     8 Zdrobnenina od slova: vajce? 

 9 Rastie na začiatku jari. 
  

 
 
 

 
Autorky tajničky: Nina Boldocká,  
Niki Šašinková, príma A 
Prepísala: Karin Vašicová, príma A  
 
 

1 
     

            
2 

  
        

     3 
   

        
    4 

     
        

  5 
   

        
    6 

 
            

    7             
      

                                     

 

[Zadajte citáciu z dokumentu alebo 
súhrn zaujímavej témy. Blok textu 
môžete umiestniť na ľubovoľné 
miesto v dokumente. Ak chcete 
zmeniť formátovanie bloku textu 
citácie, použite kartu Nástroje pre 
blok textu.] 

1. Pri krste tvoj .....otec 
2. Ujo a ..... 
3. Otec  a...... 
4. Mama a .... 
5. Pajác, gašparko 
6. Otcov brat 
7. 1 sestra, 2 .....                                     Autorky – Chiara Diky a Simona Gazdová, príma A 

3šk. rok   2015/2016
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1.Píšeme naň. 

2.Pre lepší zrak. 

3.Hmyz pri jazere. 

4.Je ovocie a ... 

5.Dlhá sladko kyslá pochúťka. 

6.Plesnivý syr.  

7.Prostriedok na šitie. 

8.Striháme s nimi. 

9.Sú narodeniny a ... 

Autorky: Jessica Grelneth,  Tánička Mestická, príma A 

Prepísala: Vanda Szabová, príma A                                                              Obrázok: Andrea Morávková, príma A 
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 Ai každý už vie, že termín Veľkej noci nie je stály. Veľká noc pripadá na prvú 
nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca - po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu 
- nedeľu – pretože Ježiš vstal z mŕtvych v nedeľu. 
 K Veľkej noci patrí tzv. tichý týždeň od KVETNEJ NEDELE (inej ako spomínanej 
nedele)  cez  BIELU SOBOTU, po nej nasleduje  VEĽKONOČNÁ NEDEĽA a po nej zasa 
(NE)obľúbený  POLIEVACÍ PONDELOK . Chlapci chodia ,, vyšibať“ dievčatá a vezmú si 
za to sladkosti alebo peniaze. Mladší možno aj zarecitujú:
,,ŠIBI RYBI, MASTNÉ RYBY,
KUS KOLÁČA DO KORBÁČA.
KÁZAL KALICH, AJ KALIŠKA, 
ABY DALI TRI VAJÍČKA.
JEDNO BIELE DVE ČERVENÉ, 
TO JE MOJE POTEŠENIE.
EŠTE JEDEN GROŠ, UŽ JE TOHO DOSŤ!”
No v dnešnej dobe sa skôr stretneme s:
K TOMU EŠTE ŽUVAČKU A 5 EUR DO VAČKU!
ako s grošom.
 Šibačom dnes dáme čokoládu a čo tam po nejakých vajciach! (Ale občas by 
sme mohli siahnuť po výrobe nejakej tej kraslice.)  Veľká noc je  hlavne kresťanský 
sviatok a dodržiavajú sa aj tradície priradené ku konkrétnym dňom. Napr.: na ZELENÝ 
ŠTVRTOK sa neje mäso, ale špenát alebo šaláty, na VEĽKÝ PIATOK sa dodržiava  pôst 
ako pamiatka na ukrižovanie Krista
 Veľkonočné vajíčka sú tradícia rovnako ako POLIEVACÍ PONDELOK či pocuk-
rovaný baranček. A vraj po polievacom pondelku majú polievať dievčatá. Ak je to pravda, 
tak sa na to výrazne zabúda. Ale vy ste na to hádam nezabudli!

Text: Eliška Kořínková, príma A
Obrázok: Karin Vašicová, príma A

 Veľkonočné minimum
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