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Jeseň sa nám už pomaly, ale isto minula a prvé
týždne školy sú úspešne za nami. Každý je už
zabehnutý vo svojich rutinách a aktivitách, naplno
sa im venuje a popri tom už určite odpočítava dni
do vianočných prázdnin. Niekto sa teší na plný
stôl jedla, niekto na darčeky...
Ešte predtým, ako odídeme zo školy na niekoľko
dní zaslúženého voľna, spomenieme si na
Nepálsky deň, ktorý organizovala Žiacka rada. Po
besede s Dorotou Nvotovou sme sa rozhodli, že
nemusíme byť len tí obdarovaní, niekedy môžeme
aj my obdarovať. Pre deti v Nepále je najväčším
darom vzdelanie, ktoré si samy nevedia zaplatiť.
Práve vďaka zbierke, ktorá bola súčasťou
Nepálskeho dňa, zabezpečia naši žiaci vzdelanie
iným žiakom. Po minuloročnom úspechu sa aj
tento rok konali Vianočné trhy a opäť boli
fenomenálne! Prepojili žiakov, rodičov a učiteľov
v jeden tilgnerácky tím!
V decembrovom čísle školského časopisu
Tilgnerka sa dozviete, že na našej škole sa

uskutočnila aj
beseda
s moderátorom
Juniorom a neustále
sa ako škola
zapájame do
rôznych akcií
a súťaží. Množstvo
akcií a článkov
svedčí o tom, ako
sa máme dobre.
Vážme si teda to,
čo máme, do čoho
všetkého sa môžeme zapájať a v čom sa
môžeme rozvíjať. Nie sú to vždy samozrejmosti...
V mene celej redakcie vám želám krásne Vianoce,
úspešný nový rok 2020 a v neposlednom rade,
príjemné čítanie!

Anna-Mária Zimová, IV.Ab
šéfredaktorka

Milí Tilgneráci!
Kráľ jakub

pasoval prvákov
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DUBČEK DNES
Pre maturantov
z Dejepisného
a Spoločenskovedného
seminára bol veľmi
prínosný odborný seminár
s panelovou diskusiou,
ktorý sa uskutočnil
3. 10. 2019 k stále aktuálnym
historickým udalostiam
a osobnostiam, ako napr.
A. Dubček, a ich presahom
do súčasného života.

4 5

TESTOVANIE
PRVÁKOV

DEŇ JABĹKDEŇ JABĹK

NAŠI SVETLONOSI...
Neboli síce z tekvice, ale z papriky, ale aj tak
boli veľmi pekní. Museli sme opatrne pracovať
s nožíkom. Z vyrezaných kúskov papriky sme si
robili s p. uč. D. Lapšanskou jednohubky.
Svetlonosi nás zaujali, lebo keď svietili, ich
svetielka žiarili do diaľky. Celé tvorenie bolo
zábavné.
Text a foto: M. Moravčíková, B. Bachratá,
A. Gregorová, R. Sedláček, T. Ferus, 3.A

21. október 2019 je Dňom pôvodných odrôd jabĺk.
V 1.B s p. uč. Danou Švecovou sme si povedali niečo
o jabĺčkach, ich druhoch, tvaroch či chutiach,
taktiež o dôležitosti jabĺk v našom jedálničku.
Ochutnali sme čerstvé aj sušené jablká, ale
i jablkovú výživu. Na hodine matematiky sme rátali
jablkové príklady, na hudobnej spievali o Červenom
jabĺčku. Chutilo a páčilo sa všetkým!

I. STUPEŇ II. – III. STUPEŇ

I

TESTOVALI SME UČEBNICU
Žiaci Kvinty A sa zapojili do projektu hodnotenia novej startlabovej knihy –
učebnice Všetko malo byť inak. Ako „testovacia vzorka“ si knihu na hodinách
dejepisu prečítali a napísali recenzie, ako ich kniha zaujala. Nakoľko táto
potenciálna učebnica vyzerá graficky veľmi dobre a je aj plná zaujímavých
faktov, veľmi zaujala. Moderné piktogramy a odkazy na videá, citáty
osobností, piesne, fotografie – to všetko robí z tejto knihy skvelú učebnicu.
Vznikala pod vedením Sokratovho inštitútu, Nadácie Milana Šimečku a Živice.
Sme veľmi radi, že sme mali takúto možnosť, pretože je o udalostiach po roku
1945 až po 90.roky, čo je téma, ktorá nás veľmi baví. Téma, ktorá zasahuje
z minulosti do prítomnosti, a tak je dobré o nej čo najviac vedieť!

FYZICI V CERNE
A znova je to tu! Obľúbená
exkurzia do Cernu, známeho
strediska atómového výskumu,
o ktorej sme písali už v minulom
čísle Tilgnerky, sa konala pre
mimoriadny záujem znova!
Profilácia nášho bilingválneho
gymnázia na prírodné vedy je
badateľná aj v tomto smere!

HALLOWEENSKA
PÁRTY
5.A bola plná strašidelných
masiek, perfektných
strašidelných muffinov,
koláčikov – hrobčekov, ale
hlavne perfektnej zábavy, po
ktorej sa dobre odchádzalo
na jesenné prádniny!

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Už 12. ročník Dejepisnej olympiády sme
nevynechali ani tento rok, a tak sa vo
štvrtok 5. decembra 2019 záujemcovia
o históriu zišli v jedálni, aby pokorili
testovacie otázky a ako víťazi postúpili
do Okresného kola! Mená výhercov sú
na školskej stránke v sekcii Predmety –
Dejepis, gratulujeme!

BEH DEVÍNSKOU
KOBYLOU
Behuchtivé deti na 44. ročník Behu
Devínskou Kobylou vybehali pre
Tilgnerku 1. miesto (ako každý rok)!
Ďakujeme a gratulujeme!

Aj tento rok prebehlo testovanie
športových predpokladov prvákov,
a to v dňoch 21. až 23. 10. 2019!
Ako sme si všimli, máme veľmi
športovo nadané deťúrence! Text a foto: Veronika Dulayová, Kvinta A

HODINA DEŤOM
Vo štvrtok 14. 11. 2019 sa uskutočnila
pod vedením p. uč. A. Rácovej
a s pomocou Sexty A finančná
zbierka Hodina deťom, ktorú
organizuje Nadácia pre deti
Slovenska. Ďakujeme za pomoc!

Takéto krásne nástenky majú v 1.A,
kde pani vychovávateľka Deniska
pomohla prváčatám skrášliť triedu,
aby sa im dobre učili písmenká
s p. učiteľkou Evičkou. Nádhera!
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AKTUÁLNE

Voľby do Žiackej rady
sa uskutočnili pod
záštitou p. uč.
A. Turčanovej, ktorá
to celé zmanažovala.
O týchto voľbách
študenti vedeli
dostatočne vopred
a mohli si
o kandidátoch
prečítať aj na
nástenke pri vchode
do školy. Každý

kandidát mal na jednej A4 napísane niečo o sebe
a čo plánuje na Tilgnerke zmeniť/vylepšiť.
Niektorí kandidáti sa zviditeľňovali pomocou
plagátov rozvešaných po škole a viac či menej
pútavými sloganmi.

V deň volieb žiaci každej triedy 3. stupňa počas
vyučovania či prestávok volili v jedálni, kde už
bola pripravená volebná urna a volebné lístky.
Voľby boli úplne anonymné a aby študent mohol
voliť, musel už mať 15 rokov.

V utorok nasledujúceho týždňa sa celá škola
dozvedela výsledky z rozhlasu priamo od p. uč.
Turčanovej. Našou novou predsedníčkou Žiackej
rady je Anna Mária Zimová zo IV.Ab, ktorá mala až
85 hlasov. S druhým najväčším počtom hlasov
skončil Dávid Priečinský z II.Ab so 61 hlasmi
a tretí sa umiestnil Michael Papšo, tiež zo IV.Ab
so 48 hlasmi.

Takmer všetci, ktorí kandidovali, naďalej ostávajú
v Žiackej rade a so všetkým budú pomáhať
predsedníčke. Verím, že sa na Tilgnerke aj vďaka
Žiackej rade a novej predsedníčke budú konať
nové nápady, vylepšenia, akcie a mnoho
ďalšieho. Žiacka rada je totižto zastupujúci orgán
študentov Tilgnerky, ktorá predkladá pani
riaditeľke návrhy na zlepšenie chodu školy a na
rôzne inovácie, zaujímavosti, žiacke akcie.
Opýtali sme sa teda Amy, čo nás čaká.

Čo plánuješ na Tilgnerke zmeniť alebo
rozbehnúť? Na čo sa najviac chceš zamerať?
Určite by som chcela viac akcií a aktivít pre
žiakov. Niečo, čo bude zo školy robiť
domáckejšiu pôdu, ale zároveň im rozšíri
obzory aj mimo povinného učiva. Napríklad
zlepšenie povedomia o tom, ako žiť a konať
viac eko, je pre mňa celkom zmysluplný bod.

Vieme, že máš už skúsenosti s organizáciou.
Čo to obnáša, aby si niečo dobré zorganizovala
a zariadila?

Obnáša to veľa
prestávok, ktoré
namiesto
v bufete a na
gaučoch stráviš
na vedení
školy :D Za
všetkým je
nespočetné
množstvo
vybavovačiek.
Keď sa
organizovala
Filmová noc,

najviac sme museli dohadovať detaily
s technikom p. Mäsiarom a samozrejme aj
naším pánom školníkom (aby nám odomkol
školu a ráno ju prišiel zamknúť). Pri plese sa
riešili veci od hygieny (kvôli jedlu) až po
výzdobu, predaj lístkov a samozrejme
informované súhlasy od rodičov – bolo toho
veľa. Ale teším sa na ďalšie akcie.

Čo ešte chystá Žiacka rada?
Určite first – Kvapka krvi. Ešte je to tajné, ale
chystá sa aj ďalší ročník študentského plesu –
tému neprezradíme, možno sa zadarí aj niečo
na Valentína a určite MDD a... Dozviete sa
postupne!

19. SEPTEMBRA 2019 PREBEHLI NA TILGNERKE VOĽBY PREDSEDU ŽIACKEJ RADY. ČO TO
VLASTNE JE A NA ČO JE TO DOBRÉ?

BUDÚCNOSŤ ŠKOLY
JE AJ V NAŠICH RUKÁCH

Repliky hercov sa od knihy Antigona skoro
vôbec neodlišovali, čo je z historického hľadiska
super, ale pre niektorých z nás to bolo
nepochopiteľné. Zbor v tejto knihe rekapituluje,
čo sa počas dejstvo stalo, ale zbor poskladaný
z hercov nám v tom teda robil skôr chaos. Čo
bolo teda ale nečakané, bola elektro-rapová
pieseň po zhrnutí zboru. Katarzia má síce krásny
hlas, ktorý nás ale popri elektro hudbe trošku
„vystrašil“. Musím však uznať, že na zopakovanie
deja a priradenia si osôb k menám v knihe, mi
to dosť pomohlo.

Obsadenie hercov bolo podľa mňa super, na
J. Koleníka sa prišlo pozrieť pomaly viac ľudí ako
na Antigonu. Repliky boli zvládnuté na jednotku
a dupnutie divákovi na nohu, ktoré bolo vzápätí
aj ospravedlnené, súčasťou hry. Všetkých nás ku
koncu hry prebrali hlasivky Koleníka v role
Kreona a Autnera v roli Haimóna. Pohľadom som
ľutovala Autnera, ktorému pravdepodobne
doteraz svieti na líci modrina od Koleníka.

Vždy som bola zvedavá, ako skutočne táto hra
v divadle vyzerá, keď som sa ale pozrela na jeho
tvár – jedno bolo isté – nie všetko je hrané.
Taktiež súcitím s vedľajšími postavami žien,
ktoré aj pri svojej zvýšenej pohybovej aktivite
mali na nohám minimálne desaťcentimetrové
opätky. Herci zvládali takzvanú úlohu:
„Obecenstvo tu je, ale zároveň nie je‘‘ na
jednotku. Keď sme boli v deji potrební ako
obyvatelia Téb, záhadne sme sa objavili, ale
väčšinu času sme boli neviditeľní.

Nakoľko toto dielo je tzv. povinným čítaním, boli
sme veľmi zvedaví, ako to bude vyzerať v SND
a či to bude totožné s knihou. Ale hlavne hlavná
myšlienka diela, či je prednejší morálny či
štátny zákon, nabrala vzhľadom na súčasné
dianie vôkol nás nanajvýš aktuálny podtón!
Podľa spokojných výrazov na fotke túto hru
ocenila skoro celá 1.Ab! Kvintáni náš názor len
potvrdili, takže naozaj, vydarený kúsok!

Text a foto: Kika Trnková, I.Ab

TOTO DIVADELNÉ PREDSTAVENIE POSTAVENÉ NA ZÁKLADOCH DIELA Z ANTICKÉHO
OBDOBIA SA LÍŠILO OD VŠETKÉHO, ČO SOM DOTERAZ VIDELA. PODĽA MÔJHO NÁZORU
SA REŽISÉRI TEJTO HRY AŽ VEĽMI SNAŽILI VDÝCHNUŤ TOMUTO, POVEDZME SI
OTVORENE, STARÉMU DIELU, NOVODOBÝ ŠMRNC.

ČITATEĽSKÝ DENNÍK NAŽIVO V SND

Text a foto: Katka Slobodová, Kvinta A
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AVOKÁDO PORAZILA
TAVNÁ PIŠTOĽ!
V UTOROK 8. OKTÓBRA 2019 SME NA PRVOUKE
S P. UČ. R. DURAJOVOU UROBILI VZORKOVNÍK SEMIEN.

Za domácu úlohu sme mali priniesť semená rastlín.
Doniesli sme všeličo – fazuľku, jablko, citrón, gaštan,
hrozno, čili a tiež orechy. Najzaujímavejšie bolo
avokádo. Učili sme sa, čo je čo.

Všetky semená sme nalepili na papier a pod ne
napísali názvy. Na to avokádo pani učiteľka musela
vytiahnuť tavnú pištoľ, nedalo sa len tak nalepiť. Po
skončení projektu sme mali možnosť semiačka aj
ochutnať – tie nenalepené, samozrejme. :D

Teraz náš výtvor máme na nástenke. Potom sa nám
zábavný deň skončil. Bolo nám ľúto, že hodina
netrvala dlhšie.

Texta foto: Hanka Kohútová, 2.B a Šimon Furdík, 2.B

Ahojte, veľkáči, tu prváci z Fadruszovej! Že ste

o nás nepočuli? No lebo sme vo vedľajšej

budove! Nakoľko sme v škole prvý rok a ešte

sa len všetko učíme, užívame si luxus, že sme

v budove jediní najmenší

prváci! A o rok, keď sa

všetko naučíme,

prídeme medzi vás do

„veľkej školy“! Pozrite,

už sa učíme aj písať,

čítať aj počítať! Takto to

vyzerá v 1.B u p. uč.

D. Švecovej! Pozdravujeme!

SA UŽAJMY
UČÍME!

SA UŽAJMY
UČÍME!

PRVÁKOV!
PASOVAL

KRÁĽ JAKU
B

Keď prídu prváčence k nám na Tilgnerku, majú
pre seba celú budovu na Fadruszovej ulici. Takto
si pomaly zvykajú na školu a s ňou spojené
povinosti a len na obed zavítajú k nám do veľkej
školy, medzi veľkáčov. Keď si troška zvyknú, je čas
prijať ich medzi nás aj oficiálne.

Oficiálne privítanie prvákov medzi Tilgnerákmi sa
nazýva pasovačka, nakoľko sú ako za starých čias
pasovaní kráľom a kráľovským mečom. Tento rok
bol tým správnym dňom piatok 18. 10. 2019, keď
sa všetci prváci zišli vo svojej telocvični, kde ich
privítalo Jeho veličenstvo kráľ Jakub Tilgnerák.

Kráľ sa všetkým prihovoril, privítal ich
a povyzvedal od pani vychovávateliek, či sú všetci
zúčastnení hodní byť pasovaní za prvákov
Tilgnerky. Tí, čo trošičku nemali čisté svedomie,
slávnostne sľúbili, že sa napravia.

Každý prvák pred kráľom pokľakol a ten ho
mečom slávnostne pasoval za ozajstného prváka
Tilgnerky. Po pasovaní všetkých žiakov 1.A, 1.B
a 1.C zložili prváci slávnostný prvácky sľub
a prevzali si od pani učiteliek pamätné diplomy.

Na záver nechýbalo fotenie s kráľom Jakubom.
Kráľ Jakub odkazuje: „Nezabudnite, prváci, čo ste
sľúbili! Ak nebudete dobre plniť svoje tilgnerácke
povinnosti, prídem zas, aby ste sa napravili!” No
my v redakcii veríme, že to nebude potrebné –
veď už podľa foto to budú skvelí Tilgneráci!

Text a foto: Veronika Dulayová, Kvinta A



ktorý obohnali ostnatým drôtom. Tie, ktoré sa
Dorote podarilo zachrániť, však skončili na
ulici. Ako sa však starať o niekoľko maloletých
detí, keď ona sama v tom čase už mala vlastné
a bývala na Slovensku, hodiny letu od detí,
o ktoré sa nemal kto postarať? Dorota
a Andrea tak začali zháňať peniaze od
sponzorov, aby mohli deti umiestňovať do
internátnych škôl podľa toho, či mali alebo
nemali ku komu ísť. Všetky tieto deti vedia, že
štúdium je pre nich jedinou nádejou na lepšiu
budúcnosť.

Ako škola sme sa rozhodli cez našu Žiacku
radu pomôcť Oisang Tamang (na foto so
srdiečkom na tričku), 15-ročnému dievčaťu,
ktoré túži byť lekárkou, ale nemá zatiaľ
žiadneho sponzora. Rok štúdia na súkromnej
škole pre Oisang stojí 1800 eur. A tak sme na
škole zorganizovali 22. októbra Nepálsky deň,
keď sa konali prednášky o Nepále, chodbu
zdobila nástenka so zaujímavosťami o tejto
krajine a znela nám nepálska hudba. Rovnako
sa konala finančná zbierka pre Oisang
a vyzbieralo sa mnoho hygienických potrieb.
ĎAKUJEME! Tento projekt nekončí jedinou
zbierkou, naša pomoc Oisang je dlhodobá
a bude pokračovať!

Texta foto: Anna Mária Zimová, IV.Ab
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Dorota Nvotová je slovenská herečka, speváčka,
moderátorka a spisovateľka. Napísala
autobiografiu Fulmaya, čo je jej nepálske meno.
Do Nepálu sa dostala pred niekoľkými rokmi ako
dobrovoľníčka v detskom domove Happy Home.
Tak, ako ostatní dobrovoľníci, aj ona tam
pracovala s pocitom, že sirotám v tomto domove
pomáha, učila ich angličtinu a snažila sa im
vynahradiť rodinu, ktorú nemali.

Pravda však bola taká, že deti v tomto domove
mnohokrát aj rodiny mali, Happy Home bol
v podstate miesto, ktoré ich držalo preč od
domova len kvôli tomu, že boli zárukou peňazí
od sponzorov a organizácií.

Keď Dorota a ostatni dobrovoľníci prišli na to,
ako to naozaj je, pokúsili sa deti z tohto domova
dostať. Pomoc od štátu ani od organizácií však
neprichádzala. Väčšina z detí ostala v domove,

BESEDA S DOROTOU NVOTOU SA USKUTOČNILA 9.
OKTÓBRA 2019 NA PODNET P. UČ. A. TURČANOVEJ,
KTORÁ MÁ POD ZÁŠTITOU NAŠU ŽIACKU RADU. BOLI NA
NEJ ZÁSTUPCOVIA VŠETKÝCH TRIED OD 5. ROČNÍKA ZŠ
A PRIMY AŽ PO NAJSTARŠÍCH ŽIAKOV 3. STUPŇA.
DOROTA A JEJ KOLEGYŇA HOVORILI O SITUÁCII
V NEPÁLE, O DEŤOCH Z DETSKÉHO DOMOVA, KTORÉ
SKONČILI NA ULICI, A O TOM, AKO BY SME IM AKO
ŠKOLA VEDELI POMÔCŤ.

IMA3KULAČKY
MUSIA BYŤ!
IMA3KULAČKY
MUSIA BYŤ!
SLÁVNOSTNÉ PRIVÍTANIE PRVÁKOV NA STREDNEJ
ŠKOLE JE DHO OČAKÁVANOU AKCIOU POD
TAKTOVKOU ŽIACKEJ RADY, NA KTORÚ SA VŠETCI
PRIPRAVUJÚ, NACVIČUJÚ PROGRAM, BAVIA SA
A ČAKAJÚ, ČO TO BUDE!

V pondelok 25. 11. 2019 sa konečne uskutočnili
imatrikuly pre 1. Ab, Kvinta A a Kvintu B, ktoré
usporiadali IV.Ab, Septima A a Septima B. Hoci
to bol prvý ročník imatrikulácií, ktoré sa
uskutočnili v škole v jedálni, žiaci si na
programe dali záležať a užili si aj pripravené
úlohy. IV. Ab sa snažila o to viac, že vymysleli
prvákom, triede, ktorú mali na starosti,
dresscode, ktorý sa prvákom veľmi páčil.
Dokonca povedali, že by si to ešte zopakovali. IV.
Ab ďalej pripravila aj tombolu pre žiakov, ktorí
sa prišli pozrieť, a dočkala sa veľkého úspechu.
Hlavné je však, že žiaci, ktorí boli imatrikulovaní,
si imatrikuly užili a zvládli.

Text a foto: Anna Mária Zimmová, IV.Ab
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Tak ako iné roky, aj tento rok sa v Bratislave
konal LingvaFest’. Organizátori pre návštevníkov
už tradične pripravili pestrý program – zaujímavé
prednášky, vystúpenia a rýchlokurz snáď
každého jazyka pod slnkom. To všetko zadarmo!

Tilgnerácki seminaristi si také niečo,
samozrejme, nemohli nechať ujsť, a tak vďaka
pani učiteľke I. Mančuškovej strávili piatkové
popoludnie vo vysokoškolských laviciach
Ekonomickej univerzity, napr. na prednáške
polyglotky (t.j. človek, ktorý ovláda päť a viac

Tento náš malý výlet sa odohrával v pondelok
21. októbra 2019, za čo sme boli hneď po víkende
veľmi radi. Hneď, ako sme prišli na pozemok
Volkswagenu, nám bolo jasné, že je to obrovský
areál, v ktorom sa dá ľahko stratiť.

Videli sme uvítacie video, ktoré nás malo podľa
môjho názoru privábiť na kúpenie nového auta,
a rozdelili sme sa na dve skupiny. Dostali sme
smiešne sluchadlá, s ktorými sme vyzerali ako
ufóni, a exkurzia sa mohla začať. Pani učiteľky
J. Cori a A. Janušková nám vybavili anglického
sprievodcu, ktorý nám vysvetlil trošku z histórie
a výroby ich áut. Dozvedeli sme sa napríklad, že
v bratislavskej pobočke sa vyrábajú iba dva typy
áut, ktoré sa nikde inde na svete nevyrábajú a že

ich pracovný čas je osem hodín. Na to, že je to
výrobňa áut, tam bolo veľmi čisto a všade okolo
nás chodili roboty, ktoré niesli časti áut. To, že
sa im podarilo pri výrobe áut na elektrinu
obmedziť požitie chemikálií a spraviť ju viac
„eko“, je úžasné.

V tento deň sme mali možnosť precvičiť si
angličtinu v praxi, ale teda chlapci si to z tohto
dňa určite odniesli omnoho viac ako dievčatá.

Text a foto: Kristína Trnková, 1.Ab

27. septembra sa tohtoroční septimáni
a bilingváli neučili nemčinu na Tilgnerke,
ale na jazykovom festivale.

jazykov) Lýdie Machovej o najväčších chybách pri

učení sa cudzieho jazyka či pri úvode do tajov

posunkového jazyka. Podujatie však

neprebiehalo len za zavretými dverami

posluchární, ale aj priamo na chodbách, kde na

účastníkov čakalo plno kníh a rôzne súťaže.

NA LINGVAFEST’ SA TEDA PRÍSŤ URČITE VYPLATÍ!

Text: Viktória Karelová, Septima A

Foto: lingvafest.sk

SEMINARISTI NAAKO VIEME
PO ANGLICKY?
EXKURZIA VO VOLKSWAGENE S 1.AB

ZAŽILI SME NOC VÝSKUMNÍKOV CEZ DEŇ!

LingvaFeste2019

Už 13. ročník prestížneho festivalu vedy, ktorého
mottom bol „Život, ako ho (ne)poznáme“, sa
uskutočnil 27. 9. 2019 v piatich mestách
Slovenska – Bratislave, Košiciach, Poprade,
Banskej Bystrici a Žiline.

V posledný septembrový piatok sa tak mohli
(bezplatne) desaťtisíce návštevníkov

a nadšencov vedy už od rána stretávať so
slovenskými vedcami a inovátormi. Na strane
nadšencov stáli vďaka pani učiteľke K. Kresáňovej
aj seminaristi. Medzi mladými vedcami, ktorí
vystúpili na pódiu, spoznali tí všímavejší dokonca
bývalého žiaka Tilgnerky a medzi inovátormi zase
pána učiteľa V. Kunštára (foto zo stužkovej), ktorý
celý deň ochotne a zanietene verejnosti
prezentoval vynález, na ktorom pracuje.

V Starej tržnici, ktorá bola ale len jednou zo
štyroch lokalít v Bratislave, kde sa ENV konala, sa
Tilgneráci stali svedkami nespočetného množstva
pokusov, prednášok a taktiež laserovej show,
ktorá býva súčasťou Noci výskumníkov. Skvelé
učenie sa v praxi!

Text: Viktória Karelová, Septima A
Foto: archív redakcie

EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV (ENV) V STAREJ TRŽNICI SA ANI TENTOKRÁT NEZAOBIŠLA
BEZ ÚČASTI TILGNERÁKOV, SEMINARISTOV Z BIOLÓGIE.

Žiaci 5. B si na hodinách anglického jazyka
s triednou p. uč. Turčákovou vyrábali projekty
s vlajkami rôznych krajín. Každý si napísal vlastný
text k vybranej vlajke a krajine, v ktorom nesmel
chýbať názov krajiny, hlavné alebo iné mesto,
ktoré ich zaujalo, a originálne tamojšie meno.
Nebolo to také jednoduché, lebo sme si vyberali
z európskych i vzdialenejších krajín, o ktorých
sme sprvu mali problém písať v slovenčine, ale
popasovali sme sa aj s angličtinou.

Na chvíľu sa tak stali niekým iným z rôznych
kútov sveta. Poctivo sa pripravili na ich následné
prezentácie a tešili sa na konečný výsledok ich
práce.

Text a foto: Linda Charvátová, 5.B

AJMLADŠÍ
SPÍKUJÚ
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Nebýva to vždy ľahké, keďže sme danú dobu
nezažili, a problémy, ktoré vtedy riešili naši
rodičia, si už dnes ani nevieme predstaviť.
O udalostiach, ako je Nežná revolúcia, sa
dozvedáme z rôznych zdrojov, každý však
vtedajšiu dobu vnímal inak. Niektorí vypichujú
práve benefity a uznávaný poriadok
socialistického štátu, ostatní ho naopak kritizujú.

Na nás, ako na študentov, môže celá revolúcia
vplývať celkom zaujímavo, nakoľko práve
17. novembra 1989 to boli mladí študenti, ktorí sa
zišli v uliciach, aby poukázali na to, že vtedajšia
forma štátu nebola správna. Videli, čo sa
v Československu dialo a chceli k tomu odvážne
vyjadriť svoj názor.

Štrnganie kľúčmi na námestiach po celom
Československu, spievanie známych dobových
piesní, príhovory umelcov… Toto všetko sú
symboly dňa, o ktorom všetci vedeli, že zmení ich
životy. Koniec režimu, počas ktorého nemohli

vyjadriť svoj názor, koniec režimu, počas ktorého
nemohli slobodne cestovať, koniec režimu, počas
ktorého si nikto nedovolil vytŕčať z radu… Ani len
z toho na mandarínky.

Práve 17. novembra by si všetci, nielen tí starší
pamätníci týchto udalostí, mali uvedomiť ich
dôležitosť. My mladší si len ťažko vieme
predstaviť to obdobie a odvahu, ktorú do tejto
revolúcie museli ľudia vložiť. O to viac by sme si
ich mali vážiť a to nie len teraz, keď ubehlo
30 rokov, ale navždy.

NIEKTORÍ SME O NEJ POČULI OD NAŠICH RODIČOV ČI STARÝCH RODIČOV, INÍ SA S ŇOU
STRETLI NA HODINÁCHDEJEPISU. NÁZORY, KTORÉ SA SPÁJAJÚ S NEŽNOUREVOLÚCIOU, SÚ
RÔZNE, DÔLEŽITÉ VŠAK JE, ABY SME AKO ŠTUDENTI VEDELI SPRÁVNE SPRACOVAŤ
HISTORICKÉ FAKTY A SAMI SI VYTVORIŤ POSTOJ K TAKÝMTO UDALOSTIAM.

AKO SME OSLAVOVALI NA ŠKOLE?
Pondelkové ráno 18. novembra 2019 nám
otvorila školské vyučovanie známa pieseň
Marty Kubišovej Modlitba pre Martu
a nasledovalo krátke rozhlasové pásmo,
ktoré nám pripomenulo dôležité okamihy
Nežnej revolúcie.

Rovnako nástenka vo vestibule školy
oznamovala návštevníkom školy, aká to
bola udalosť a čo sa vtedy dialo. Práve táto
nástenka mohla byť učebným zdrojom pre
záujemcov, keďže počas veľkej prestávky sa
konala dejepisná súťaž na tému Nežná
revolúcia. Prihlásení záujemcovia zdolali
krátky test o Nežnej revolúcii, kým sa
z rozhlasu ozývalo špeciálne retro vydanie
Rádia Tilgnerka plné hitov spred roku 1989.
Zo správnych odpovedí boli napokon
vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí si okrem
vedomostí odniesli aj pekné ceny!

V závere rozhlasového vysielania zaznela aj
výzva, aby sa deti, malí i veľkí, opýtali
doma rodičov a starých rodičov, ako oni
vnímali Nežnú revolúciu a ako ju oslávili
v kruhu rodiny. A čo vy, opýtali ste sa
rodičov?

Text a foto: Anna Mária Zimmová, IV.Ab

NEŽNÁ REVOLÚCIA NA DIVADELNEJ SCÉNE
NAKOĽKO STÁLE PLATÍ HISTORIA – MAGISTRA VITAE (HISTÓRIA
– UČITEĽKA ŽIVOTA), NA DEJEPISE SA NEUČÍME LEN FAKTY, ALE
UČÍME SA KRITICKY MYSLIEŤ A TVORIŤ SI NÁZOR, VYHĽADÁVAŤ
FAKTY A VEDIEŤ ICH SPRACOVAŤ Z RÔZNYCH ZDROJOV, PRETO
SME SA O TEJTO TÉME DOZVEDALI AJ Z DIVADELNÝCH HIER.

DIVADLO DIVADELNÉ CENTRUM
Dokumentárna divadelná inscenácia November 1989
zaujala žiakov 9.A, 9.B a Kvarty A v piatok 15.11.2019.
Prostredníctvom príbehov troch mladých ľudí
inscenácia poukazuje na totalitné praktiky bývalého
režimu (sledovanie ŠTB, domové prehliadky,
obmedzovanie slobody, úteky cez hranice), objasňuje
pád režimu v roku 1989 a nedokonalú snahu
o nastolenie demokratického poriadku. Inscenácia
nekončí pred tridsiatimi rokmi, ale v súčasnosti. Začali
sme volať po slušnosti a tolerantnej krajine, ktorá si
váži slobodu a kritické myslenie. Alebo nie?

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
Aj SND uviedlo hru s názvom Dnes večer nehráme,
ktorej tematikou je Nežná revolúcia. Boli sa pozrieť
1.Ab, Kvinta A aj Kvinta B v pondelok 25. 11. 2019.

V rámci celoškolských osláv 30. výročia Nežnej
revolúcie pod taktovkou p. uč. A. Hlavinkovej
v spolupráci dejepisu s výchovou umením pod
vedením p. uč. L. Stasselovej žiaci Kvinty A ešte
v piatok 15. 11. 2019 vytvorili na stene veľké plátno
a pýtali sa okoloidúcich žiakov, čo si predstavujú pod
slovom SLOBODA. Ľahká otázka, ťažko bolo
odpovedať – zrazu žiaci nevedeli, ako definovať
slobodu, čo vlastne znamená? Žiaci i učitelia svoje
slová fixou napísali na pripravené plátno. Po hodine
však autori z kvinty A na plátno dokreslili ostnatý
drôt a dopísali jedinú vetu – Sloboda nie je
samozrejmosť! Zrazu všetko to, čo by sme si priali,
bolo zavreté... Sme radi, že iba na papieri a že
nežijeme pred rokom 1989.

NEŽNÁ REVOLÚCIA
SLÁVI TRIDSIATKU!

Anna Mária Zimová, Zuzana Zsilleová, IV.Ab
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ROZHOVOR

Pani učiteľka, ktorú
triedu na Tilgnerke
učíte?
Tento školský rok
učím prváčikov.

Vždy ste chceli byť
učiteľkou? Ak by
ste nerobili
učiteľku, čím by ste
chceli byť?
Chcela som ísť
študovať genetiku, čo mi nevyšlo. Potom som to
skúsila na Pedagogickej fakulte v Nitre, kde som
ukončila štúdium pre 1. stupeň ZŠ. Učím už 26
rokov a asi je dobre, že mi to s tou genetikou
nevyšlo. Nemala by som nikdy ten úžasný pocit,
keď deti v 1. ročníku na konci školského roka
vedia čítať a písať.

Čo rada robíte vo voľnom čase?
Vo voľnom čase rada čítam, chodím do prírody,
na bicykel, do kina a divadla.

Ako trávite prázdniny, vašu dovolenku?
Počas prázdnin idem veľmi rada k moru, do hôr
na turistiku, rada plávam, spoznávam krásy
Slovenska, prečítam veľa kníh. Rada sa stretávam
s rodinou a priateľmi.

Rada cestujete? Kam?
Moja najobľúbenejšia krajina na cestovanie je,
samozrejme, Slovensko. Zo zahraničia veľmi rada
navštevujem Grécko a Českú republiku.

Ktorá jedlo máte najradšej?
V jedle nie som prieberčivá. Mám rada cestoviny
v rôznych podobách. Tiež nepohrdnem
ochutnávkou jedál iných krajín.

Čo nám prezradíte o svojej rodine?
Svoju rodinu nesmierne milujem. Mám dvoch
synov. Adam má 28 rokov, pracuje ako právnik.

Pani učiteľka, čo na Tilgnerke učíte?
Učím slovenský jazyk a dejepis

Vždy ste chceli byť učiteľkou? Ak by ste nerobili
učiteľku, čím by ste chceli byť?
Učiteľstvo máme v rodine, starý otec bol
riaditeľom školy, strýko školský inšpektor, moja
mamina a teta boli učiteľky, prakticky som
vyrástla v škole, asi mám toto povolanie v krvi…
Ale na strednej škole som uvažovala nad
farmáciou, bavila by ma psychológia, no a mojím
takmer splneným snom bolo stať sa herečkou.

Prečo máte rada predmet, ktorý učíte?
Človek má prirodzene rád to, čo mu ide, čomu
rozumie… ale ja v mojich predmetoch vidím
predovšetkým význam. Podľa mňa sú v živote
človeka veľmi dôležité – poznať svoju reč je
poznať svoje korene a poznať históriu
znamená neopakovať chyby minulosti.

Čo rada robíte vo voľnom čase?
Rada si prečítam knihu, mám rada
prácu v záhrade, ale najlepší relax je,
keď spievam.

Ako si užívate prázdniny, vašu
dovolenku?
K mojim prázdninám neodmysliteľne
patrí more a slnko.

Rada cestujete? Kam?
Nie som veľký cestovateľ ani
kozmopolita… ale milujem Krétu, kam
sa rada každý rok vraciam.

Ktoré jedlo máte najradšej?
Mám rada všetko – slané, sladké,
slovenské, grécke, čínske, japonské…
ale najviac mi vie chýbať mäso…
zbožňujem bravčové rebierka
a Tatársky biftek.

Ako si predstavujete dovolenku snov?
Tak tu mám jasnú predstavu – dom na pláži na
dva mesiace... a kde, to už viete.

Ako by ste samu seba charakterizovali?
To, čo sa píše o ľuďoch narodených v znamení
Rýb, platí aj o mne.

Máte nejaké životné motto, obľúbený citát?
Mám rada citáty. Väčšina ma nadchne svojou
pravdou, ale nikdy si ich nezapamätám, preto sa
nimi nemôžem riadiť. Ale verím v seba a svoju
intuíciu.

Ako u vás doma vyzerajú tie naj Vianoce?
Tie najkrajšie sú vždy doma a s rodinou. Keď
vonku sneží, vonia kapustnica, v krbe praská
drevo a v televízii bežia všetky otrepané filmy...
to je tá pravá pohoda. Ale u mňa začínajú
Vianoce už oveľa skôr, keď upratujem, chystám
vianočnú výzdobu, pozerám pritom gýčové
americké vianočné filmy, vypekám dobroty
a cítim, že sa blížia – vtedy vo mne začne vládnuť
pokoj... a to milujem.

Text: Miška Hlavinková, Príma A
Foto: archív I.R.

Mladší syn Jakub má 24 rokov, je študent 5.
ročníka lekárskej fakulty. Obidvaja sú absolventi
nášho gymnázia. Som na nich pyšná a robia mi
radosť.

Ako si predstavujete dovolenku snov?
Dovolenku snov nemám žiadnu vysnívaná.
Najkrajšia dovolenka pre mňa je, keď som na
dovolenke s ľuďmi, ktorí sú mi srdcu blízki,
v príjemnom prostredí a s dobrou knihou. To na
moju dovolenku snov bohato stačí.

Ako by ste samu seba charakterizovali?
Charakterizovať samu seba je veľmi ťažké. Myslím
si, že každý z nás je jedinečná a nenapodobiteľná
bytosť. Nikto nemôže byť iba dobrý alebo zlý.
Ľudia, ktorých považujem za svojich priateľov,
ma berú aká som, iná už asi nebudem.

Máte nejaké životné motto, obľúbený citát?
Mám ich viacej. jeden z nich – Mali by sme mať
dosť SILY, aby sme zmenili to, čo zmeniť môžeme,
dosť TRPEZLIVOSTI, aby sme sa vyrovnali s tým,
čo zmeniť nemôžeme, dosť MÚDROSTI, aby sme
to vždy rozoznali.

Máte rada
Vianoce?
Vianoce mám
veľmi rada.
Majú pre mňa
zvláštne čaro.
Som
vianočné
dieťa – mám
počas Vianoc
meniny aj
narodeniny.
Meniny
oslavujem
spoločne so
svojím synom Adamom. Baví ma piecť rôzne
dobroty a darčekmi robiť radosť svojim
najbližším.

Aký najkrajší darček ste v živote dostali?
Najkrajším darčekom v mojom živote sú moji
dvaja synovia.

Text: Miška Hlavinková, Príma A
Foto: archív E.O.

druhámamaPrvácka

Mgr.Eva Olešová
herečka

Spievajú
ca

Mgr. Ivana
Reviliak

ová
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ŠETRÍŠ? ŠETRI!
PLÁNUJ...

ZAUJALO NÁS

„Tri! Dva! Jeden! Krvácaš!“ Jedna z pamätných
viet úžasného dňa o prvej pomoci, ktorý
zorganizovala p. uč. K. Kresáňová pre všetkých
žiakov prvého stupňa v rámci projektu Starší
mladším!

Začínalo tak odpočítavanie času, ktoré si starší
vymysleli na jednom stanovišti. Do infúzneho
vrecka dali toľko umelej krvi, koľko človek ešte
môže stratiť a neprísť pri tom o život. Zatiaľ
museli malkáči zachrániť spolužiaka a obviazať
mu krvácajúcu ranu.

Toto bolo len jedno zo stanovíšť, po ktorých
mladší behali, zbierali pečiatky a učili sa základy
prvej pomoci. Z ďalších spomeniem napr. to, ako
privolať záchranku, ako zastaviť krvácanie,
ošetriť natrhnutý sval, čo urobiť s niekým, kto
leží na zemi, ako zafixovať zlomeninu, či ako si
ošetriť popáleniny alebo omrzliny....

Nezabudnuteľný bol aj pán Včielka zo stanovišta
o anafylaktickom šoku... :D

Prváci a druháci mali 6 stanovíšť a boli na
školskom dvore. Tretiaci a štvrtáci ich mali 8
a boli v Líščaku. Krásne nasimulované zranenia,
parádne premakané stanovištia a to všetko bolo
poprepájané príbehmi. Tretiaci a štvrtáci museli
zachrániť autobus s Tilgnerákmi, ktorý šiel na
výlet a mal autonehodu. Tí menší sa ocitli
v postapokalyptickom svete, kde masoví

Sú peniaze najdôležitejšie v živote? Možno nie...
Ale i napriek tomu ich potrebujeme. Vieš, že
v 19 krajinách EU sa platí eurom a 175 miliónov
ľudí na svete berie do ruky papierové eurá?

Zaujímavú hodinu Finančnej gramotnosti zažívali
žiaci 4.D triedy s pracovníkom VÚB banky, ktorú im
zorganizovala p. uč. V. Zavřelová. Formou
prezentácie a zaujímavého riadeného rozhovoru
sa deti dozvedeli, ako zaobchádzať s peniazmi.
Dozvedeli sa aj to, akou menou platia naši
zahraniční susedia, ako peniaze vznikli, ale aj ako
si našetriť na vytúžený cieľ.

Na záver sa žiaci pousmiali aj na názve peňazí,
ktoré sa volajú ako zvieratká. Viete, ktoré to sú?

Malá skromná Papiernička Petrus žije svojím
papierovým kráľovstvom. Známa je svojou výrobou
aj za hranicami Slovenska. Je ojedinelou
manufaktúrou, ktorá sa venuje ručnej výrobe
papiera bez spracovania drevenej celulózy.
Hlavnou surovinou je bavlna.

Pokojnú dedinku Prietrž na Myjave navštívili žiaci
1. stupňa, a to 4.C a 4.D triedy. Po pútavej
prednáške, z čoho všetkého sa môže vyrobiť
papier, si samotné deti vyskúšali urobiť vlastný
papier. Praktickými pomocníkmi boli drevené
sitkové rámy, žlté kvietky a bavlnená surovina.
Každý papier bol originálny a zaujímavý. Decká
teraz už len čakajú, kedy im príde poštou.

Text: Veronika Dulayová, Kvinta A
Foto: archív p. uč. V. Zavřelovej

Vedeli ste, že Zem sa postupne menila? Že nebola
stále rovnaká? To sme sa dozvedeli aj my, keď sme
sa vo štvrtok 24. 10.2019 vybrali do Mestskej
knižnice. Pani učiteľka S. Benčová nás tam zobrala,
aby sme sa niečo nové naučili.

Rozprávali sme sa aj o dinosauroch, päťmetrových
hubách aj o živote v mori. Celé sa to volalo
História Zeme a života.

Bolo to zaujímavé. Sme radi, že sme tam boli.

Text: Paťo Stuška, 3.C
Obrázok: Kika Belišová, 3.A

Pri príležitosti výročia M. R. Štefánika žiaci 4.C
a 4.D navštívili okrem Bradla aj Pamätnú izbu
Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod
Bradlom.

Múzeum prezentuje jeho sedem architektonických
diel, ktoré sa nachádzajú v jeho rodnej obci.
Najznámejšia je práve Štefánikova. Sám autor sa
vyjadril: „Pokúsil som sa vytvoriť dielo hodné
legendárneho života Štefánikovho, plného
súzvuku,hrdinstva,harmónie a krásy.“

Najpríťažlivejším exponátom je originálna
travertínová platňa z tumby (náhrobok v múre). Je
to otvárací model, ktorý deckám ukázal, ako to
v Mohyle vyzerá vnútri.

Štvrtáci spoznali pekný kút Myjavy, a tak budú mať
reálnejšiu predstavu na hodinách vlastivedy
a prírodovedy o Slovensku.

vrahovia za sebou nechávali obete s tržnými
ranami a bezdomovci si nechceli nechať ošetriť
zmrznuté prsty. (Nebojte sa, starší sa báli viac
ako malí” :D Všetko primerane veku...) Zväzovali
sme sa navzájom pri naprávaní zlomenín a volali
dispečerovi čísla 112, ktorý sídlil v kríkoch.

Malí aj veľkí vyjašili sme sa dosýta a musím
priznať, že našej triede chýbalo málo
a prvostupniari by si na nás mohli svoje
novonadobudnuté teoretické znalosti vyskúšať aj
v praxi. Našťastie sme všetko zvládli a šlo to
hladko. Akcie, ako je táto, nás „veľkáčov”
a ,malkáčov” vždy spoja ako nič iné a v ten deň
som odchádzala s novými kamarátkami
a kamarátmi, s ktorými si budeme počas
prestávok kývať na chodbe a s úsmevom sa
vracať do tried.

Text a foto: Terezka Furdíková, Septima A

PRVÁ POMOC
VEĽKÁČOV PREMALKÁČOV
PRVÁ POMOC

VEĽKÁČOV PREMALKÁČOV

„TRI! DVA! JEDEN! KRVÁCAŠ!“ JEDNA Z PAMÄTNÝCH VIET ÚŽASNÉHO DŇA O PRVEJ POMOCI,
KTORÝ UROBILI NAŠI ŽIACI ZO SEPTIMY A, SEPTIMY B A Z IV.AB PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV
PRVÉHO STUPŇA V RÁMCI PROJEKTU STARŠÍ MLADŠÍM!

TROCHU INAK
MOHYLA

PAPIEROVÁ EXKURZIA

STAROVEKÝ
SVET
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Dlho som sa už nestretla s niekým tak známym
a pritom tak milým. Naša dvojhodinová beseda
sa väčšine z nás veľmi páčila a zanechala nám
úsmev na tvári. Privítali sme ho tradične
chlebom a soľou, čo ako bývalý folklorista ocenil,
a nechýbal ani podpis do kroniky školy.

V jedálni ho už čakali žiaci Kvinty A, Kvinty B,
1.Ab, Kvarty A aj Sexty A. Bolo zaujímavé počúvať
jeho príbeh. Už počas vysokoškolských čias začal
s moderovaním v internátnom rádiu a postupom
času sa dostal až sem. Poznajú ho nielen u nás,
ale aj v zahraničí, čo značí o jeho pozitívnom
dopade na publikum. Študoval SJL – DEJ, tak, ako
naša p. uč. A. Hlavinková, ktorá ho vlastne
pozvala, ale nedal sa na učiteľskú dráhu –
učarovalo mi rádio. Vedomosti mu však zostali,
preto sme si pripomenuli aj dejepisné sviatky
toto obdobia, či podiskutovali na tému jazyková
kultúra v dnešnej dobe.

Jeho moderovanie vo Fun Rádiu sa začalo už
v roku 2004 a pokračuje doteraz. Pracuje taktiež
ako moderátor v televízii, mohli ste ho napríklad
vidieť v Česko Slovensko má talent či Moja mama

varí lepšie ako tvoja alebo v rôznych reklamách.
Podľa jeho vlastných slov ho ale viac baví práca
v rádiu, nie v televízii, čomu ako redaktorka
v časopise obzvlášť rozumiem. (Tak ako on, aj ja
dávam prednosť voľnému prejavu, ktorý je
v rádiu alebo napríklad v časopise omnoho väčší,
ako v telke.)

Junior, inak ľuďmi na ulici nazývaný Pán varenie,
nám na škole zanechal príjemnú atmosféru
a veľa príbehov, za čo sme mu veľmi vďační. Pri
odchode na vrátnici ho ešte odchytili poslední
drobci z 1. stupňa a vydal sa znova moderovať...

Text: Kika Trnková, I.Ab Foto: Martin Leginus, I.Ab

AKO SA DOSTAL DO RÁDIA, AKO DLHOMODERUJE A MNOHÉ INÉ ZAUJÍMAVOSTI SME SA
DOZVEDELI OD ZNÁMEHOMODERÁTORA JUNIORA, ALIAS MILANA ZIMNÝKOVALA, KTORÝ
K NÁM ZAVÍTAL DO ŠKOLY V PONDELOK 28.10. 2019. POKIAĽ STE O ŇOM DOTERAZ
NEPOČULI ALEBO MÁTE LEN ZLÚ NÁLADU, ZAPNITE SI FUN RÁDIO NA RANNÚ ŠOU
S JUNIOROM A MARCELOM A ZARUČENE BUDETE MAŤ SKVELÚ NÁLADU!

Prvý výklad začal v autobuse, kde nám naša
sprievodkyňa rozprávala o krásach Slovenska.
Potom nás pani lektorka v Múzeu Ľudovíta Štúra
privítala rozsiahlym výkladom o Štúrovi, jeho
živote, tvorbe a láskach. Nechýbal nám k tomu
pestrý výber obrazov, zaujímavostí o ľuďoch, ktorí
zohrali v jeho živote dôležitú úlohu, alebo
o predmetoch z jeho života. Voľný pohyb po
múzeu zaručoval, že každý žiak, ktorého bude
niečo zaujíma, má možnosť v pokoji si prečítať
viac. Videli sme aj pamätnú izbu Ľudovíta Štúra,
v ktorej Ľudovít prežil svoje posledné dni. Po
takmer hodinovej prednáške mali žiaci voľný
pohyb po mestečku, kde si mohli zájsť do
obchodu alebo si sadnúť do cukrárne. Po pauze
nasledoval presun na cintorín k Ľudovítovmu
hrobu, kde sme mu na česť jeho pamiatky zapálili
sviečku a dozvedeli sme sa informácie o jeho
rodokmeni a predkoch až po súčasnosť.

Poslednou zástavkou bolo miesto úmrtia
Ľudovíta, kde sme si vypočuli podrobnosti o jeho
smrti a pár pekných výrokov z jeho života.

Exkurzia bola veľmi vydarená, užili si ju žiaci aj
učitelia, každý si určite obohatil portfólio
vedomostí o našom národnom hrdinovi.

Text a foto: Deniska Mináriková, Tercia A

V JEDEN JESENNÝ UTOROK, 29. OKTÓBRA 2019, SA VYBRALI ŽIACI 8.A A TERCIE A NA LITERÁRNU
EXKURZIU DO MODRY, PO STOPÁCH ĽUDOVÍTA ŠTÚRA. OKREM SPRIEVODKYNE ICH SPREVÁDZALI
AJ UČITELIA: P. UČ. MANČUŠKOVÁ, P. UČ. FRŤALOVÁ A P. UČ. RYBNIKÁROVÁ.

AUSCHWITZ A BIRKENAU. HOVORIA VÁM TIETO SLOVÁ NIEČO? URČITE STE UŽ O NICH POČULI, ČI UŽ NA
HODINÁCH DEJEPISU, ALEBO OD RODIČOV/KAMARÁTOV. ČASTO SÚ SPÁJANÉ SO SLOVOM, KTORÉ CELÉ
TIETO DEJINY VYSTIHUJE – HOLOKAUST. JE TO MIESTO SMRTI A UTRPENIA. PREČO SME TAM TEDA IŠLI?
Aby sme nerobili rovnaké chyby ako v minulosti,
musíme poznať našu históriu, ku ktorej patria aj
také miesta, ako už spomínaný Auschwitz
a Birkenau. Naša škola si dáva veľmi záležať, aby
jej žiaci úplne pochopili preberané učivo, preto
s nami radšej absolvujú aj takúto „silnú“ exkurziu,
ako by nás mali nechať iba sa učiť fakty naspamäť.
Veď nie nadarmo sa vraví: „Radšej raz vidieť, ako
stokrát počuť.“ Presne to sa stalo v prípade tried

Kvinta A a Kvarta A. Spoločne sme sa vybrali do
Poľska na dvojdňovú exkurziu, počas ktorej sme
navštívili oba koncentračné tábory, historické
centrum Krakowa a soľnú baňu Wieliczka. Veľmi
pekne ďakujeme našej pani riaditeľke
D. Ihnaťovej, pani zástupkyni E. Čiernej, pani
učiteľke A. Rácovej a našej úžasnej sprievodkyni
Martuške, že s nami absolvovali túto exkurziu
a umožnili nám získať nové poznatky.

Text a foto: Veronika Dulayová a Nikola Šašinková, Kvinta A

PO STOPÁCH ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

KEĎ NA EXKURZII MRAZÍ SMRŤ

ALEBO VEĽMI POHODOVÁ BESEDA
S MODERÁTOROM JUNIOROMAKTUÁLNE
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AKO SPRÁVNA REDAKTORKA, MUSÍTE BYŤ STÁLE
V STREHU! KEĎ SA NASKYTNE PRÍLEŽITOSŤ
A STRETNETE ZNÁMU OSOBNOSŤ, NAPRÍKLAD
YOUTUBERKU MOMU, TREBA SA NIELEN ODFOTIŤ,
ALE AJ SA DO ČASOPISU NIEČO OPÝTAŤ!

V nedeľu 13. októbra sa nám všetkým naskytla
príležitosť stretnúť sa s Martinou Horňákovou
alias Momou v Bory mall o 15:00 pred DM
drogériou, kde následne po autogramiáde bola
aj prednáška o make upe a líčení. O tom to
podujatí ste sa mohli dozvedieť aj z jej
instagramu martinahornakova.

Moma prišla v doprovode tatina a hafánka Foxi
vo vysokých hnedých čižmách a čiernej
koženkovej bunde – verná svojej povesti
módnej youtuberky. Pri fotení bola veľmi milá
a kamarátska. Niektorí z jej fanúšikov dokonca
dostali pochvalu za oblečenie, iní zase za účes
a tí, čo boli ozaj pekní, dostali vetu: „Bože, ty
vyzeráš lepšie ako ja!” Momu sme stihli aj

PRE ZDRAVIE ŽIAKOV AJ UČITEĽOV MAL DEŇ JABĹK
VEĽKÝ VÝZNAM. DOZVEDELI SME SA VEĽA O TOM,
PREČO JE JABLKO ZDRAVÉ, ALE AJ SME SI NA ŇOM
POCHUTILI.

Jablko obsahuje veľa vitamínu C, ktorý posilňuje
imunitu. Taktiež vitamín C dezinfikuje ústnu
dutinu, preto sa jablko nazýva aj prírodnou
zubnou pastou. Vitamín C však nie je jediná
zdravá látka v jablku. Jablko obsahuje rôzne
minerály a vitamíny A, B6, B7 a B9. Naviac sa
z jabĺk dajú robiť rôzne dobroty, ktoré
v pondelok 14. 10. 2019 v Príme A zaplnili dve
lavice. Za tento nápad vďačíme našej tr. učiteľke

D. Budaiovej, a tak sme si na Deň jabĺk pochutili
na sušených jablkách, koláčikoch, jablkových
muffinoch a množstve ďalších jablkových
dobrôt.

V tento deň sme si nielen užili chuť sladkých
jabĺk, ale urobili aj niečo pre svoje zdravie.

Text: Anna Nováková, Príma A
Foto: Miška Hlavinková, Príma A

vyspovedať a dozvedeli sme sa, že jazdila na
koňoch od trinástich rokov, ale len krátko, a že
teraz sa k tomu vrátila a vraví, že je to
neskutočný pocit byť na takom veľkom zvierati.
Vždy sa bála, že sa kôň potkne, hoci všetci jej
vraveli: Nie, on to ustojí, ale stále bola z toho na
nervy. Moma obdivuje ľudí, ktorí jazdia na koni
profesionálne, pretože ju len po vychádzke na
koni bolia lýtka a nohy (pre tých, čo nevedia, na
koni sa iba nesedí a nie je to ľahké, keď celý čas
tlačíte nohy k sebe, a tým dávate koňovi povely).

Ďakujeme za príjemné stretnutie a zodpovedanie
zvedavých otázok!

Text a foto: Miška Hlavinková, Príma A

TAK TO SME BOLI ZVEDAVÍ! A TAK V STREDU
10. OKTÓBRA 2019 SME SA SO SPOLUŽIAKMI ZO
SPOLOČENSKOVEDNÉHO SEMINÁRA S P. UČ.
R. ŠIMUNIČOVOU AKO DIVÁCI ZÚČASTNILI
SÚDNEHO POJEDNÁVANIA V JUSTIČNOM PALÁCI.

Samotnému pojednávaniu predchádzal krátky
rozhovor s pánom sprievodcom JUDr. Mgr. Pavlom
Adamčiakom, ktorý súčasne pôsobí ako hovorca
Krajského súdu v Bratislave I. Pán Adamčiak nám
pred pojednávaním vysvetlil, ako funguje súdna
moc, systém súdov a trestný poriadok.

Čo sa týka už samotného pojednávania, išlo
o obžalobu z ublíženia na zdraví. Sudcom tohto
prípadu bol Mgr. Michal Kačáni, PhD., trestný
sudca okresného súdu Bratislava I. Počas
prestávky sa s nami pán sudca prišiel pozhovárať
a odpovedať na naše otázky. Pojednávanie bolo
zakončené príhovorom pána prokurátora, ktorý

nám opísal náplň jeho práce a príhovorom pána
obhajcu.

Musím povedať, že spôsob zážitkového
vyučovania je vysoko efektívny a zábavný. Všetci,
ktorí sme sa exkurzie zúčastnili, si môžeme len
pochvaľovať. Prítomnosť na pojednávaní
mnohým z nás objasnila, či si vieme predstaviť
kariéru v trestom práve aj my, nakoľko je veľký
rozdiel o konkrétnej kariére iba počuť a vidieť ju
v praxi.

Text a foto: Ema Krajčírová, V.Ab

PRÁVE 11. – 12. OKTÓBRA 2019 PREBEHOL U NÁS
DEBATNÝ TURNAJ PRE STREDOŠKOLÁKOV, KTORÍ
LEN ZAČÍNAJÚ S DEBATNÝM KRÚŽKOM. NA
TILGNERKE JE TO UŽ DLHOROČNÁ TRADÍCIA, ŽE
HOSTÍ A POSKYTUJE ZÁZEMIE TOMUTO TURNAJU
(ĎAKUJEME, NAŠA ALMA MATER!).

Tilgnerka sa teda stala miestom, kde sa
stredoškoláci z celého Slovenska dostali
prvýkrát do kontaktu so súťažnou debatou
a mohli si vyskúšať, aké to je sa štruktúrovane
hádať o témach ako povinná vojenská
dochádzka, klimatické štrajky alebo
pozitíva/negatíva súťaží krásy.

Pokiaľ by ste chceli o debate zistiť viac, navštívte
www.sda.sk alebo v prípade záujmu o Debatný
krúžok na Tilgnerke napíšte mail na
kamenickyjakub17@gmail.com.

Text a foto: Jakub Kamenický, extilgnerák

ZNÁMA YOUTUBERKA
MOMAA KONE?

JABLKOVÉ
POKUŠENIE

NOVÁČIKOVSKÝ

AKO TO VYZERÁ

DEBATNÝ TURNAJ
NA SÚDE?

ALEBO UČÍME SA SLUŠNE HÁDAŤ ČI DISKUTOVAŤ?
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Po slávnostnom otvorení Vianočných trhov pani
riad. D. Ihnaťovou o 16. hodine sa v krásne
vyzdobenej jedálni konalo vystúpenie 1. stupňa
pod vedením p. vych. Z. Tirpákovej, kde zazneli
moderné vianočné piesne i tance na vianočné
piesne a koledy s doprovodom gitary, flauty,
huslí.

Nasledovalo vystúpenie 2. a 3. stupňa pod
vedením p. uč. M. Herákovej. Zazneli známe
koledy a vianočné piesne v podaní dievčenskeho
speváckeho zboru. Taktiež sa predstavili žiaci
s hrou na hudobných nástrojoch (klavír,
akordeón i harfa). Žiaci zo 7. A sa predstavili
s geniálnou hrou na telo a cups songom.

Počas celého programu si prichádzajúci hostia
mohli pozrieť stánky, kde žiaci ponúkali svoje
výrobky, čo zorganizovala p. uč. S. Bodláková.
Hneď pri vchode školy predávali skvelý
nealkopunč a horúcu čokoládu pani
K. Medveďová a pani M. Laššanová, naše

mamičky zastupujúce rodičov v Rade školy, ktoré
pomáhajú rozvíjať aktvitity školy tak, aby sa
čoraz lepšie spolupracovalo rodičom a škole
a mohli sme sa stretávať na takýchto akciách.
Vianočná výzdoba školy je krásnym dielom pani
vychovávateliek D. Kovárovej, R. Kuchárovej,
M. Palkovičovej. Veľký záujem bol o kváskový
chlebík, ktorý napiekli naše pani učiteľky.

Pred jedálňou naše tety kuchárky viedli
tvorivé dielničky na zdobenie medov-
níčkov s pani Markovou. Pri vchode do
telocvične zasa kraľovala p. uč.
V. Zavřelová a jej tvorivé dielničky –
maľovanie vianočných ozdôb a veruže
boli úchvatné!

Celé Vianočné trhy ukončila spoločná
Tichá noc, ktorá bola tou povestnou
bodkou za čarokrásnym podujatím...
Škola je miesto, kde rodičia dávajú svoje
deti, aby sa veľa naučili a boli z nich
dobrí ľudia. Škola je miesto, kde učitelia
prichádzajú, aby deti veľa naučili
a pomohli z nich vychovať dobrých ľudí.
Škola je miesto, kde sa žiaci majú veľa
naučiť a byť dobrí ľudia... Ale občas je
škola aj miesto, kde sa nájde zlá známka,
nedorozumenie medzi žiakmi navzájom,
možno i medzi učiteľmi, žiakmi
a rodičmi... Ale práve obdobie pred
Vianocami je tým najlepším obdobím,
ako sa spolu navzájom stretnúť
v priateľskej atmosfére a vychutnať si
obdobie čakania na najkrajšie sviatky
v roku.

Všetci priatelia Tilgnerky, požehnané
vianočné sviatky a pohodový nový rok
2020 prajeme! Nech vás zlo obchádza
a dobro sprevádza!

Text a foto: Anna Mária Zimová, IV.Ab,
Daniel Dubáň, III.Ab

VIANOČNÉ TRHY SÚ ÚŽASNÉ A MAGICKÉ. NAJVIAC NA NICH FASCINUJE ATMOSFÉRA PLNÁ POKOJA, RADOSTI,
ŠŤASTIA, PRIATEĽSTVA. ĽUDIA SI KÚPIA MEDOVNÍKY, VIANOČNÝ PUNČ A RÔZNE INÉ MAŠKRTY, TEŠIA SA
A TRÁVIA ČAS SO SVOJIMI BLÍZKYMI. JE TO V PRVOM RADE O NICH: O RODINE, PRIATEĽOCH, LÁSKACH,
ZNÁMYCH. ŠTVRTOK 5. DECEMBRA 2019 SA OPÄŤ STRETLI NA NAŠEJ ŠKOLE ŽIACI, UČITELIA A RODIČIA, ALE
NEBOLI SKÚŠANÍ ANI TESTOVANÍ, NERIEŠILI SA ŽIADNE PROBLÉMY, PRÁVE NAOPAK. VŠETCI SI
VYCHUTNÁVALI POKOJ A NADŠENIE Z BLÍŽIACICH SA VIANOC NA NAŠICH VIANOČNÝCH TRHOCH.
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Čo je to?
Nie je to žiadna veda. Zákazník príde do
obchodu, vyberie si konkrétny produkt (napr.
aviváž, šampón, mydlo, prostriedok na pranie)
a nechá si ho „načapovať“ z nádobky. Ešte lepšie,
ak si prinesiete svoju vlastnú nádobku, no ak
žiadnu nemáte, radi vám dajú svoju. Zaplatí
a hotovo, žiadna veda. Nemáte obmedzenia na
minimálnu váhu či objem.

MOJA SKÚSENOSŤ
My sme doma začali
s čapovanou drogériou
asi pred pol rokom, kvôli
tomu, že tie chemické
pracie prášky a aviváže
my spôsobovali kožné
problémy. To, že je táto
kozmetika drahšia, mi teda skoro vôbec
neprekáža, pretože mi hlavne pomáha.
Samozrejme, mám aj dobrý pocit z toho, že keď
perieme, nevypúšťame do Dunaja chemikálie
a zbytočne ho ešte viac neznečisťujeme. Môj
favorit čo sa vône týka, musí byť levanduľa. Je to
upokojujúca vôňa, ktorá nevonia ako keby ste to
prehnali s voňavkou. Tento „nový trend“ teda
s radosťou odporúčam.

Spýtali sme sa niekoľkých žiakov našej školy
z rôznych ročníkov, či oni vedia o čapovanej
drogérii a kozmetike.

„O čapovanej drogérií som sa dozvedela cez
článok na internete, doma používame čapovanú
drogériu približne štyri mesiace. Myslím si, že je
to super vec, pretože to šetrí odpad a máme aj
viacero druhov vôní a značiek. Problém je ale
v cene, veľa ľudí si to práve kvôli vysokej cene

NAKOĽKO JE TERAZ VIACERO NOVÝCH
PREDAJNÍ ČAPOVANÝCH DROGÉRIÍ,
JEDNU Z NICH V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI
SME POŽIADALI O ROZHOVOR.

Otvorili ste len nedávno, ako si ľudia
zvykli?
Sú dve skupiny ľudí – tí, ktorí to
nepoznali, a tí, ktorí áno. Tí, ktorí
boli zvyknutí nakupovať
v bezobalových obchodoch, sa tešia,
že za nákupmi nemusia cestovať
desiatky kilometrov. Čo sa týka tých,
ktorí to nepoznali, veľmi nás teší, že
si to nechajú vysvetliť, že si to radi
vyskúšajú a mnohí sa už aj vrátili. Sú
milo prekvapení, ako jednoducho
môžu aj oni ušetriť našu Zem od
zbytočného odpadu.

Kto patrí medzi vašich zákazníkov
najčastejšie?
Čo aj nás trochu prekvapilo, ale
naozaj chodia nakupovať všetky
vekové kategórie.

Dá sa čapovaná drogéria zvládnuť
finančne? Nie je príliš drahá?
Pre ľudí, ktorí nakupujú
v obchodných reťazcoch ich značky
alebo vyhľadávajú akciový tovar, sa
môžu naše ceny zdať vyššie. Ale ak to
človek porovná s ekologickými a bio
produktmi, ceny sú priaznivé. Všetko
sa predáva na váhu a veľkou
výhodou u nás je, že si môžete
povedať, koľko naozaj potrebujete,
nemáme stanovené minimálne
množstvá.

Ktorý prípravok máte najradšej?
Samozrejme, mám aj ja svojich
„favoritov“ – čo sa týka pracích gélov
alebo aviváží, ale každému sa páči
iná vôňa. Čo sa týka čistiacich
prostriedkov, je dôležité, aby boli
hlavne funkčné. Ale pri mnohých
z tých našich ponúkaných je aj pre
mňa veľkým plusom, že okrem toho
aj krásne voňajú.

URČITE VŠETCI VIETE, ŽE V KAŽDEJ TRIEDE SA NACHÁDZA
KÔŠ NA KOMUNÁLNY (VŠEOBECNÝ), PLASTOVÝ
A PAPIEROVÝ ODPAD. PROBLÉMOM VŠAK JE, ŽE NIE
KAŽDÝ Z NÁS POUŽÍVA KOŠE NA PLAST A PAPIER!

Väčšinou všetci používame koše na komunálny odpad,
kde hádžeme všetko. Na začiatku školského roka sa aj
u nás v 6.B tento problém vyskytoval najmä kvôli
umiestneniu košov, pretože doteraz sú umiestnené za
poslednou lavicou pri skrinkách. To znamená, že
väčšina žiakov o košoch ani nevedela. Tento problém
sme spolu s mojou spolužiačkou vyriešili tým, že sme
na kôš na komunálny odpad lepiacou páskou nalepili
papier s upozornením, že má použiť najprv koše na
plast a papier. Aj tak ale problém nekončí. Niektorí
totižto separujú, rozumej triedia, zle! V papierových
košoch sa nachádzajú aj osmrkané vreckovky
a mastný papier z jedla a na druhej strane
v plastových košoch alobaly a mastné plasty. Veď
všetci sa už v škôlke učia, čo kam patrí! Kto by
náhodou nevedel, v každej triede je na stene plagát,
kde je farebne a jasne rozpísané, čo patrí do ktorého
koša na separovaný zber. Napr. také utierky, do
ktorých si po umytí utrieme ruky, už nemožno
separovať, sú znehodnotené, takže idú do obyčajného
koša. Plastové fľaše treba nohou pokrčiť, aby
nezaberali veľa miesta. A nezabudnite, že vedľa
sekretariátu, kde vybavujeme obedy, je aj kôš na staré
baterky – tie majú tiež svoj špeci kôš!

Dúfam, že tento článok pomôže aj vám, ak odpad
netriedite. No podľa toho, koľko je vynášaných smetí,
vieme, že na škole je veľmi veľa žiakov, ktorí vedia, čo
sa separuje a kde. Nie je to iba jedna fľaša či iba
jeden papier v zlom koši! Každá plastová fľaša
odhodená do komunálu je väčšinou odhodená
napokon na skládku, v horšom prípade sa dostane až
do mora a umierajú kvôli nej milióny nevinných
živočíchov. Ako sa hovorí, so svojou plastovou fľašou
sa raz stretneš na dovolenke, čo je ale hrôzostrašná
predstava, takže do separovania!

Text a foto: Alica Kmetonyová, 6.B

nechce kupovať. Ja si však
myslím, že sa do toho oplatí
investovať, pretože je to
ekologické a v dnešnej dobe je
toto rozhodujúce.“

Baška, 1.Ab

„Poznám čapovanú drogériu,
stretla som sa s ňou
v bezobalovom obchode U vážky
vo fresh markete v Novom Meste.“

Miška, 1.Ab

„Čapovanú drogériu poznám
a keď dopoužívam tú, čo mám,
mám v pláne si ju ísť kúpiť.“

Paťa, 4.Ab

„Doteraz som o čapovanej drogérií
nepočul, ani som ju nepoužíval.
Ani nepozná nikoho, kto by ju
používal.“

Matúš, 3.Ab

P.S. Spýtali sme sa viacerých chlapcov a zatiaľ
sme ani od jedného nedostali pozitívnu odozvu,
čo ma núti zamyslieť sa nad tým, či sú o takéto
vo všeobecnosti ekologickejšie veci nadchnuté
viac dievčatá. Alebo kde to viazne? :D

Text a foto: Kika Trnková, 1.Ab
a Stella Turanská, Kvinta A

TIPOV, AKO ZAČAŤ ŽIŤ BEZ ODPADU A EKOLOGICKEJŠIE,
JE NESPOČETNE VEĽA. NEREZOVÉ FĽAŠKY NAMIESTO
PLASTOVÝCH, LÁTKOVÉ TAŠKY NAMIESTO IGELITOVÝCH,
KOVOVÁ SLAMKA ČI PAPIEROVÁ NAMIESTO PLASTOVEJ
A AJ ČAPOVANÁ DROGÉRIA. TÚ V POSLEDNOM ČASE
OBJAVUJE VIAC ĽUDÍ, NO AKO TO VLASTNE FUNGUJE?

PULITO SEPAROVANIE ODPADU
NA ŠKOLE

ANKETA
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ZAUJALO NÁS

Kam smerovali tvoje prvé kroky po získaní
maturitného vysvedčenia?
Moje „prvé kroky“ smerovali do Viedne, kde som
sa zapísala na Universität Wien na odbor
prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii
angličtina, nemčina a ruština. Prihlášky som si
ale podala na viacero škôl a pre istotu aj na
rôzne odbory, čo môžem len vrelo odporučiť.

Čo si potrebovala, aby si tam mohla študovať?
Keďže na väčšinu odborov na Uni Wien sa
nerobia prijímacie skúšky, potrebovala som iba
úradne preložené maturitné vysvedčenie
a certifikát z nemčiny na úrovni B2. Pokiaľ je
študent z EÚ, môže tam študovať zadarmo.

Aké rôzne možnosti pre študentov ponúka tvoja
univerzita, prípadne EÚ?
Universität Wien spolupracuje s mnohými
univerzitami po celom svete a ponúka veľa
študijných programov, výmenných pobytov
a iných možností. Kamarátka sa takto dokonca
dostala do Moskvy, kde ako Slovenka učila Rusov
po nemecky. Európska únia zasa organizuje stáže
asi vo všetkých inštitúciách EÚ a, prirodzene,
program Erasmus+, ktorý umožňuje Európanom
študovať a získavať skúsenosti v zahraničí. Pre
mladých ľudí funguje aj Európsky portál mládeže
a Európsky zbor solidarity, s ktorým sa môžu
zúčastniť rôznych dobrovoľníckych aktivít.

Aké podmienky si musela spĺňať, aby si sa mohla
uchádzať o stáž, a čo všetko bolo potrebné
priložiť k prihláške?
Uchádzač musí mať aspoň 18 rokov a dokončený
bakalársky stupeň štúdia. Čo je zaujímavé,
stážisti vôbec nemusia pochádzať z krajín EÚ,
v Komisii sme mali aj stážistu z Brazílie. Dôležité
sú ešte znalosti jazyka – francúzštiny, nemčiny
alebo angličtiny. Najpoužívanejšia je,
samozrejme, angličtina, čo je celkom paradoxné
vzhľadom na blížiaci sa Brexit. K prihláške na
stáž bolo potrebné priložiť jazykové certifikáty,
bakalársky diplom, kópie pracovných zmlúv
a pod., teda dokumenty, ktoré potvrdzujú
správnosť údajov v prihláške.

Ty si bola na stáži v Luxemburgu, no počas tých 5
mesiacov si stihla navštíviť aj všetky významné
inštitúcie EÚ. Čo Ťa najväčšmi prekvapilo? Je
niečo také, čo si sa za ten čas o sebe naučila?
V Luxembursku ma prekvapili ceny, priamo
v inštitúciách zase množstvo pracovných
príležitostí a neformálnosť – aspoň na
prekladateľskom oddelení. Takisto som mala
možnosť pozorovať, ako výrazne je Európska únia
ovplyvnená domácou politikou jej členských
krajín a naopak.

K druhej otázke: predovšetkým, že sa o seba
viem postarať – neumrieť od hladu a oprať si.

Čo by si poradila dnešným Tilgnerákom, ak by sa
chceli dostať na podobnú stáž?
Určite štúdium jazykov, taktiež vyskúšať
spomínaný Erasmus. Treba si hľadať informácie
a možnosti, ktorých je dnes plno, no len zlomok
stredoškolákov ich reálne využije.

A čo by si odporučila svojmu 17-ročnému ja?
Začať sa zaujímať o svoju budúcnosť trocha skôr,
viac si veriť.

Aké možnosti závidíš súčasným
stredoškolákom?
Na Tilgnerke som už nestihla bilingválne
gymnázium ani rôzne eko projekty, na ktorých sa
teraz škola zúčastňuje. Rovnako vám závidím
rozšírenú výučbu informatiky, pretože my sme ju
mali len 2 roky. Z mimoškolských projektov ma
zaujala Medzinárodná cena vojvodu
z Edinburghu (DofE) a Mini-Erasmus.

Vieš o nejakom Tilgnerákovi so zaujímavým
príbehom?
Viacerí moji bývalí spolužiaci majú vyštudované
zaujímavé odbory v zahraničí, či už v Amerike,
Spojenom Kráľovstve, Holandsku, Česku alebo
Rakúsku. Medzi absolventmi Tilgnerky je aj veľa
úspešných športovcov, nedávno som napríklad
čítala rozhovor s basketbalistom Marekom
Doležajom, s ktorým sa ľudia v USA dokonca fotia
a pýtajú si od neho autogramy.

Text: Viki Karelová, Septima A
Foto: archív I.K.

KAŽDÝ Z NÁS SA URČITE OBČAS ZAMÝŠĽA NAD TÝM, KAM BUDÚ VIESŤ NAŠE KROKY, AŽ RAZ
KONEČNE ÚSPEŠNE UKONČÍME STREDNÚ ŠKOLU. VYSOKÁ ŠKOLA, ČI UŽ SLOVENSKÁ ALEBO
ZAHRANIČNÁ, JE DNES JASNOU VOĽBOU PRE DRVIVÚ VÄČŠINU TILGNERÁKOV. 21. STOROČIE
ŠTUDENTOM OTVORILO DVERE DO SVETA NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ, O AKÝCH BY NAŠI
RODIČIA MOHLI KEDYSI LEN SNÍVAŤ. CERN ČI EURÓPSKA KOMISIA – NA ČO SI LEN
SPOMENIETE. BÝVALÍ ŠTUDENTI TILGNERKY SA INFILTROVALI UŽ HÁDAM VŠADE. PRESNE
JEDNA TAKÁ ŠTUDENTKA, IZABELA KARELOVÁ, SÚHLASILA, ŽE SA S NAMI PODELÍ O SVOJE
SKÚSENOSTI A POSTREHY OD CHVÍLE, KEĎ NAPOSLEDY PREŠLA BRÁNAMI NAŠEJ ŠKOLY.

Z TILGNERKY DO EURÓPSKEJ KOMISIE

Izabela
Karelová
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NELLA RÓZSOVÁ, 4.C
ŠIKOVNÁ VÝTVARNÍČKA

S OCENENÍM ZO ŠANGHAJA

TALENTY

Nelka, už v minulom čísle Tilgnerky sme mali
info, že si sa zúčastnila výtvarnej súťaže
v Šanghaji. Čo si nakreslila?
Nakreslila som tulipány podľa zadania v ateliéri.
Raz za mesiac sa vždy dostanem do ateliéru, kde
dostaneme nejakú tému alebo predlohu a podľa
nej kreslíme.

Ako si sa k tejto súťaži dostala?
Moja mamina má sestru a jej muž má mamu,
ktorá často chodí do Číny a do Japonska a zistila,
že sa tam bude konať táto súťaž a povedala
mojej mamine, či by som tam nechcela dať
nejaký výtvor.

Takže rada kreslíš? Čo najradšej a kým
spôsobom? Maľuješ farbami, ceruzkami alebo
inou technikou?
Skôr používam ceruzky alebo fixky. Rada kreslím
farebné a vymyslené veci.

Ako dlho sa venuješ kresleniu?
Kresleniu sa venujem asi od malička, už od
škôlky rada kreslím.

Chodíš aj na nejaký výtvarný krúžok?
Nechodím a asi ani nechcem veľmi chodiť, ale
ešte uvidím. Rada kreslím len tak.

Plánuješ sa kresleniu venovať aj naďalej?

Áno, plánujem a možno plánujem, keď budem
staršia, že sa tomu budem venovať naplno
a vyberiem si aj nejakú umeleckú školu.

Bavia ťa aj iné veci? Čo napríklad?
Rada sa venujem športu alebo tancu. Ešte hrám
na hudobný nástroj – na husle.

Blížia sa Vianoce, už mám premyslené, čo by si
si priala pod vianočný stromček?
Vždy si predstavujem pod vianočným
stromčekom psíka, lebo mám rada psíky
a chcela by som mať jedného doma. Ale chcela
by som aj nejaké potreby na kreslenie,
napríklad akrylové farby alebo plátna či štetce.

Text a foto: Stella Turanská, Kvinta A

PRVÉ DNI V ŠKOLE PRINIESLI MIMORIADNY ÚSPECH, O KTOROM
SME STRUČNE INFORMOVALI UŽ V MINULOM ČÍSLE! NAŠA NELLA
RÓZSOVÁ ZO 4.C NEZAHÁĽALA ANI CEZ LETNÉ PRÁZDNINY A SVOJ
VÝTVARNÝ TALENT VYUŽILA NA NAMAĽOVANIE OBRAZU, KTORÝ
ZASLALA NA MEDZINÁRODNÚ VÝSTAVU DETSKÝCH MALIEB
V ŠANGHAJI. SAMOZREJME, NEBOLO TO TAKÉ JEDNODUCHÉ –
VŠETKO IŠLO S POMOCOU GENERÁLNEHO KONZULÁTU SR
V ŠANGHAJI. NELLKA ZAUJALA ODBORNÚ VEREJNOSŤ AJ
NOVINÁROV A KRÁSNE TAK REPREZENTOVALA NIELEN NAŠU
REPUBLIKU, ALE AJ NAŠU ŠKOLU. JEJ DIELO SA OCITLO
V KATALÓGU VÝSTAVY, KTORÝ OBLETÍ CELÝ SVET. TILGNERÁCI TAK
ZNOVA POTVRDILI, ŽE SA NESTRATIA DOMA ANI VO SVETE.

NA CHODBÁCH PRED JEDNOU TRIEDOU
ZRAZU PRIBUDLO MNOHO ŽIAKOV
Z 1.STUPŇA, KTORÍ ŤAŽKO
„PREDÝCHAVALI“, ŽE TAM CHODÍ JEDEN
ZO ZNÁMYCH SLOVENSKÝCH
YOUTUBEROV A CHODILI SI HO OBZERAŤ!
ÁNO, AJ SLIMSO CHODÍ NA TILGNERKU!

Slimso, ako vznikla tvoja prezývka?

Moja prezývka vznikla ešte na základnej škole
predtým, ako som robil hocičo na internete. Volal
som tak moju vtedajšiu vymyslenú kreslenú
postavu. Veľmi ma to meno bavilo, a preto je to
dnes jeden z mojich pseudonymov.

Ako dlho už natáčaš na YouTube?

V januári 2020 to bude siedmy rok, čo tvorím
videá. Beriem to ako jeden z kľúčových skillov
môjho života, kedže mi to otvorilo veľmi veľa
ďalších možností.

Pre tých, ktorí by ťa nepoznali, čo je obsahom
tvojich videí?

Moje videá by bolo ťažke zhrnúť do jedného
vreca, ale ich main goal je pobaviť diváka.
Reagujem alebo hovorím o veciach, ktoré sú mi
blízke alebo aktuálne. Nejdem až tak do hĺbky, aj
keď si myslím, že situačným humorom možem
niekedy človeka donútiť pozastaviť sa nad danou
situáciou.

Koľko z tvojich videí je demonetizovaných?

Nie veľa, možno tak 10/20 za kariéru :D, pravidlá
YouTube sa často menia, dnes je citlivé rozprávať

o mnohých veciach a ja vo svojich videách
zvyknem povedať veci, ako sú.

Čo ťa viedlo k tomu, že si začal rapovať?

Mal som rád hudbu a chcel som to skúsiť. Je to
ťažké a baví ma to. Kedysi som mal takýto
prístup aj ku matematike :D.

Je ťažké stať sa youtuberom?

Kameru má dnes každý na svojom smartphone,
pripojenie na internet tiež skoro všetci, YouTube
je zadarmo, ja tam veľa prekážok nevidím... :D

Ako vznikla značka tvojho oblečenia Traplife?

Traplife bol na začiatku meme, ktorý som
vymyslel v spojitosti s hudobným žanrom trap
a spôsobom života, ktorý žijú jeho predstavitelia.
Začalo to v októbri minulého roka, kedy vyšli
prvé (fialové) mikiny, ktoré spustili úspešnú
cestu tohto party brand projektu.

Čo by si poradil mladým ľuďom, ktorí sa chcú
stať youtubermi?

Byť rapper je dnes jednoduchšie.

Text: Adam Brežný, Tercia A
Foto: archív Slimsa

YOUTUBER

SLIMSO

TALENTY
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Karin Vašicová, Kvinta A

POHODA
S TILGNERKOU

Najradšej mám starú hudbu, hlavne
rock. Najobľúbenejšia skupina je
jednoznačne Red Hot Chilli Peppers
a ich pesnička Soul to squeeze.

Alex Bártok, III.Ab

Rada počúvam rock a mám dve
obľúbené pesničky. Am I wrong od
Nico and Vinz a Avalanche od Bring
me the Horizon.

Zuzana Ištóková, III.Ab

Pesničky aj interpretov si vyberám
podľa nálady. Počúvam indie rock, ale
aj kpop. Interpreta mám najradšej
Hroziera, potom BTS.

Tamara Volná, Septima A

Ja hudbu počujem len vtedy, keď si
sestra pustí v izbe rádio. Ale niekedy
si rád na youtube zapnem Horkýže
slíže. Adam Zima, 3.D

1. BILLIE EILISH
Hádam najpopulárnejšia speváčka
tejto doby. Najviac si svojich
fanúšikov získala songom, „Bad guy“...
Hoci má len 17 rokov, má milióny
a milióny fanúšikov po celom svete.

2. ARIANA GRANDE
Keď sa povie jej meno, pozná ju
takmer každý. 4. septembra 2019
mala koncert v Prahe, kde ste ju
mohli vidieť. Získala si hlasy
fanúšikov, nielen kvôli jej
vynimočnému hlasu, ale aj vďaka
seriálovej úlohe v seriáli, „V ako
VIKTÓRIA“ – postavu Cat
Valentine.

3. CAMILA CABELLO
Bývala členka kapely Fifth
harmony má na konte veľa hitov
ako napr. Jej relatívne „nová“
skladba, Seňorita, mala za
neuveriteľných 74 dní, 574
miliónov zhliadnutí. To znamená,
čo pesnička to hit. Takisto
rekordný hit Havana, ktorý mal až
1,6 mld. zhliadnutí.

4. DUA LIPA
Viete o tom že, song „New
rules“ bol v roku 2017
najhranejšou piesňou leta?
V čom je Dua výnimočná? Je
iná. A my ju máme za to radi.
Dua je pôvodne Londýčanka
a jej rodičia sú Albánci
z Kosova. Prečo meno Dua?
Návrh na toto meno
vymyslela pôvodne jej stará
mama, pretože Dua je po albánsky láska.

5. SIA
Jedným slovom extravagantná. V každej
pesničke, sa väčšinou objavuje biela a čierna. To
je dôkaz, že má rada minimalizmus. Pôvodom je

z Austrálie. Má 43 rokov, ale
v každej pesničke z nej
vyžaruje veľká mladosť. Možno
preto je taká obľúbená.
Navonok jej pesničky pôsobia
jednoducho, ale v skutočnosti
sú energické a naplnené.
Odporúčam song: „Chandeleir“!

K RELAXU PO ŠKOLE
PATRÍ AJ DOBRÁ
HUDBA. OZÝVA SA
VŠADE OKOLO NÁS, AJ
ZO ŠKOLSKÉHO RÁDIA
TILGNERKA. SVETU
HUDBY VLÁDNU JEJ
KRÁĽOVNÉ –
SPEVÁČKY, KTORÉ SI
DNES PREDSTAVÍME.

KTORÚ HUDBUMÁŠNAJRADŠEJ?
ANKETATOP

SPEVÁČKY
2019
TOP
SPEVÁČKY
2019

Anna Mária Zimová, IV.Ab

Rebeca Bielovic, 6.B
Ilustrácia: Miška Hlavinková, Príma A



Saška Marková, 4.B

O KORYTNAČKE
GERTRÚDE

34 35
Ilustrácia: Amely Gábrišová, 5.A

Ilustrácia: Saška Marková, 4.B

Raz ráno... Ó, prepáčte, ja trdlo, ja som vás ju zabudla predstaviť!
Gertrúda – žiaci, žiaci – Gertrúda! Tak, už sa s Gertrúdou všetci zoznámili,
tak už môžem rozprávať.

Jedného ohnivého dňa sa v krajine Zvieratkovo stalo niečo nečakané –
na dúhe boli chrústy, roháče, ale aj pavúky, napríklad tarantuly a čierne
vdovy... Našťastie nikomu hmyz neublížil... Všetko vyzeralo byť
v poriadku.

Raz, keď Gertrúdu maminka ráno zobudila, Gertrúda s nadšením
vyskočila z postele, lebo išla prvýkrát do novej školy. No bol v tom malý
háčik. Gertrúda v tej škole nikoho nepoznala, takže keď Gertrúda išla do
školy, mala trochu strach, no našťastie mala pri sebe maminku a tá ju
začala utešovať, že to všetko bude dobré, len si má veriť. Keď prišli do
školy, odložila si veci do šatne. Maminka s ňou chvíľu ostala, ale potom
už musela ísť do práce. Zamávali si na rozlúčku. Gertrúda si sadla do
lavice vedľa dievčatka, ktoré tam tíško sedelo. Sedeli tíško obe. Keď
prišla pani učiteľka, hneď bolo po tichu. Hrali sa skvelú hru. Getrúda
zistila, že korytnačie dievčatko vedľa nej sa volá Žofka a potom ešte
milión vecí... Až bol čas ísť domov.

Keď po Gertrúdu prišla maminka, tá bola
veľmi šťastná z nových zážitkov! A ako išla
domov, videla, že z dúhy zmizli všetky
pavúky, aj tarantuly... Tak zmizol jej
strach a už sa nikdy nebála. Mala
kamarátku, s ktorou porazili všetko zlo!

Zuzka Hlavinková, 3.A
Ilustrácia: Magdaléna Marková, Príma A

Povianočná realita
Možno je po Vianociach, možno nie,
máme pre vás prekvapenie.
A to je vysvedčenie!
Je to moje usvedčenie,
či v diktáte robím chyby
a či dobre robím zhyby.
Z obidvoch ma bolí ruka,
no lepšie ako biologická náuka.
Ale matematika je zábava,
presne ako hádzaná.
Potom tu máme dejepis
oveľa lepší ako informatický spis.
Tento polrok prebehol rýchlo, bystro,
budem mať jednotky, to veru isto!

Eliška Mateašíková, 5. B

Zimný zázrak
V zime čakám na zázrak,
môže mi dať náznak.
Už sa chystajú mraky,
budú padať zázraky.
Stále čakám a čakám,
už oňho obavy mám.
A zrazu niečo počujem...
ako mi niekto niečo hovorí.
Je to zázrak?
Alebo náznak?
Náznak mi určite hovorí, že som hviezda
a budem musieť vyletieť z rodného hniezda.
Čakanie je márnenie životných chvíľ,
cez ktoré si mohol prejsť stotisíc míľ.
Zázrak je nečakať len tak,
zázrak je človekom sa stať.

Eliška Mateašíková, 5. B



T R A J A V Y Ž R E B O V A N Í V Ý H E R C O V I A Z Í S K A J Ú D A R Č E K !
V Y P L N E N Ý K U P Ó N S M E N O M A O D P O V E Ď O U O D O V Z D A J T E N A V R Á T N I C I .

Meno a trieda:

Správne riešenie:

STAČÍ VYLÚŠTIŤ LEN 1!

1
2
3

4
5

6
7

8

PRESTÁÁÁVKA

DECEMBER 2019

FUJAVICA, LOS, MLÁKA,
RAK, AUTO, VAK, HORA,
ŠARKAN, LIST, MAK, PES,
STROM, SLIMÁK, VLK,
KORUNA, PERO, EURO,
VLAK, LARVA, ZIMA, LOJ

SÁNKY,
KAPOR,
SALÓNKY,
VIANOCE,
SNEH, ZIMA,
ROLNIČKY,
KAPOR, VY,
SOĽ

VIANOCE,
NÁMRAZA,
CUKRÍKY,
VLOČKA,
ĽADY, SNEH,
JANUÁR,
DARČEK

HORÚCA ČOKOLÁDA,
KORČUĽOVANIE, STROMČEK,
SNEHULIAK, ĽADOVEC,
PRÁZDNINY, ORNAMENTY,
KAPUSTNICA, RADOSŤ,
TRDELNÍK, TRADÍCIA, HODINY,
ŠUPINKY, PERNÍČKY, VIANOCE,
KOLEDY, RODINA, GAŠTANY,
PÔST, ŠÍPKY, CESNAK, PRÍPITOK,
SVIATKY, MAŠĽA, OPLÁTKY,
DARČEK, SÁNKY, CENCÚLE, SOB,
OMŠA, ŠALÁT, SRNY, GUĽOVANIE,
IMELO, ČAJ, RUKAVICE, SMREK,
RYS, KOČ, KER, SRNA, JEDLIČKA

Samo Stohl, Kvinta A

1. ORNAMENT
2. KRAMPUS
3. MISTLETOE
4. GIFT
5. COAL
6. BELLS
7. SWEATER
8. TURKEY
9. SANTA
10. TOY
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Ak rád lúštiš a namáhaš svoj mozog, táto dvojstrana je pre teba!
Príjemnú prestávku prajeme!

F U J A V I C A P Š
R L O J Á Z Š O L A
H O R A P E S N D R
Ô V B I M K S N K K
M L Á K A H I N O A
S I M V A U T O R N
T S G L A R V A U E
R T O K V L A K N U
O S L I M Á K Z A R
M A K P E R O Y ! O

E C O N A I V
J U K Á H Ľ V
A K E M U A L
N R Č R H D O
U Í R A E Y Č
Á K A Z N R K
R Y D A S Á A

Y E K R U T O
J C O A L E R
E S U T S O N
S C H N R T A
R L I A S E M
E T L S T L E
T O O E F T N
A N A Y B S T
E Z A R E I T
W G I F T M H
S U P M A R K

R G T G U Ľ O V A N I E Y N I D O H
P A R R I M E L O Ž Y K P Í Š R Č O
R Š D A A V I A N O C E E E U U A R
Á T E O Š D L K O T I P Í R P K J Ú
Z A L P S M Í A S N E H U L I A K C
D N N L R Ť O C A T Á L A Š N V A A
N Y Í Á N J S V I A T K Y Ú K I P Č
I V K T A R O R N A M E N T Y C U O
N R B K N Ľ A D O V E C E C C E S K
Y O K Y U Á Š R Y K Č Í N R E P T O
S K E Č R A D A S M R E K Y S Ô N L
S T R O M Č E K M Y K N Á S N S I Á
R O D I N A O E L Ú C N E C A T C D
K O L E D Y A K Č I L D E J K I A A

Katka Slobodová, Kvinta A

Kika Trnková, I.Ab

Ris ̌o Ala ́r, 5.A

Šimon Grellneth, 3.B Viktor Matton, 4.B

1. VIANOCE
2. KORČUĽOVANIE NA ĽADE
3. PALČIAKY
4. SEVERNÝ PÓL
5. SUŠIENKY
6. LYŽOVANIE
7. PERNÍK
8. VENIEC 1 2 3 4

Amélia Gábrišová, 5.A

Y S Á N K Y A Y
R K N J A E E K
O L Č M I C Č N
P E I I O K K Ó
A Z S N N H A L
K A A S E L P A
M I E N J E O S
V Y S Ľ O S R R



Kristína Belišová, 3.C
Miška, 3.A
Sofia Pavlíková, 4.C
Petra Ružovičová, 6.B
Repráky JBL získava Lenka
Kozolková, Sekunda A

VÝHERCOVIA ZMINULÉHO ČÍSLA
5. MIESTO

4. MIESTO

3. MIESTO

2. MIESTO

1. MIESTO

Cesta do Austrálie Zo škrupiny 2
Ahojte, Tilgneráci,
v decembrovom čísle
by som vám chcela
dať hodnotenie na
super knižku, ktorá
sa volá, ako viete už
podľa nadpisu, Cesta
do Austrálie – Zo
škrupiny 2. Síce som
túto úžasnú knihu
ešte nestihla prečítať
celú – chýba mi pár

strán, ale zatial mám na ňu pre vás len pozitívne
recenzie. Je to knižka, ktorú odporúčam deťom,
ktoré sú na prvom stupni, ale pokojne si túto
knižku môže požičiať a prečítať aj niekto starší,
lebo má taký humor, ktorý sa páči každému –
nie je iba pre malých. Je to knižka o tom, ako sa
Anastázia s Jožkom vyberú za krokodílom
s papagájom Albertom do Austrálie, aby tam...
Ale nie, to vám už neprezradím, prečítajte si
sami. Zápletka, ilustrácie aj humor – je to taký
iný štýl ako klasické detské knihy, iste vás upúta!

Text a foto: Zuzka Hlavinková, 3.A

Zvieracia farma
Ahojte, Tilgneráci! Aj dnes si posvietime na
knihu od Georga Orwella. Ako ste si mohli
všimnúť, tento autor patrí k mojim obľúbeným.

Nie je to nadarmo. Jeho
diela majú aj napriek
svojmu veku vždy aktuálny
komentár. Zvieracia farma
nie je výnimkou. Kniha
pod zámienkou „Panskej
Farmy“ geniálne
komentuje náturu
revolúcie. „Zvieratá“
zvrhnú tvrdú vládu
„Farmára“ a nastolia

vlastnú. Pôvodne demokratická vláda „Zvierat“
sa zastrašovaním, manipuláciou, intrigami
a hladom po moci časom stane rovnakým, ba až
horším režimom ako za čias „Farmára“. Tentokrát
im však vládne jeden z nich. Dielo pomocou

31Magdaléna Marková, Príma A

VIANOČNÝ ŠPECIÁLVIANOČNÝ ŠPECIÁL
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FERKO, CHOĎ
ZAPÁLIŤ VIANOČNÝ

STROMČEK! ÁNO, MAMI,
UŽ IDEM...

...A MÔŽEM
AJ SVIEČKY?

MAMI, MAMI!
JA BY SOM CHCELA
NA VIANOCE PSA!

TilgneráckyKomiks

NA ZDRAVIE!...

ZZZZ...

I. STUPEŇ

metafor ilustruje aj rôznych ľudí. Prasce –
najmúdrejšie zo všetkých zvierat na farme sa ujmú
vedenia, ovce – početné masy, ktoré len bezducho
vykrikujú slogany, alebo ťažný kôň – tvor, ktorý
neustále tvrdo pracuje, no je ľahko využiteľný
ostatnými. Takýchto príkladov je nespočetne veľa.
Otázka však znie, vieme ich nájsť aj dnes?

Text a foto: Sebastián Nezník, Kvarta A

KEĎ ČÍTAŠ, NIE JE ČO RIEŠIŤ!

10-5-4

10-5-5

1+2+2

4+1+4 6-2

5+1+3

5

3+2

5-3-2

5+5 6+4

3-1-1

0 – modrá, 1 – svetlohnedá, 4 – zelená,
5 – červená, 9 – tmavohnedá, 10 – čierna

Číslicový obrázok

II. A III. STUPEŇ

NEVYMÝŠĽAJ!
BUDE KAPOR, AKO

KAŽDÝ ROK.

ŠŤASTNÝ NOVÝ
ROK! TAK AKO SI

SA VYSPAL?

CELKOM TO
UŠLO, LEN KEBY
O MŇA STÁLE
NEZAKOPÁVAL

ČAŠNÍK...



ĎALŠIE ČÍSLO ČASOPISU TILGNERKA VYJDE V MARCI!
VAŠE TIPY A NÁPADY POSIELAJTE NA: adriana.hlavinkova@tilgnerka.edu.sk

BEZ KOMENTÁRA


