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Veľkáči nás učili, ako
poskytnúť prvú pomoc.
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Cena vojvodu z Edinburgu
–

tvoja šanca do budúcna!
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V poslednej dobe sa veľa hovorí o rôznych
ekologických témach, ktoré sú prvoradé pre
zachovanie Zeme, a tým aj ľudstva. Musíme viac
recyklovať, triediť odpad, nepoužívať plastové
slamky, tyčinky, tašky... O týchto témach robili
projekty naši prvostupniari, ale aj žiaci na 2. a 3.
stupni. No mnohí z vás o tom nevedia, lebo sa to
nemali ako dozvedieť. V duchu nášho školského
hesla Starší mladším sme sa teda v školskom roku
2019/20 v našej redakcii rozhodli, že bude lepšie
a jednoduchšie, keď sa naše časopisy Tilgneráčik
a Tilgnerka spoja do jedného. Sme jedna škola,
jeden tím, spolu vytvárame svet okolo seba.
Naši redaktori sú pomerne noví, nakoľko nám
mnoho „starých” členov zmaturovalo a odišlo, ale
stále hľadáme nových... Ak radi píšete, kreslíte,
tvoríte, fotografujete či vás baví grafika a svet PC,
ozvite sa nám... (Ne)Pravidelná spolupráca či nové
nápady sú vítané!
Na nasledujúcich stranách októbrového vydania
Tilgnerky sa dočítate, čo je nové na 1. stupni, ale
nájdete tu aj infošky od veľkáčov. Predstavíme
vám učiteľov u prváčikov aj u maturantov, zabavíte
sa na tajničkách pre malých i veľkých – odpovede

hádžte do škatule na
vrátnici (bude sa
žrebovať o skvelé ceny!).
Nechýbajú ani zaujímavé
akcie, ktoré sa udiali.
Niektoré boli tak skvelé,
že sa k nim vraciame –
nestihli sa dostať do
posledného – júnového
čísla Tilgnerky, no sú na
Tilgnerke stálicou, ktorá
si zaslúži pozornosť.
Máme aj mnoho talentov, ktoré vám postupne
predstavíme...
Každý z vás, ktorý si číta tento časopis, má na
niečo talent – niekto ho už objavil, niekto ho ešte
iba hľadá. Verím, že aj s pomocou našej redakcie
vás budeme inšpirovať skvelými rozhovormi,
zaujímavými článkami a tipmi na nezabudnuteľné
výlety a pomáhať vám hľadať či rozvíjať váš talent!
Príjemné čítanie vám prajem!

PhDr. Adriana Hlavinková
pedagogický „nadhľad“

školského časopisu
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Milí Tilgneráci!
Videli sme mamuta



VÍTAME PRVÁKOV!
Našich najmenších sme
privítali vo vedľajšej budove
na Fadruszovej ulici, kde ich
čakali prvácke pani učiteľky
s tabuľkami, krásnymi
úsmevmi a ešte krajšími
darčekmi! Aby vás veľkáči
nerušili, máte celú budovu
len pre seba! A o rok vitajte
vo veľkej škole! Nech sa vám
v škole darí, naši najmladší
Tilgneráci!

V MÚZEU POČÍTAČOV
Prvý septembrový týždeň seminaristi z informatiky navštívili
Stálu expozíciu histórie vývoja slovenských počítačov v SAV
na Patrónke. Okrem historických kúskov, ktoré vyvinuli
a postavili naši starí rodičia a rodičia ako napríklad Ing.
Roman Kišš – asi najznámejší vynálezca a konštruktér zo
Slovenska, sme sa mohli nakoniec pozrieť aj do najväčšieho
slovenského počítača – superpočítača AUREL.

Na Slovensku bol nositeľ
Nobelovej ceny za chémiu (2016)
Ben Fering z Univerzity
v Groningene, ktorý sa špecializuje
na molekulárne nanotechnológie.
Prírodovedecká fakulta UK mu
udelila Veľkú zlatú medailu UK
a 10 vybraných žiakov zo IV.Ab
a V.Ab triedy našej školy sa tejto
udalosti zúčastnilo aj s p. uč. Ing.
J. Červeňovou. Skvelé stretnutie!

NENECHAJ SI UJSŤ PROJEKT MINIERASMUS!
Už 8. ročník MiniErasmu sa uskutoční 17. – 21. 11. 2019! Študenti
stredných škôl majú možnosť zažiť „vysokú“ na vlastnej koži. Na
rôznych workshopoch, diskusiách a populárnom podujatí Net-
working Night si ujasníš svoje plány do budúcnosti a pritom
spoznáš svojich budúcich spolužiakov, prípadne súčasných
vysokoškolákov! Do projektu sú zapojené univerzity, napr. UK,
STU, Ekonomická univerzita a Vysoká škola manažmentu (City
University of Seattle). Ak máš minimálne 16 rokov, môžeš sa
registrovať! Pre viac info pozri:
www.futuregenerationeurope.eu/mini-erasmus/

Viki Karelová, Septima A

RÁDIO
TILGNERKA
POKRAČUJE!
Aj v tomto školskom roku nám
bude piatkové veľké prestávky
spríjemňovať Rádio Tilgnerka!
Zostava rádia sa ešte tvorí – ak
sa chcete zapojiť, napíšte na:
radiotilgnerka@gmail.com!
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rádio
Tilgnerk

a

Čaro ceruziek, lepidiel a nožníc
poznajú na 1. stupni určite, pretože
pod vedením pani učiteliek vznikajú
neskutočne nádherné nástenky
a vyzdobené triedy! Nestíhame

sledovať! Nádhera!

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Na 1. stupni nás tento rok čakajú
mnohé súťaže – prehadzovaná,

vybíjaná, McDonalds Cup, čokoládová
tretra, detská atletika!

Termín testovania pohybových
predpokladov žiakov 1. ročníkov bude
predbežne od 22. 10. – 24. 10. 2019.

Športu zdar!

KRÁSNE TRIEDYPRVÁ POMOC
V PRAXI

TILGNERKA
V ŠANGHAJI?

Prvé dni v škole priniesli
mimoriadny úspech! 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. Nellka zaujala
odbornú verejnosť aj novinárov
a krásne tak reprezentovala nielen
našu republiku, ale aj našu školu.

V piatok 20. 9. 2019 sa pre 1. stupeň konal perfektný
deň. Prišli k nám „veľkáči” zo Septimy A, Septimy B
a IV.Ab. Učili nás, ako poskytnúť prvú pomoc.
Najlepšie bolo, že sme sa učili všetko – veď ide
o život. „Veľkáči” na čele s pánom Včielkom nám
ukázali umelé dýchanie, masáž srdca, zastavenie
krvácanie aj ako sa postarať o popáleninu a všeličo
iné. Dúfam, že nebudem potrebovať naozaj dávať prvú
pomoc, ale keby náhodou, tento deň Starší mladším
nás to skvelo naučil. Napísali nám o tom Kiko, Jurko
V., Betka Š., Zuzka Š., Hanka K. a Hanka M. z 2.B.

Text a foto: Zuzka Hlavinková, 3.A

I. STUPEŇ II. – III. STUPEŇ

I

NÁVŠTEVA Z NEMECKA
Koncom minulého školského roka poctil svojou
návštevou skupinu pani učiteľky I. Mančuškovej Kai
Habenicht. Minuloroční tretiaci mali po prvýkrát hodinu
nemčiny v praxi. Kai je rodený Nemec, ktorý žije
aktuálne v Rumunsku a v Bratislave bol len na výlete.
Žiaci si s ním zahrali hry, skúsili ho vyspovedať po
nemecky, veľa sa nasmiali, tak bolo dobre... Ale ku
koncu hodiny sa karta obrátila. Kai sa mal učiť
slovensky a treba uznať, že jazykolamy ako napríklad
čučoriedka ho vôbec neodradili.

Anna Mária Zimová, IV.Ab

NOBELOVA CENA
NA SLOVENSKU?

TEAMBUILDING
PRÍMA A
Nová trieda na našom 8-
ročnom gymku sa
zoznamovala v stredu na
brannom cvičení, vo štvrtok vo
Vodárenskom múzeu
a v piatok 6. 9. 2019 na
opekačke na Železnej
studničke! To bude kolektív!
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KTO BY TO LEN V ROKU 1979
POVEDAL, ŽE NAŠA

TILGNERKA SA DOŽIJE AJ ROKU 2019?
ALE STALO SA A DARÍ SA
JEJ ÚSPEŠNE! TÁTO STARÁ

DÁMA UŽ JE TROJNÁSOBNOU
MAMOU – OKREM ZÁKLADNEJ
ŠKOLY PRIVIEDLA NA SVET AJ
OSEMROČNÉ GYMNÁZIUM
A PÄŤROČNÉ BILINGVÁLNE
GYMNÁZIUM. KAŽDÝ ROK

OPÚŠŤA JEJ TRIEDY STOVKA
MATURANTOV A PRICHÁDZAJÚ

NAJMENŠÍ PRVÁCI...
A TAK SI VERU MALÚ

„PLASTIKU“ PRIAM ŽIADALA!

AKTUÁLNE

OPERÁCIA
PLASTICKÁ

Tilgnerky
OPERÁCIA
PLASTICKÁ

Tilgnerky

Za tie roky na Tilgnerke som videla, ako rástla do
krásy! Ešte v apríli 2019 nám vo vestibule školy
pribudli nové šatňové skrinky, ktoré rozžiarili
školu. Nahradili staré skrinky, na ktoré každý
frflal, ale aj tak ich nikto nechcel zamykať.
Postupne pribudnú po celej škole, len to chce
peniažky, ako sme zistili...

ALE POĎME POSTUPNE
Každý rok sa niečo na škole zrekonštruuje – cez
predminulé leto to bola asi najväčšia
rekonštrukcia dolných záchodov, potom prišli
nové tabule na fixy a postupne aj nová IKT
technika, takže teraz už má každá-každulinká
trieda nový dataprojektor, plátno aj PC a veselo

nám funguje elektronická triedna kniha. Rodičia
sú iste nadšení, že sú tak informovaní o našom
pohybe a pobyte, žiaci už o trochu menej.
Dokonca aj dlho sa tiahnúca rekonštrukcia
telocvične sa prevalila do zdarného konca a už sa
cvičí (juchuuuu :/). Postupne pribudli nové
mäkkulinké gauče po celej škole, ktoré sú
permanentne obsadené a spríjemňujú nám
prestávky či voľné hodiny. Konečne je mega
krásna aj výzdoba školy (ďakujeme hlavne pani
vychovávateľke Deniske a Renátke a jej
kolegynkám – majstrovské dizajnérske diela,
cmuuuk!) Samozrejmosťou sú nové lavice
a stoličky, či vymaľované triedy – za tie už ani
neďakujeme, tak sme si zvykli. Jaj, a naša farebná
moderná jedáleň – občas aj s krásnou balónovou
výzdobou!

PROJEKTY A ČO Z NICH?
Pred školou sa zasa vďaka projektu pod záštitou
p. uč. I. Piršelovej revitalizuje ďažďové jazierko
s krásnym nápisom Tilgnerka. Škola sa zapojila do
mnohých projektov, z ktorých vzniklo nielen
dažďové jazierko, ale aj zelená strecha a vzadu na
školskom dvore aj domov pre včely a krásna
záhradka, vysadili sa nové stromy, vytvorila
motýlia záhrada a okrem domčeka pre ježkov sme

sledovali aj vtáčie búdky. Úspešne recyklujeme
a triedime starý papier aj plasty! A rovnako nám
naše pani učiteľky cez rôzne európske projekty na
vzdelávanie zabezpečili vyučovacie pomôcky na
podporu vzdelávania prírodných vied. Je tu nová
farebná žiacka knižnica! A začalo vysielať školské
rádio, už roky máme školský časopis! Vedeli ste
však, že to škola nedostane len tak? Že učitelia
musia písať a tvoriť po nociach projekty a čakať,
či ich schvália a budú mať šťastie? A potom
všetko dokumentovať a dokladovať, čo kde bolo
použité? Aj na nové rádio Tilgnerka a nové
reproduktory je vypracovaný projekt...

MONEY, PEŇEŽI, LÓVE
Veľa je toho, však? Ani sa to nezdá, ale je toho už
veľa opraveného. Všetko to však trvá pár
mesiacov, občas rokov. Kým niektoré školy na
dedine sú totálne zrekonštruované a majú tablet,
PC a neviem čo z európskych fondov, my v Blave
máme smolu – na takéto veci bratislavské školy
nemajú nárok, pretože podľa smerníc EÚ je
Bratislava tak bohatým mestom, že si má poradiť
inak.

Bez peňazí to nejde... Občas si sami žiaci niečo
zničia – jasné, tá lavica nevydrží, keď sa s ňou
trepne pri prenášaní na besedu! Ani tie skrinky,
keď SA TO SAMO rozpadlo... Alebo tie metre
toaletného, ktoré sa omylom porozťahovali po

dlážke! Veľa ešte treba opraviť – napríklad
elektrina sníva svoj sen a s novou elektrinou aj
lepšia wifina! O novej podlahe ešte chvíľu
niektoré chodby môžu tiež snívať... Tam už
nepomôže botox, bude to chcieť riadnu plastickú
operáciu a šup, celé vymeniť... Ale videli ste iné
školy? Aj inde je to podobné! Je to vždy len
o sponzoroch a o reklame, akú si škola urobí. Ale
zasa je reč o peniazoch! Aj mnohé tzv. „dobré
školy” sa boria s podobnými problémami...

Pani riaditeľka, postupne nám pribúdajú nové
skrinky, tabule, mnoho gaučov. Od čoho závisí
financovanie školy? Na čo vlastne škola má
peniaze a na čo nie?

Financovanie školy závisí od počtu žiakov. Peniaze
dostávame na kalendárny rok, to znamená, že
v januári sa dozvieme, koľko peňazí dostaneme
a v decembri by sme mali minúť všetky peniaze,
ktoré ešte máme na účte. Tieto peniaze si musíme
rozpočítať na platy učiteľov, prevádzkových
zamestnancov, na prevádzku školy: teplo,
elektrina, voda, drobné opravy, prevádzka
kopírovacích strojov, kancelárske papiere, pošta,
tonery do tlačiarní, lavice, stoličky, učebnice...
Keďže školský rok začína v septembri, zmení sa
počet učiteľov, aj počet žiakov, musíme tak
prepočítať peniaze a zistiť, či nám zostanú nejaké
peniaze aj na „drobné nákupy“ pomôcok
a zariadení. Takto sme mohli z ušetrených peňazí
kúpiť na konci minulého roku nové pohovky,
dokúpiť pomôcky do posilňovne, nové tabule
a kúpiť niekoľko nových počítačov.

Odkiaľ ted
a získať

peniaze na
rekonštruk

ciu,

či už interié
ru alebo ex

teriéru

školy? Kto
vlastne pla

tí takéto

veci a kde
sa na to be

rú peniaze?

Opýtali sm
e sa rovno

najkompetentnejš
ej osoby –

našej pani
riaditeľky

RNDr. Dank
y Ihnaťovej

.
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Samozrejme, že pri nákupe
pomôcok nám veľmi
pomáhajú dobrovoľné
príspevky rodičov a 2 %
z daní, z ktorých môžeme
financovať aj trošku
nákladnejšie opravy
a rekonštrukcie, ako
napríklad rekonštrukcia
školskej knižnice a nákup
nových šatňových skriniek.

Budova našej školy patrí
Mestskej časti – Karlova Ves,
takže väčšie opravy a rekonštrukcie s nimi
konzultujeme. Keďže nemajú na starosti iba našu
školu, musia si tiež naplánovať, do čoho je
potrebné investovať peniaze.

V minulom roku prebehla na našej škole
rekonštrukcia striech nad telocvičňami,
rekonštrukcia zatekajúcej strechy nad nadstavbou
školy, dostali sme nové multifunkčné ihrisko.

Dajú sa peniaze na renováciu školy získať aj od
sponzorov či z projektov?

Áno, peniaze sa dajú získať aj od sponzorov, tých
je však málo, ale ďakujeme im veľmi pekne za
podporu. A čo sa týka projektov, aj do tých sa
zapájame. Podali sme žiadosť na podporu
projektu finančnej a prírodovednej gramotnosti,
tak dúfame, že to výjde. Do menších projektov sa
zapojili viacerí učitelia. Týmto sa chcem
poďakovať všetkým učiteľom, ktorý sa popri svojej
pedagogickej práci zapájajú aj do týchto aktivít.

Na škole sú ešte aj staršie WC, ktorým by sa zišla
rekonštrukcia. Kedy je v pláne toto? Dali by sa aj
nejako vyzdobiť? Hlavne dievčenské?

Rekonštrukcia WC prebehla pred niekoľkými
rokmi, myslím, že v troch etapách. A čo sa týka
výzdoby dievčenských toaliet? Ak prídu
zástupcovia Žiackej rady alebo aj niektoré šikovné
dievčatá s nápadom, rada to s nimi
prekonzultujem.

A čo nešťastný toaletný papier? Vraj často chýba,
nedal by sa dopĺňať častejšie?

Skúsime to vyriešiť.

Čo ešte je v pláne zrekonštruovať?

Plánov na rekonštrukcie a na „vylepšenie“ školy je
veľa, ale otázka je, čo si môžeme dovoliť? Taká
najväčšia rekonštrukcia, ktorá by mala na škole
prebehnúť, je rekonštrukcia elektrického vedenia.
Je naplánovaná na etapy. Postupne by sme chceli
vymeniť všetky šatňové skrinky, zrekonštruovať
školský dvor – taká nová bežecká dráha by sa nám
veľmi hodila:), zrekonštruovať učebňu
informatiky...

A čo obedy „zadarmo”? Pomerne zdraželi, aj
systém čipov sa zmenil...

Cena obeda sa skladá z dvoch častí: cena na nákup
potravín a cena na réžiu (tam sú zahrnuté energie,
nákup prístrojov do kuchyne, príbory, poháre....).
Našim zriaďovateľom je MČ Karlova Ves. V júni 2019
mestskí poslanci schválili zvýšenie réžie na 0,75 eur
na jeden deň, pre každého stravníka (predtým bolo
0,10 eur na jeden deň). Réžiu musí zaplatiť každý, aj
žiaci, ktorí majú obed „zadarmo“. Tento systém sa
iba začína, uvidíme, čo prinesie.

Naše obedy sú typické niektorými jedlami, ktoré
nie sú veľmi chutné, ale vraj zdravé. Má náš
šéfkuchár spätnú väzbu od svojich stravníkov?

sa stali mojimi blízkymi priateľmi, mnohí
učitelia mi boli príkladom a vzorom a viedli
ma, aby som sa dostala na vysnívanú vysokú
školu... Mnoho príhod, mnoho prestávok...
Napriek drobným nedokonalostiam budovy je
toto MOJA TILGNERKA, na ktorú som hrdá a na
ktorú sa kedykoľvej znova rada prídem
pozrieť... Do skorého videnia!

Text a foto: Nicol Rácová, extilgneráčka

Myslím si, že obedy sú veľmi chutné, dokonca aj
tie zdravé! Pán vedúci má určite spätnú väzbu,
nielen od žiakov, ale aj od učiteľov a je prístupný
akýmkoľvek diskusiám.:) Ja som vďačná pani
kuchárkam, ktoré nám jedlo pripravujú. A keďže
máme veľmi veľa stravníkov a všetci nemáme
rovnaké chute, tak sa nájdu aj takí, ktorým nie
vždy všetko chutí. Mne napríklad pán vedúci
svojimi zdravými jedlami otvoril nové obzory :D
Priznávam, že doma nevarím jedlá z cíceru,
pohánky, bulguru a tu ich môžem ochutnať...

A ČO DODAŤ?
Moje roky na Tilgnerke sa skončili, maturitou som
vstúpila do iného životného levelu, ale boli to
fakt krásne časy. Aj keď som občas mala chuť ujsť,
občas som nadávala na učenie, na učiteľov, na
školu, ako teraz sedím v našom pohodlnom gauči
a pojedám dobroty z bufetu, boli to krásne roky.
Áno, my všetci žiaci občas hundreme, aká hnusná
škola a akí učitelia a neviem čo... Ale sediac na
tom gauči vidím desiatky maturitných tabiel
mnohých úspešných ľudí, množstvo diplomov
a ocenení, mnoho skvelých prác! Mnohí spolužiaci

NICOL RÁCOVÁ

Naša skvelá redaktorka, ktorá maturovala
v šk. roku 2018/2019 a po úspešných
prijímacích skúškach je dnes študentkou
žurnalitiky na FF UK V Bratislave a získala
aj prácu na polovičný úväzok
v novinárskom fachu pri tvorbe web
článkov pre jednu organizáciu.
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A INÉ KRÁSY

A je to tu, ko
niec prázdni

n. Škola, vst
ávanie, testy

, kamaráti...

Pre niekoho
je tento škol

ský rok obzv
lášť dôležitý

, pre niekoho

je len ďalším
začiatkom školy. Aké po

city sprevád
zajú našich

prvákov, maturantov al
ebo žiakov p

rvého stupň
a? Pýtali sme sa

viacerých Til
gnerákov, ak

o sa zmierili s konco
m prázdnin, na

čo

sa tešili a čo
si predstavo

vali inak. Ver
íme, že sa cítite

aj vy

skvele, veď školský rok
začal príjem

ne a veríme,

že taký príje
mný bude celý

školský rok!

(HURÁ)

DO ŠKOLY...

„Tešil som sa na novú triedu,
ktorú sme prebrali štvrtákom.

Netešil som sa však z ôs, ktoré nás tam čakali...
Hlavne alergikom nebolo do smiechu (smiech).

A som hlavne rád, že nám ostali pôvodní učitelia.“

„Ja som sa tešila na veľkáčov.
Školy som sa nebála, už som
sa doma nudila! Tešila som
sa aj na svoje obľúbené

predmety slovenčinu, telesnú,
matematiku a hudobnú.“

„Kedže som na novej škole, tešila som sa
hlavne na nových spolužiakov. Bála
som sa však zmeny, nevedela som,
nakoľko náročné bude štúdium

v angličtine. Som príjemne prekvapená
z milého kolektívu a z učiteľov.“

„Do školy som sa vo všeobecnosti
až tak netešila, lebo v lete mi
bolo dobre (smiech), ale na
druhej strane – ja to tu
mám rada. Kedže sa zatiaľ
zmenilo len to, že máme

semináre, nie je to tu až také strašné.“

„Tešil som sa na kamarátov a na
to, že už budeme vo veľkej škole,
lebo môžeme chodiť do bufetu.
Chcel by som ale aby prázdniny
trvali aspoň desať mesiacov!“ (smiech)

„Kedže som tento rok maturant,
celé leto som strávil nad svojou

budúcnosťou. Niektorí pracovali, ja
som strávil mesiac učením sa nemčiny

v Nemecku, nakoľko tam chcem ísť študovať. Čo sa
začiatku školy týka, bolo to iné. Štyri roky som mal

podobný pocit, ale tento rok sa omnoho viac zaujímam
o to, čo sa zmení v mojom živote po maturite.“

MATÚŠ JURKOVIČ, 3.Ab

ELLA NINA MUZIKOVÁ, 5.B

KRISTÍNA TRNKOVÁ, 1.Ab

VIKTÓRIA KARELOVÁ, Septima A

ADAM ZIMA, 3.D

BENJAMÍN BABIK, 5.Ab

Text a foto: Anna Mária Zimová, IV.Ab

Už prvý deň návštevy Švajčiarska mali študenti nabitý program. Rýnske
vodopády, návšteva hlavného mesta, prehliadka domu, v ktorom žil
Albert Einstein, a napokon ubytovanie sa v hoteli vo Francúzsku, blízko
Ženevy. Druhý deň sa niesol v znamení návštev krásnych miest. Začalo
sa to v mestečku Vevey pri Bodamskom jazere, kde istú dobu žil aj
Charlie Chaplin.

Ďalšou zastávkou bolo malebné mesto Montreux, z ktorého sa
pokračovalo do Olympijského múzea. Zakončenie druhého dňa bola
prehliadka Ženevy, do ktorej sme sa ešte vrátili, nakoľko bola blízko
hotela aj samotného CERNu.

Práve CERN bol celodenný program na tretí deň. Prešli sme si
prednáškami aj jednoduchými pokusmi, ktoré sme si mohli vyskúšať.
Vďaka bývalému žiakovi našej školy Michalovi Zamkovskému a ďalším
jeho kolegom sa študenti Tilgnerky dostali na rôzne miesta, verejnosti
bežne neprístupné, a napokon si dopriali obed v jedálni po boku
svetovo uznávaných vedcov.

Najlepšie na celom výlete bolo, že každým dňom sa stupňovali
očakávania, ktoré aj tak boli prevýšené. Naozaj každý si vedel prísť na
svoje a napriek nabitému programu sa nikto nesťažoval, lebo každý
chcel vidieť a zažiť čo najviac. Vyvrcholenie zážitkov bol pre mnohých
štvrtý, teda predposledný deň. Konečne sa ukázalo slnko, a tým pádom
aj cesta lanovkou na Mount Blanc bola výborná rovnako ako finálny
bod výletu. Zastávka vo francúzskom mestečku Annecy na spiatočnej
ceste a poobedná prehliadka urýchľovača Alice v CERNe boli úžasnými
bodkami za nezabudnuteľným dňom. Celková atmosféra výletu bola
tak dobrá, že asi každý účastník by povedal, že by si to rád zopakoval.

Tex a foto: Anna Mária Zimová, IV.Ab

KEĎ SA 26. APRÍLA MINULÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA ŽIACI IV. Ab, III. Ab A SEXTY A VYDALI NA „FYZIKÁLNY“ VÝLET
DO ŠVAJČIARSKA, KTORÝ ORGANIZOVAL PÁN UČITEĽ PETER KELECSÉNYI, NETUŠILI, AKÁ TO BUDE ŠUPA! TÚTO
AKCIU SME NEMOHLI NECHAŤ V ZABUDNUTÍ A PRINÁŠAME VÁM JU V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU! V PRIEBEHU
PIATICH DNÍ MALI NAPLÁNOVANÝCH MNOŽSTVO ZASTÁVOK AKO NAPRÍKLAD HLAVNÉ MESTO BERN, ZNÁMU
ŽENEVU A INÉ MESTEČKÁ. HLAVNÝM CIEĽOM VÝLETU VŠAK BOLA NÁVŠTEVA VEDECKÉHO CENTRA CERN,
KTORÝ JE ZNÁMY AKO EURÓPSKA ORGANIZÁCIA PRE ZÁKLADNÝ A APLIKOVANÝ VÝSKUM NAJMÄ V OBLASTI
ČASTICOVEJ FYZIKY. TÁTO KAŽDOROČNÁ EXKURZIA JE UNIKÁTNA!

CERN, BERN
ŠVAJČIARSKA
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KEĎ SA

UČIA S
VEĽKÁČI

MALKÁČMI
TÚTO AKCIU Z KONCA
MINULÉHO ROKA MUSÍME
SPOMENÚŤ, LEBO BOLA
FANTASTICKÁ, AJ KEĎ TO NA
PRVÝ POHĽAD ZAVÁŇALO
NUDNÝM UČENÍM!
MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY SÚ
PRIRODZENOU SÚČASŤOU
UČENIA NA ŠKOLÁCH. NIELENŽE
PRISPIEVAJÚ K VÝMENE
INFORMÁCIÍ, SKÚSENOSTÍ
A METÓD, ALE ZÁROVEŇ
UTUŽUJÚ DOBRÉ VZŤAHY
A DÁVAJÚ NÁMMOŽNOSŤ
POZRIEŤ SA NA STARÉ
PROBLÉMY A VÝZVY Z NOVÉHO
UHLA. NAŠA TILGNERKA SA
ZAPOJILA DO
MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU
ERASMUS+KA2, KTORÝ V JÚNI
2019 FINIŠOVAL.

V utorok 25. júna 2019 sa v rámci
Erasmus+KA2 projektu uskutočnil
Deň otvorených dverí „Veda nás
baví“. Žiaci, rodičia a učitelia takto
ukončili svoje dvojročné snaženie na
projekte Zvyšovanie úspechu
študentov a učiteľov prostredníctvom
STEM vzdelávania. STEM vzdelávanie
je vzdelávanie zamerané na vedu
(Science), technológiu (Technology),
inžinierstvo (Engineering)
a matematiku (Mathemathics).

V takomto duchu sa niesol aj tento
deň, ktorý bol vyhradený na vedu,
bádanie a, samozrejme, zábavu.

Na hostí čakalo 17 rôznych stanovíšť,
z ktorých každé malo nachystanú
nejakú výzvu pre žiakov
pozostávajúcu či už z oblastí vyššie
spomenutých, alebo z logiky
a všeobecných znalostí. Medzi tieto
výzvy patrilo napríklad
programovanie jednoduchých
robotov, nafúknutie balónu pomocou
chémie, záhada stratenej princeznej,
v ktorej museli deti používať logiku
a následne prísť na riešenie, alebo aj
prekážková dráha spojená s ďalšími
úlohami. Deti si mohli taktiež
vyskúšať prácu so zápalkami, ale
nenechajte sa zmýliť, len v rámci
bezpečnostných predpisov – posúvali
s nimi tak, aby im vznikol nejaký
vzorec alebo jednoduchý príklad.
Mozgové bunky dostali prudko
zabrať!

Nebolo to však len o žiakoch – to by
sa nedalo. Organizácia bola
zabezpečená pani učiteľkami
S. Benčovou, D. Lapšanskou
a K Klemanovou, ktoré počas
uplynulých dvoch rokov
spolupracovali so školami z Fínska,
Bulharska, Portugalska, Rumunska
a Rakúska. Nesmieme taktiež
zabudnúť na našich gymnazistov z III.
A bilingválnej, ktorí zastrešovali celú
udalosť a týmto rovesníckym
vzdelávaním nielen učili žiakov, ale aj
sami seba – trénovali flexibilitu,
empatiu, skupinovú prácu a celkovo
medziľudskú komunikáciu. Super
vydarená akcia – a určite nie
posledná!

Text: Daniel Dubáň,III.Ab
Foto: Ivona Kadnárová
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úťaživosť, aktivita, smiech, radosť
a spolupatričnosť: takýmito slovami sa dal
opísať náš športový deň, ktorého sa

zúčastnila prakticky celá škola. Deň sa začal
veľkým predstavením našich tanečníkov
a umelcov, malých aj veľkých, priamo na
multifunkčnom ihrisku vonku na školskom dvore,
za účasti veľkého množstva divákov, žiakov aj
učiteľov. Na našom pódiu sa predstavilo tanečné
duo, tanečná roztlieskavacia zostava našich
záklaďáčiek, ale aj ukážka bojového umenia
karate či ľudoviek.

Boli pre nás pripravené mnohé športové
stanovištia, ako napríklad podliezanie tyče,
prekážkové dráhy, florbal, stolný tenis, ale aj
zumba a atletika, Akadémia M. Tótha, ringo,
tabata. Okrem týchto stanovíšť a aktivitiek sa
počas akcie odohrali aj dlho očakávané finálové
zápasy POTu, v ktorých proti sebe nastúpili víťazi
jednotlivých skupín. Naozaj nádherný a úrovňou
vynikajúci volejbalový zápas sa odohral medzi
V.Ab a Sx.A, ktorý sa nakoniec podarilo vyhrať
našim bilingválom. Bonusový zápas sa odohral
medzi tímom vtedajších maturantov a tímom

zloženým z učiteľského zboru, ktorý napriek
veľkému úsiliu študenti nedokázali zvrátiť vo svoj
prospech a učitelia odišli z ihriska víťazne.

Pre unavených športovcov bolo pripravené
občerstvenie: smoothie stánok pri vchode do
školského dvora od našich skvelých mamičiek
z Rady školy pani K. Medveďovej a M. Laššánovej,
ako aj hojná zásoba fliaš minerálnej vody.
Zabezpečovali ten tak dôležitý pitný režim, ktorý
sa za letného slnka jednoducho nesmie zanedbať.

V rámci programu pre študentov bolo možné
zúčastniť sa na besede so známym slovenským
veslárom Ladislavom Škantárom. Ladislav (36),
súťažiac so svojím bratrancom Petrom
Škantárom, vyhral 7 bronzových,
5 strieborných a 6 zlatých medailí svetového
pohára vo vodnom slalome. Pri svojej prvej
účasti na olympiáde, na letných olympijských
hrách 2016 v Riu de Janeiro, získal zlato.
Podelil sa s nami o svoje zážitky a strasti zo
svojej dlhoročnej kariéry v profesionálnom
športe, odprezentoval nám základné fakty
o vodnom slalome a olympiáde a poskytol
nám aj menší náhľad do svojho súkromného
života. Hostia besedy tiež mali možnosť položiť
otázku alebo si nechať podpísať autogram; my
sme si vzali aj autogram, aj spoločnú fotku!
Skvelé bolo aj fotenie s majstrovským
pohárom, ktorý pre nás zabezpečil víťaz
futbalovej Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava.

Bol to fantastický deň, ktorý nám spestril
školské povinnosti. Dúfame, že na nás v tomto
školskom roku čaká viac podobných akcií!

Text: Daniel Dubáň, III.Ab
Foto: Mgr. Silvia Bodláková

ZLATÝ OLYMPIONIK
NA TILGNERKE

S
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ROZHOVOR

Výnimočná

Katarína
Výnimočná

Katarína
V TEJTO RUBRIKE BUDEME PRINÁŠAŤ

ZVYČAJNE DVA ROZHOVORY S UČITEĽMI
1. A 2. ČI 3. STUPŇA NAŠEJ ŠKOLY, ALE
TOTO ČÍSLO JE VENOVANÉ IBA JEDNEJ
PANI UČITEĽKE. MILÁ, USMIEVAVÁ,

ŠPORTOVO ZDATNÁ ANGLICKÁWOMAN,
KTORÁ JE UNIKÁT – UČÍ NA VŠETKÝCH

STUPŇOCH NAŠEJ ŠKOLY.

Pani učiteľka, čo učíte na Tilgnerke?
Učím angličtinu a etiku. Etiku učím bilingvalov po
anglicky.

Je ťažké „prepínať“ v hlave či v srdci, keď učíte
1. stupeň, aj 2. a 3. stupeň?
Vôbec nie :). Práca na každom stupni je troška iná,
ale táto pestrosť ma baví. Keď sa mi striedajú
hodiny pri malých a veľkých, je to ako oddych,
pretože používam iné metódy – troška inak
pracujeme na hodinách s malými, inak s veľkými.

Baví ma spoznávať, čo na koho platí, čo koho baví
a zaujme, zistovať, kedy čo zafunguje, aby sme
boli všetci spokojní. Aj žiačikovia, aj študenti, aj
ja. Nie vždy to vyjde na jednotku, nie vždy som
spokojná, ale keď niečo zafunguje, keď to vyjde,
stojí to za to.

Ktorých žiakov máte radšej – veľkáčov či malých?
To veru ani nejde povedať, koho mám radšej. Je
jedno, či predo mnou stojí malý či veľký človek.
Ste srdiečka a ja dávam zo srdiečka vám. Od
veľkáčov sa vždy teším k malým a od malých sa
teším k veľkáčom:)).

Aké ste mali leto? Ubehli prázdniny rýchlo?
Veeeľmi rýchlo! Leto som mala plné prírody,
priateľov, času s rodinou, spánku, relaxu...

Viem, že rada beháte, je to ešte pravda? Prezradíte
viac?
Už nebehávam, lebo po zranení členka to už nie je na
moju nohu vhodný pohyb. Tak som troška zmenila
pohyb a ako tréning chodím s paličkami rýchlu
chôdzu (Nordic walking) a ako relax turistikujem.

Máte teda rada turistiku?
Turistiku milujem. Je to pre mňa to najviac – túlať
sa po lesoch, dýchať svieži vzduch, kochať sa
krajinou, vnímať zvuky prírody... V prírode
zrelaxujem najlepšie, a keď máte ešte tú správnu
parťáčku, parťáka či partiu, tak je aj veselo
a o zážitky je postarané.

Máte na svojich potulkách jedlo so sebou alebo
sa dá najesť aj „cestou“? Viem, že máte celiakiu (to má aj moja
sesternica), takže to je asi dosť často problém s jedlom...
Vždy mám jedlo a pitie so sebou. V lesoch nie sú podniky, tie
nájdeme možno na konci túry, kde si môžeme dať svieže pitie,
v chladnejšom počasí čaj a niekedy sa možno aj najesť. Ale na
túry si nosím jedlo. Vždy si naplánujem asi ako dlho budem
v lesoch a podľa toho sa zbalím. Energiu pri pohybe treba
dopĺňať :).

Problémy s celiakiou a inými dietetickými obmedzeniami
a možnosti v reštauráciách je zas iná téma, niekedy v inom
článku... Ale do lesov si zbalím, čo mi len chutí. :))

Fotka s levanduľou od vás je krásna, odkiaľ to je?
Je zo Záhoria. Z Levandulandu. Vyzerá to skoro ako
v Provensálsku, že? A to tu, hneď kúsok od Bratislavy. Jedna
rodina tam má pole, na ktorom chcela vyskúšať, ako sa bude
levanduli u nás dariť. Raz ročne robia Deň otvorených dverí, aby
si aj ostatní ľudia mohli užiť túto krásu. Aj nazbierať si levanduľu
či len pofotiť sa. Veľmi príjemný kúsok sveta.

Dáte nám pár tipov, kam v Bratislave a okolí na výlet?
My tu máme hneď lesy Devínskej Kobyly, ďalej sa dá túlať lesmi
z Kamzíka smer Rača... Obkolesujú nás Malé Karpaty a ich
sedemstovkové vrcholy. Z niektorých z nich sú mimoriadne
krásne výhľady. Výhľady sú aj z nižších kopčekov. Turistické
značenie našich lesov je to najlepšie v Európe, možno aj na
svete – to ale neviem isto. Ale pokiaľ sa u nás držíte turistickej
značky, nestratíte sa. Rada pozerám do mapy a hľadám trasy :).
Toto je pre mňa veľká vášeň – keď začnem, neviem skončiť, tak
ale pre tento článok asi aj stačí. Kto by chcel vedieť viac,
pokojne za mnou prídite.

Miška Hlavinková, Príma A
Foto: archív K.K.

MGR. KATARÍNA KLEMANOVÁ
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ALE ŽE BUDE AŽ TAKÁ, ŽE SA DOZVIEME, ŽE V BRATISLAVE BOLO
MORE, TAK TO SME VERU NEČAKALI!

ZAUJALO NÁS

ž po piatykrát sa u nás na Tilgnerke
konal šachový turnaj o majstra školy
organizovaný naším Šachovým krúžkom.

Táto skvelá udalosť sa konala v Školskom klube
a väčšina súťažiacich boli práve decká z klubu.
Turnaj bol však otvorený všetkým žiakom našej
školy bez ohľadu na vek alebo to, či ste „kráľ“
v šachu, alebo ešte len začínate. Zozbieralo sa
okolo 30 šachových nadšencov a nadšenkýň
z radov prvostupniarov, druhostupniarov aj
gymnazistov. Všetci hrali v jednej kategórii, ale
nenechajte sa pomýliť! Na veku v šachu nezáleží,
len na ťahoch. Často sa stáva, že staršieho
súťažiaceho porazí aj mladší hráč (viem o tom
svoje:D).

Čo sa týka nastavenia hry samotnej, hral sa 15-
minútový Rapid. Každý hráč mal na šachových
hodinkách DGT obmedzený čas na hru, tak ako to
býva štandardom na turnajoch, od tých
klubových až po svetové.

Víťaz tohtoročného turnaja a majstrom školy
v šachu sa stal prvostuniar Jonáš Ďurana, víťaz
minuloročného národného open v Kľačne.
Gratulujeme a prajeme veľa šťastia na ďalších
súťažiach!

Text a foto: Daniel Dubáň, III.Ab

U

ačalo sa to ako bežný výlet, ale bola to dejepisná exkurzia
s p. uč. A. Hlavinkovou a p. uč. S. Mačákom. My sme boli
vlastne v škole a učili sme sa všetky predmety. Vybrali sme

sa totiž do blízkej Devínskej Novej Vsi na Sandberg, čo je svetovo
cenená lokalita, ktorá ešte v treťohorách bola morom!

Cestou sme si precvičili telesnú výchovu, matematiku pri kupovaní
lístkov či ich rátaní, ale aj sme sa naučili, čo na Sandbergu rastie
a aké zvieratá tam žijú. Videli sme „živé kosačky”, ktoré sa
o Sanberg aj Waitov lom starajú. Nakreslili sme si nálezy, ktoré nás
zaujali, lebo na Sandbergu je mnoho informačných tabúľ so
samými zaujímavosťami. Dokonca sme sa hrali aj na archeológov!

Výhľad do Rakúska a prechádzka lesom boli naozaj krásne!
A prechádzka po dne bývalého mora – tak toto sa len tak nevidí!

Text a foto: M. Pšenák, I. Hlaváčková, 5.A

Z

pomocou pracovných listov bolo bezbolestné. :)
Prechádzka uličkami okolo zámku či návšteva
dedinky remesiel boli skvelé! V lete musí byť
super kúpať sa na kúpalisku Čajka pod
Bojnickým zámkom! Rovnako bol krásny park či
kúpele a fenomenálne šmolko domčeky
s prechádzkou korunami stromov! Vo vláčiku sme
si super zaspievali.

Nezabudnuteľný výlet nám spojil kolektív, zažili
sme veľa krásneho a určite sme sa aj veľa naučili!

Text: Miška Hlavinková, Príma A
Foto: bojnice.eu

piatok 27. 9.2019 sme sa skoro ráno spolu
s 5.A aj my primáni chvíľku preberali zo
spánku, ale vidina krásneho výletu rýchlo

v autobuse rozprúdila zábavu! Vybrali sme sa
na dejepisno-geograficko-biologickú exkurziu
s p. uč. A. Rácovou, D. Budaiovou a A. Hlavinkovou.

Najprv sme si poobzerali faunu aj flóru v našej
štátnej ZOO v Bojniciach. ZOO pod nádherným
Bojnickým zámkom je neskutočné! Rovnako
nevídaná bola návšteva jaskyne pravekého
človeka, ktorá je výnimočná svojimi nálezmi. Tam
sme dokonca plnili úlohy zo života pravekého
človeka a zahrali sme sa na šamanov. Učenie

V
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V MINULOM ŠKOLSKOM ROKU SA PODARILO 14 ŠTUDENTOM NAŠEJ ŠKOLY ÚSPEŠNE ZÍSKAŤ ZA SVOJE
CELOROČNÉ SNAŽENIE BRONZOVÝ ODZNAK DOFE, KTORÝ IM BOL ODOVZDANÝ NA SLÁVNOSTNEJ
CEREMÓNII V STAREJ TRŽNICI ZA PRÍTOMNOSTI PANI PREZIDENTKY ZUZANY ČAPUTOVEJ.

MEDZINÁRODNÁ CENA
VOJVODU Z EDINBURGHU
ALEBO AJ NAŠI ŠTUDENTI PRVÝKRÁT OCENENÍ U PREZIDENTKY

ROZKOPANÁ
KARLOVKA

DOCHÁDZKA
DO ŠKOLY

VERSUS

REKONŠTRUKCIA
ELEKTIČKOVEJ TRATE

POTRVÁ DLHŠIE!
Už od začiatku letných prázdnin sa všetci obyvatelia Karlovej Vsi a Dúbravky pozerajú na prázdne
električkové nástupištia, rady stavebných vozidiel, pracujúcich robotníkov a zúžené jazdné pruhy, ktoré
robia ranné špičky ešte špicatejšími. Všetko sa pôvodne malo vrátiť do „starých koľají“ už
27. septembra, ale zrejme to tak nebude. A naše cestovanie do školy ostáva bojovou výpravou!

AKTUÁLNE

Bratislava, 22. júna 2019. V tento deň sa začína
modernizácia Dúbravsko-Karloveskej
električkovej radiály za 65 miliónov eur s DPH,
financovanej z prostriedkov EÚ. Trať, ktorá bude
obnovená, podstúpi viac-menej povinný
„upgrade“, nakoľko podľa odborníkov hrozilo, že
v doterajšom stave by ju už čoskoro čakalo
možné odstavenie. Radiála denne prepraví viac
ako 30 000 cestujúcich, a preto je veľmi dôležitou
súčasťou bratislavskej infraštruktúry. Náhradné
autobusy X5 a skrátený električkový spoj X6 budú
po novom držať taktovku verejnej prepravy
v tejto oblasti.

KEDY ZAS BUDÚ ELEKTRIČKY?

Celkový plán rekonštrukcie sa delí do dvoch fáz,
a úplná obnova trate až po Dúbravku by mala
finišovať už 20. decembra 2019. Prvá fáza
projektu je zameraná na obnovu trate od
zastávky Molecova po obratisko v Karlovej Vsi.
Pôvodný slávny návrat sa mal uskutočniť už 27.
septembra. V podstate by to znamenalo, že
električky by jazdili z mesta po obratisko
v Karlovej Vsi, čo sa však nestane. „Po odkopaní
celého koľajového spodku radiály sa našli nové
inžinierske siete, ktorých správcovia neboli
známi. Táto situácia mala dopad aj na zmenu
projektov rekonštrukcie, ktoré podliehajú
schvaľovaciemu procesu a tým pádom mala
dopad aj na následnosť ostatných vykonávaných
činností,“ vysvetlil na sociálnej sieti primátor
hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo.

Na istú dobu sa práce kvôli novým okolnostiam
presunuli hore po Harmincovu, kým magistrát
nevyriešil tento novovzniknutý škrt v pláne.
Odhaduje sa, že konečný termín po oneskorení
prác bude posunutý o mesiac, teda približne do
konca októbra.

VÝHODY REKONŠTRUKCIE TAK, AKO ICH ZHŔŇA
STRÁNKA ZVLADNEME.TO:

Cestovanie z konečnej električiek v Dúbravke
k tunelu sa po modernizácii skráti o 3 minúty, aj
vďaka preferencii električiek na všetkých
križovatkách. Veľké prestupné uzly (zastávky
Molecova a Damborského) budú riešené
ako integrované prestupné zastávky. Dôjde
k vybudovaniu nových nástupísk zastávok
s automatmi na výdaj lístkov a aj s elektronickým
informačným systémom. Prístup
k nim bude bezbariérový. Dôjde aj
k rekonštrukcii podchodov na Borskej
a Damborského. Vjazd električiek do obratiska
v Karlovke bude umožnený aj zo smeru
Dúbravka, čo prispeje k uľahčeniu riešenia
náhradnej dopravy.

VYDRŽÍME?

Napriek tomu, že nám „rozkopaná“ Karlovka
trochu sťažila život, je pozitívne, že mesto
financuje obnovu infraštruktúry. A na konci
rozkopávak to bude pre nás lepšie.

Text: Daniel Dubaň, III.Ab
Foto: sme.sk

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu DofE
(skratka z pôvodného The Duke of Edinburgh‘s
International Award), bola založená v roku 1956
princom Philipom, vojvodom z Edinburghu
a manželom súčasnej britskej kráľovnej Alžbety II.

Tento projekt, ktorého sa dodnes zúčastnilo
takmer osem miliónov ľudí vo viac ako 140
krajinách sveta, dáva možnosť každému, kto
spĺňa vekové kritérium od 14 do 24 rokov, rozvíjať
sa v nových schopnostiach, tráviť voľný čas
zmysluplne a prekonať samého seba – to všetko
s prísľubom získania ceny a certifikátu po splnení
cieľov, ktoré si účastníci stanovujú sami.
Certifikát často predstavuje výhodu pri
prijímacom konaní na svetové univerzity, pretože
dokazuje veľkú dávku vytrvalosti, zodpovednosti
a pevnej vôle držiteľa. Rovnako ho môžu oceniť
i zahraniční zamestnávatelia, napríklad priamo
vo Veľkej Británii, kde cenu uznávajú ako jednu
z najvýznamnejších mimoškolských aktivít.

Celkovo existujú 3 úrovne programu, ktoré sú
rozdelené podľa náročnosti a dĺžky trvania na
bronzovú, striebornú a zlatú úroveň, a 3 oblasti,
v ktorých sa účastníci zdokonaľujú – rozvoj
talentu, šport, dobrovoľníctvo.
(Viac sa dozvieš priamo na stránke DofE.)

Ja osobne môžem s čistým svedomím prehlásiť,
že nepoznám nikoho, kto by ľutoval svoju účasť
na tomto projekte. Dokonca aj bývalým Dofákom,
ktorí sa nakoniec rozhodli pre štúdium na
slovenskej vysokej škole, kde ich účasť na DofE
pravdepodobne nijakým spôsobom nezaváži,
vyvolávajú spomienky na expedíciu, budovanie
dobrého kolektívu a plnenie cieľov len úsmev na
perách. Niektorí z nich sa rozhodli pokračovať
ešte na ďalšej úrovni. Tak ako mnohí iní majú
pocit, že takto si môžu plniť sny v podobe aktivít,
ktoré chceli vždy vyskúšať, spoznávať nových ľudí
a zažiť kopu zábavy na expedícii aj mimo nej,
navyše ich za to na konci niekto odmení. Takže
záujemcom už teraz odporúčam premýšľať nad
výzvami, ktoré by boli dostatočne
uskutočniteľné, a predsa ako zo sna. DofE je
naozaj skvelá vec!

Text a foto: Viktória Karelová, Septima A
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V tomto školskom roku sa máme veľmi
dobre, pretože sme sa ako kolektív krásne
spoznali a zabavili v škole v prírode! Ak
váhate, či ísť alebo neísť, určite áno!

Naša škola v prírode sa začala ešte
v pondelok 17. 6. 2019. Ráno sme nastúpili
v Bratislave na hlavnej stanici do vlaku,
ktorý nás odviezol do Štôly vo Vysokých
Tatrách. V škole v prírode bolo
zorganizovaných viacero pekných výletov.
Na Štrbské pleso, do mesta Poprad alebo
menšie túry v okolí. Každý deň nám
animátori pripravovali pestré hry a aktivity,
pri ktorých sme sa zabavili. Vo štvrtok nám
urobili aj rozlúčkovú diskotéku. V piatok
ráno 21. júna sme už boli pripravení ísť
domov. Cesta domov ubehla rýchlo, lebo
všetci sa už tešili, ako porozprávajú svojim
rodinám naše spoločné zážitky.

Text a foto:
Lucka Nemcová, Anička Marková, Sekunda A

V sekunde, o rok starší a múdrejší, už ideme na
vyšší level! Už 3. septembra 2019 k nám do
sekundy A zavítali hneď traja režiséri. Mali sme
workshop na tému: „Urobme si dokumentárny
film!“ Rozdelili sme sa do 3 skupín a každú z nich
viedol jeden režisér. Každá skupina si vymyslela
vlastný scenár pre svoj krátky film. Porozdeľovali
sme si úlohy a mohli sme začať točiť. Konkrétne
naša skupina natáčala na tému záchrana
životného prostredia a kyberšikana. Celý priebeh
točenia bol veľmi zábavný, no pre niektorých aj
únavný – nezdá sa, ale je to makačka.

Po dotočení poslednej klapky sme vedeli, že sme
odviedli kus dobrej práce. Páni režiséri Bukový,
Frölich a Matrka si vzali na starosť zostrihanie
scénok a teraz už iba netrpezlivo čakáme na
výsledok. Poďakovanie patrí aj p. uč. S. Bodlákovej,
ktorá nám tento workshop zorganizovala! Bola to
fajn skúsenosť! Tešíme sa na ďalšie!

Text a foto:
Pavlínka Prokopová, Grétka Hrežová, Sekunda A

AKO TO ZAČALO? AKO SA NÁM DARÍ?
Rebeka, prečo si sa vlastne dala ostrihať?
Pol roka predtým, ako som darovala vlasy, som
zažila zvláštne stretnutie. Bolo leto a ja som
mala s kamarátkou výnimočne kreatívny deň,
rozhodli sme sa zapliesť mi z vlasov veniec
okolo hlavy a zvyšné natočiť (áno, bolo ich
dosť na oboje :D). Ako sme tak sedeli vonku,
spokojné samy so sebou, pristavilo sa pri nás
dievčatko, na hlave malo čiapočku a nič iné.
Povedalo len jednu vetu a odbehlo: „Teta, vy
máte krásne vlásky!“ Ak by som mohla, na
mieste jej ich podám. Ale to nešlo, tak som l
začala hľadať cestu, ako ich darovať.

Neľutuješ to? Urobila by si to znova?
Práve naopak, je to neopísateľne krásny pocit!
Moje vlasy rastú rýchlo, bolo sa o ne síce treba
obzvlášť starať, aby som ich odovzdala
v špičkovej kondícii, ale viem, že o dva roky ich
mám naspäť, takže žiadne žialenie nehrozí.

Ako reagovalo okolie na tvoje krátke vlasy?
Bola to zmes reakcií, ale žiadna nebola
vyslovene zlá. Pravdou je, že za darovanie som
dostala ostrihanie nového účesu zadarmo a to
rukami skutočných profesionálok. Kto vedel,
ako to prišlo, docenil skôr úmysel. Ostatní
s nadšením privítali novú verziu.

Vieš, kam išli potom tvoje vlasy?
Projekt Vystrihaj sa Slovensko spolupracuje
priamo s parochniarkou a Ligou proti rakovine.
Hneď, ako sa nazbieralo približne 5 ľudí ako ja,
bolo dosť na jednu parochňu plus ručná výroba.
Neviem priradiť meno k mojím vlasom, ale na
stránke Ligy proti rakovine je galéria
obdarovaných pacientov. Mám istotu, že sa vlasy
dostanú do cieľa, ostatné sú drobnosti.

Mali ste v rodine niekoho s rakovinou alebo to
s tvojím rozhodnutím nesúvisí?
Myslím, že pri súčasnom stave počtu pacientov
sme každý v nejakom vzťahu aspoň s jedným,
ale na tom to nestálo. Moje zmýšľanie bolo
jednoduché, ja mám niečo, na čom si
nezakladám a viem to mať rýchlo naspäť.
Niekomu inému to práve chýba, a tak skoro to
bez pomoci nezíska.

Ako je to s projektom
Vystrihaj sa Slovensko
teraz? Máš nejaké info?
Projekt je stále aktívny
a zapojiť sa dá
mnohými cestami.
Podmienky darovania
sú z technických príčin
tri: Darované vlasy
musia byť aspoň 40 cm
dlhé, nefarbené (aby
sa dali plynule sfarbiť
keď sa zozbiera 5 rôznych ľudí) a v dobrom
stave. Na webe projektu vystrihajsaslovensko.sk
je kontakt na malého anjela – Zdenku Vrbovú,
autorku a organizátorku projektu.
Najjednoduchšie je ozvať sa jej, poslať fotku
vlasov v dennom svetle (žiadne žiarovkové
umeliny) a dúfať. Dokonca je tu možnosť aj pre
tých, čo vlasy nemôžu darovať, lebo podmienky
nespĺňajú – nedáte síce niekomu vlasy, ale dáte
mu vedieť, že v tom nie je sám, že jeho problém
niekoho zaujíma a leží mu na srdci a to je
minimálne rovnako, ak nie viac ušľachtilé,
pretože je to obeta v najčistejšej forme a ten
pocit – ten je neopísateľný!

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

REBEKA FECIŠKOVÁ JE BÝVALÁ TILGNERÁČKA,
KTORÚ SOM SPOZNALA AKO OPATROVATEĽKU
DETÍ. VŽDY BOLA MILÁ, VESELÁ, KRÁSNE
ZAPLETALA VLASY A SAMAMALA NÁDHERNÉ
DLHOKÁNSKE VLASY! KAŽDÝ JEJ VLASY
ZÁVIDEL! DLHŠIE SME SA NEVIDELI A POTOM
PRIŠIEL ŠOK – REBEKA PRIŠLA OSTRIHANÁ!
VLASY MALA LEDVA POD UŠI!

PROTI RAKOVINE
DAROVALA VLASY
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Ally ImrichováAlly ImrichováHEREČKA
A FOTOMO

DELKA

ZAUJALO NÁS

Ally, ty si maturovala pred dvoma rokmi.
Pamätáme si ťa aj ako herečku v Slovenskom
národnom divadle po boku Zuzany Fialovej. Ako
sa ti odvtedy darí? Kam ťa život zavial?
Venujem sa momentálne filozofii, ktorú
študujem na Univerzite Komenského. Popri
škole aj pracujem a som súčasťou jedného
úspešného coworkingu v Bratislave, ktorý je
dnes na veľkom vzostupe. Vzťah k herectvu mi,
samozrejme, zostal a rada sa k nemu vraciam,
ale dnes už divadlo beriem skôr ako koníček.

Asi každú fanynku módnych vecí upútali tvoje
krásne fotky pre nemenovanú značku na
známej sociálnej sieti. Ako si sa k tomuto
foteniu dostala?
Dostala som sa k tomu vlastne úplnou
náhodou. Pred Vianocami som išla do jedného
z týchto obchodov nakupovať vianočné
darčeky. Keď som si skúšala rôzne druhy
náušníc, tak sa mi predavačky prihovorili
a spýtali sa ma, či by som nešla fotiť pre ich

značku. Niektoré kľúčové momenty alebo
situácie sa dejú v živote nečakane

a toto bola jedna z nich.

Fotila si aj pre iné značky? Ako
často fotíš?
Fotila som pre rôzne
začínajúce slovenské značky,
ktoré zakladali moji
kamaráti – influenceri. Inak
som sa
profesionálnejšiemu
foteniu veľmi nevenovala
a to hlavne kvôli mojej
nízkej výške (na modelku
treba mať výšku minimálne
170cm). Teraz fotím už len
príležitostne a to hlavne
kampane pre mojich
známych.

Ako sa v Bratislave mladá baba
dostane k foteniu? Je nejaký

základný návod?
Pokiaľ spĺňa minimálnu výšku 170cm, tak

určite odporúčam rôzne modelingové agentúry,
kde sa dnes už dá uchytiť aj ako plus-size alebo
fotomodelka. Určite treba mať nejaký vzťah
k foteniu, ale veľa vecí sa dá naučiť a hlavne sa
netreba báť.

Sú tieto fotenia platené? Dostávate občas aj
veci, ktoré fotíte, či to už iba top fotomodelky?
Keďže nejde úplne o profesionálne fotenia,
platí skôr barter, takže za to nedostávam
peniaze, ale môžem využiť nejaké veci, ktoré
som fotila.

Od akého veku sa môžu baby hlásiť na fotenie?
Myslím si, že to nie je presne vymedzené. Záleží
skôr na danom dievčati, či už k tomu má nejaký
vzťah a zaujíma ju to.

A čo chalani? Aj oni sú žiadaní na takéto
fotenie?
Všetko závisí od danej značky. Keď som
v minulosti fotila pre rôzne streetstyleové
značky, boli tam chalani dokonca viac žiadaní
ako baby. Určite sa teda netreba hanbiť ani
v prípade chalanov.

Ktoré fotenie bolo najlepšie?
Najlepšie fotenia sú pre mňa také, kde
si môžem aj sama určiť, čo budem mať
na sebe oblečené, aké budem mať
kabelky, make-up atď. Mám na tom
rada tú voľnosť a možnosť
naaranžovať si fotku podľa svojich
predstáv.

Ktoré fotenie sa ti, naopak, vôbec
nepáčilo?
Takéto fotenie som asi ani nikdy
nezažila. Vždy idem fotiť len to, čo sa
mi páči a s čím súhlasím. Keďže to nie
je moja profesia, ale len záľuba,
môžem si sama riadiť, čo fotiť chcem
a čo nie.

Čo by si poradila všetkým babám,
ktoré túžia stať sa fotomodelkou?
Nebáť sa a ísť si za svojím cieľom. Je
to taká všeobecná rada, ale platí na
všetko. Robte veci najmä pre seba
a vždy je najlepšie vo všetkom nájsť
istú rovnováhu. Treba mať oči aj uši
otvorené a byť vyrovnaný s tým, čo
život prinesie :).

Text: Anna Mária Zimová, IV. Ab
Foto: archív A. I.
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TALENTY

SLOVENSKÉ VOLEJBALISTKY SA HISTORICKY PO PRVÝKRÁT PREBOJOVALI DO OSEMFINÁLE.
ZACHYTILI STE, ŽE SA POSLEDNÝ PRÁZDNINOVÝ TÝŽDEŇ ODOHRALI MAJSTROVSTVÁ

EURÓPY VO VOLEJBALE? A MY SME ICH SLEDOVALI PRIAMO Z PALUBOVKY!

ODKEDY JE POPULÁRNY
PETER SAGAN, PRUDKOSTÚPOL POČETPREDANÝCH BICYKLOV.RASTIE AJ NÁMV KVINTE A NOVÁHVIEZDA? OPÝTALI SME

SA HO PÁR ZVEDAVÝCHOTÁZOK.

HĽADÁ SA TALENT TILGNERKY Z 1. STUPŇA!

Majstrovský

slovenský volejb
al

Kvinta A

Jakub Janák
TALENTY

Slovenská volejbalová federácia oslovila práve náš
klub, za ktorý hráme volejbal o dobrovoľnícku
výpomoc, a tak sme dostali príležitosť stať sa
podávačkami na zápasoch, ktoré sa odohrali na
zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Veľmi to
všetkých potešilo, nakoľko to bola pre nás veľká
česť. Veď komu sa už naskytne taká príležitosť, no
nie?

Nakoľko to boli majstrovstvá Európy, my podávači
a aj iní dobrovoľníci sme museli byť rovnako
oblečení. Naša uniforma sa skladala z červeného
trička s logom majstrovstiev, ktoré muselo byť
„zapravené“ do tmavomodrých voľných kraťasov,
ktoré boli tesne nad kolená, a halových, čistých
tenisiek. Všetky dievčatá museli mať vlasy v cope.
Rozdelili sme si úlohy a striedali sa po odohratých
setoch, aby si každý vyskúšal všetky pozície.
Našimi úlohami bolo: podávať lopty hráčkam,
utierať palubovku alebo ako spojka presúvať lopty
medzi podávačmi. Pri tejto práci sme sa najviac
nabehali, ba dokonca aj spotili.

Celá táto skúsenosť bola pre nás veľkým zážitkom
a sme veľmi vďačné, že sme mali možnosť
zúčastniť sa. Atmosféra na štadióne bola
neuveriteľná, naozaj je výrazný rozdiel pozerať
zápas doma v telke a pozerať sa naživo na
štadióne. Organizátori to veľmi dobre vymysleli aj
čo sa divákov týka. Rozdali im kartóny, na ktorých
bola z jednej strany slovenská vlajka a z druhej
strany nápis „blok“. Akonáhle naše baby
zablokovali súperov smeč a získali tak priamy bod,
DJ pustil znelku „monster block”, na čo diváci
zdvihli kartóny a začali nimi mávať, vďaka čomu sa

naše baby cítili veľmi príjemne a mohli tak cítiť tú
obrovskú podporu fanúšikov. Prišlo ich povzbudiť
až rekordné množstvo divákov a to presne 31-tisíc
ľudí! Pri každom zápase naše reprezentantky
podávali výnimočne výkony, na čom určite mali
zásluhu aj diváci, ktorí ich celý čas hlasno
povzbudzovali. Prvýkrát v histórii sme vyhrali set
proti Nemecku a proti Taliansku sme taktiež hrali
úžasne. Všetci predpokladali, že prehráme na plnej
čiare, ale my sme s nimi dokonca držali krok! Síce
sme napokon prehrali a znamenalo to pre nás
koniec na majstrovstvách, ale naše umiestenie
12. z 24 je viac ako uspokojivé. Nemyslíte?

Text: Veronika Dulayová, Kvinta A
Foto: Nikola Šašinková, Kvinta A

Ak poznáte niekoho, kto je šikovný, venuje sa
zaujímavému hobby alebo sa mu v niečom
veľmi darí, dajte nám vedieť do redakcie na
adriana.hlavinkova@tilgnerka.edu.sk!
Opýtame sa ho viac a predstavíme ho
v ďalšom čísle!

Jakub, počuli sme, že sa ti darí v športe. Aký šport
teraz robíš a ako dlho sa mu venuješ?
Robím horskú a cestnú cyklistiku a pretekám už
štvrtý rok.

Ako si sa dostal k tomuto športu?
Doviedol ma k nemu môj tatko, lebo on tiež
preteká, a tak som začal aj ja.

Potrebuješ na svoj šport aj nejaký špeciálny
bicykel?
Na oba druhy cyklistiky, čo robím, potrebujem
závodný bicykel.

Za aký tím jazdíš?
Jazdím za Kaktus Bike-team Bratislava.

Podarilo sa ti už aj niečo vyhrať?
Áno, moje najlepšie umiestenie bolo na preteku
v Stupave. Bol to Stupavský MTB marathon
a skončil som na 1. mieste.

Gratulujem! Ale čo zranenia? Často bývaš zranený?
Mal si už aj nejaké závažnejšie zranenie?
Našťastie, závažné zranenie som ešte nemal, no

mal som zašívané koleno a pravidelne som
poškriabaný a oškretý po pretekoch.

Akú najväčšiu vzdialenosť si prešiel bicyklom?

Na bicykli som prešiel najviac 140 km, ale nemám
za cieľ jazdiť čo najviac, takže to číslo by mohlo
byť aj väčšie.

Ako často trénuješ?

Raz do týždňa mám posilňovací tréning, trikrát do
týždňa tréning na bicykli a cez víkendy mám
preteky.

Prezraď, ak by sa niekto chcel cyklistike venovať
na športovej úrovni, ako začať? Asi to nebude
lacné...

To je pravda. Lacné to teda nie je, a preto je veľmi
dobré mať aspoň jedného rodiča, ktorý sa tomu
venuje. Začať je dobré v nejakom klube, ako je
napr. Kaktus Bike team, kde je tréner, ktorý ťa to
naučí. Kto rád bicykluje, odporúčam!

Aké sú tvoje ďalšie záľuby? Čomu sa okrem
cyklistiky rád venuješ vo voľnom čase?

Rád chodím do prírody, keď mám voľno, alebo
trávim čas s mojimi kamarátmi a rodinou.

Chcel by si sa tomuto športu venovať aj do
budúcnosti a živiť sa ním? Ak nie, prečo?

Určite sa ním nechcem živiť. Podľa mňa by sa mal
šport brať iba ako zábava a nie práca.

Text: Veronika Dulayová, Kvinta A
Foto: archív J. J.
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HISTÓRIA

Karin Vašicová, Kvinta A

POHODA
S TILGNERKOUSpoznali sme

židovskú
históriu
Bratislavy

Spoznali sme

židovskú
históriu
Bratislavy

PRE NAŠU TRIEDU, 4.A
BILINGVÁLNU, SA PRVÝ TÝŽDEŇ
ŠKOLY ZAČAL CELKOM INAK
AKO PO MINULÉ ROKY. STALI

SME SA SÚČASŤOU
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU,
VĎAKA KTORÉMU SME SA
DOZVEDELI VEĽA NOVÉHO

O BRATISLAVSKEJ ŽIDOVSKEJ
KOMUNITE, O JEJ

NÁBOŽENSTVE, SVIATKOCH ČI
TRADÍCIACH A BLIŽŠIE SME
NAHLIADLI AJ DO ŤAŽKÝCH

ČIAS HOLOKAUSTU
V TRIDSIATYCH ROKOCH 20.

STOROČIA.

Celotýždenný program sme začali úvodnou
hodinou s historičkou Michalou Lônčíkovou,
ktorá nám formou prezentácie porozprávala
o tom, kto to boli židia, akým spôsobom života
žili, prečo zrazu začali pre ľudí predstavovať
hrozbu, až sme sa dopracovali k samotnému
vývoju holokaustu na našom území.

Po teoretickom úvode sme sa obzvlášť tešili na
prehliadku synagógy na Heydukovej ulici, ktorá
dnes ako jedna z mála na Slovensku ešte stále
slúži svojmu pôvodnému účelu. My sme mali
dokonca možnosť dostať sa do tzv. ženskej
galérie, kde je umiestnená expozícia Židovského
komunitného múzea, prezentujúca bohaté
kultúrne dedičstvo bratislavských židov.
Sprevádzal nás ňou pán Maroš Borský, ktorý nám
poukazoval rôzne predmety priamo spojené
s holokaustom, napríklad sveter, ktorý zohrieval

malé dieťa, keď sa s rodinou skrývali v bunkroch,
alebo aj obraz, známy ako Odvlečenie 1944 od
Adolfa Frankla, ktorý sa sám stal obeťou
v koncentračnom tábore v Osvienčime.

Vzdelávací program sme ukončili aj s p. uč.
E. Potočovou prehliadkou pamätníka Chatama
Sofera, ktorý väčšina z nás registruje, keď
cestuje električkou do/zo školy, no mnohí ani
netušíme, akú zaujímavú históriu v sebe toto
miesto ukrýva. Pamätník je pozostatkom
starobylého židovského cintorína, ktorý bol
zničený v dôsledku výstavby nového tunela.
V jeho podzemnom priestore sme mohli vidieť
niekoľko zachovaných židovských hrobov
vrátane hrobu významného rabína z Bratislavy
Chatama Sofera, ktorý 33 rokov viedol
bratislavskú židovskú komunitu aj rabínsku
školu ako najdôležitejšie centrum vzdelávania
židov v Európe.

Židovskej tradícii sa na tomto mieste právom
preukazuje veľká úcta, dôkazom toho sú aj
ortodoxní veriaci z rôznych kútov sveta, ktorí
niekoľkokrát do roka chodia túto pamiatku
navštevovať. Pár ich na toto miesto zavítalo aj
počas našej návštevy.

Text: Zuzana Zsilleová, IV.Ab
Foto: jewishbratislava.sk



JohnMc Roy – 5 rokov hľadania
(Kriminálka – kapitola 1.)
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Jesenná nálada
Padá, padá list po liste –
ale vy to viete iste.
Lístie žlté, oranžové, červené,
to sú farby jesenné.

Každý teraz hádam vie,
že deň dušičiek nasleduje...
Spomíname na nich v tichu,
keď zapálime prvú sviečku.

Ema Balážová, 7.B
Ilustrácie: Veronika Dulayová, Kvinta A

John Mc Roy bol profesionálny kriminálnik, ktorý utiekol z väzenia a schovával sa takmer päť
tajuplných rokov. Polícia pátrala a pátrala. Ale nič sa im nájsť nepodarilo... Prečo ho vlastne zavreli
do väzenia? A prečo ho neustále intenzívne hľadali?

Najtmavšie ulice New Yorku žiarili policajnými svetlami a budovy boli oblepené nekonečným
množstvom letákov Hľadá sa John Mc Roy. Ľudia sa schovávali do svojich príbytkov, lebo sa báli.
Jedného dňa sa to však stalo – John Mc Roy vyšiel zo svojho bytu. Jednoducho mal chuť vyjsť si na
čerstvý vzduch.

No bolo mu to osudné! Rovno na konci ulice zbadal agenta Harleyho Bartona. Harley Barton bol
najlepším agentom v celom New Yorku. Ich oči sa stretli a ruky konali. Obaja bleskovo tasili svoje
zbrane a kryli sa. Agent Harley vysielačkou volal posily, ale vo vysielačke už bolo počuť len ozvenu
unikajúceho auta Johna Mc Roya. Jeho superrýchley Roll Royce dosahoval rýchlosť až 300 km za
hodinu, ale vrtuľník sa mu striasť nepodarilo. Letel veľmi rýchlo a nízko nad autom. „Už sa z toho
nevyhrabeš, John Mc Roy!” zakričal agent Harley. „V tom sa teda mýliš, môj zlatý!” zakričal Mc Roy
a prudko odbočil do uličky medzi mrakodrapy. Stratil sa vrtuľníku z dohľadu a zmizol v tmavých
uličkách... A odvtedy ho nikto nevidel, až kým...

Nekonečná láska
Keď na jeseň lístie padá,
bude každá láska mladá.
Každý rok na jeseň
v škole znie lásky pieseň,
ako sa ľúbia dvaja,
ich láske niet konca-kraja,
že budú stále spolu,
aj keď budú mať smolu.
Láska je pekná ako pieseň
a pieseň ako farebná jeseň.
A keď posledný list opadne,
na lásku sa nezabudne.

Eliška Mateašíková, 5.B

Naša škola znova
Aj tento rok sme tu zas,
naša škola nás má na dosah.
Musíme sa učiť zas a znova,
aby sme boli múdri ako sova.

Každé ráno skoro vstávať,
do školy pomaly kráčať.
Nie je to však až tak zlé,
väčšinou sa tu smejeme.

Učitelia sú tu veľmi múdri,
naučia aj zlého byť dobrý.
Školský rok uletí ako voda
a bude prázdninová pohoda.

Jasmína Slobodová, 7.C

Šimon Račický, 5.A

Terezka Juhásová, 5.A



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:

Chriara Diky, Kvinta A

Jessi Grellneth, Kvinta A

Miška Hlavinková, Príma A

Miška Hlavinková, Príma A

Saška Hamašová, 5.A

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

!

PRESTÁÁÁVKA

OKTÓBER 2019

NÁJDI V OSEMSMEROVKE TIETO ZVIERATÁ:

MEDVEĎ, SLON, ŽIRAFA, ZEBRA, PAPAGÁJ,
DROZD, HÝĽ, MLOK, OSA, HROCH, KRAVA,
KOHÚT, OPICA, JEŽ

Riešenie: 6 písmen

PRECVIČÍŠ SI PRAVOPIS?

RÝM, MI, VÍŤAZ, SILA, DOBIŤ MOBIL, BÝVAŤ,
VÝR, STRÝKO, MLYN, SLINA, PLYN, RÝCHLO,
BIČ, OBILNÝ, SYPAŤ

Riešenie: 6 písmen

VIDELI STE UŽ VŠETKY TIETO . . . . . . ?

ĎUMBIER, GERLACH, CHLEB, CHOPOK,
INOVEC, KĽAK, KLIN, KRÁĽOVA HOĽA,
KRÍŽNA, POĽANA, PYŠNÝ (ŠTÍT), RYSY,
SITNO, SMREK, SOLISKO, VEPOR,
VIHORLAT, VOLOVEC, VTÁČNIK,
ZVOLEN, ŽIAR

Riešenie: 13 písmen

MATEMATICKÁ TAJNIČKA
Čo si po prázdninách pamätáš z matiky?

1. NAJKRAJŠÍ DEŇ PRACOVNÉHO TÝŽDŇA
2. OBĽÚBENÉ JESENNÉ ŽLTÉ OVOCIE
3. DIEVČENSKÉ MENO
4. GAŠPARKO INÁČ
5. ČASŤ NOHY
6. STÔL PRE ŽIAKA V ŠKOLE
7. ZAPÍŠ SLOVOM ČÍSLICU 4
8. OHYB RUKY
9. KRÁSNY LIETAJÚCI HMYZ
10. STRÁŽI PLAVCOV
11. OPAK VEĽKÝ

1. ŠTYRI PLUS ŠTYRI =
2. PÄŤ PLUS PÄŤ =
3. PÄTNÁSŤ MINUS DESAŤ =
4. ŠESŤ PLUS SEDEM =
5. ŠTRNÁSŤ MÍNUS SEDEM =
6. ŠTRNÁSŤ MINUS ŠESŤ =
7. K NA PRIAMKE P JE JEJ ...
8. DVADSAŤ MINUS JEDENÁSŤ =
9. AK NÁSOBÍM, POUŽÍVAM ZNAMIENKO ...
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Nový školský rok je občas smutný, lebo sa končí nádherné leto a ešte krajšie
prázdniny! Ale ak vylúštiš našu tajničku, môžeš niečo vyhrať!

A hneď ti je veselšie, však?

M E D V E Ď S L O N
H K A V A R K D Z Ž
R O P I C A R E K I
O H Ž E J O B Ľ O R
C Ú P O Z R Ý O L A
H T H D A H S O M F
D A J Á G A P A P A

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

O K Ý R T S Ť A V Ý B
V U Č I Ť A P Y S P S
M Ý Ý N L I B O L R L
L T R A L I S Y E Ý I
Y Z A Ť Í V N I M M N
N Č I B O L H C Ý R A
Ľ L I B O M Ť I B O D

V V B V V T Á Č N I K
O I E E P E Ž I A R R
L H L P R F I Z I E Á
O O CH O P O K V N I Ľ
V R A R O Š N O O B O
E L L Y K É N L V M V
C A R S S T I E E U A
K T E Y I K L N C Ď H
Ľ K G S L O K P C E O
A N A Ľ O P Y Š N Ý Ľ
K E R M S K R Í Ž N A



1+1

1+1
1+1

7+23+4
9-2

3+3

8+2

10-9

2+2

7-3

3+3
4

4 10-9

8+2

2+7

3+3

3+3

1 = zelená 2 = žltá 4 = telová 6 = hnedá 7 = červená 9 = oranžová 10 = modrá

Autor: Miška Hlavinková, Príma A

31Magdaléna Marková, Príma A

VSTUPNÝ TESTVSTUPNÝ TEST
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TOTO UŽ
NESMIEM DOPUSTIŤ!
NABUDÚCE SA BUDEM

VIAC UČIŤ!!!

BLÁZNIŠ? CELÉ
PRÁZDNINY SOM

NEMALA ČAS. NAUČÍM
SA TO RÁNO.

ČOŽE?!
MALA SOM TOHO

TOĽKO, ŽE SOM VÔBEC
NESTÍHALA!

ALE, ALE... CO TO
NEVIDÍ OKO MÉ
MODRAVÉ?

AHOJ, LAURA,
UČILA SI SA
NA TEST?

TAK AKO?
UŽ TO KONEČNE

VIEŠ?

VYBERTE SI ZOŠITY,
NAPÍŠEME SI VSTUPNÝ TEST...

VIETE, KDE JE LAURA?

TilgneráckyKomiks

TUŠILA SOM,
ŽE TO NEDÁ...

MŇAM,
TO JE ŠMAKULÁDA!

NEBUDEM SI KAZIŤ CHUŤ
A POZRIEM SI TO CESTOU

DO ŠKOLY.

JÉÉÉJ, VEĎ
TO JE KÚZELNÍK

TALOSTAN!

Číslicový obrázok

Výhercom júnových
tajničiek ešte zo šk.
roka 2018/19 sa stáva

Hanka Dubeková
z Prímy A!

Skvelé slúchadlá
sú tvoje!

I. STUPEŇ

II. A III. STUPEŇ

RECENZIA

Skvelý Guľko Bombuľko!
Ja mám rada jednu knihu, ktorú mám už veľmi
dlho, asi od narodenia. Je to malá červená kniha
o červenom vlnenom klbku. Volá sa Guľko

Bombuľko. Napísala
ju Mária Ďuríčková.
Je to fakt skvelá
kniha! Mamina mi
vravela, že je už dosť
stará, ale je veľmi
dobrá. Páči sa mi na
nej, že je vtipná.
Veľmi vtipná. Viete
napríklad, čo je to
žifara? Alebo čo robí

parádnica mačka Líza? Má aj dobré veľké
písmenká, pekné obrázky a aj sa dobre drží
rukách, je taká akurát veľká. Príjemné čítanie!

Text a foto: Zuzka Hlavinková, 3.A

1984
Ahojte Tilgneráci! V tomto čísle
časopisu Tilgnerka si
predstavíme knihu z oblasti
klasickej literatúry. Kniha
s názvom 1984 je aj napriek
tohtoročnej oslave 70. výročia
vydania až znepokojujúco

aktuálna. Dielo opisuje dystopický svet, kde
takzvaná „strana“ má absolútnu moc nad dianím
v krajine. Každá činnosť človeka sledovaná touto
stranou a akékoľvek konanie, no ba aj myslenie,
ktoré čo i len naznačuje nespokojnosť alebo odpor,
je nezákonné. Hlavný hrdina sa musí vyrovnávať
práve s takými pocitmi. Kniha poukazuje na takmer
všetky druhy manipulácie. Prepisovanie histórie,
indoktrinácia mládeža alebo aj „gaslighting“ sú
všetko taktiky, ktoré strana používa na udržanie
kontroly nad ľuďmi. Nie je prekvapujúce, že dielo
bolo v mnohých totalitných komunistických
krajinách zakázané. V Číne, kde je táto kniha tiež
zakázaná, sa opísaný režim pomaly stáva realitou.
My, našťastie, žijeme na Slovesku, a tak si môžeme
toto dielo prečítať a poučiť sa z neho. Nechceme
predsa dopadnúť ako hlavný hrdina či?

Text a foto: Sebastián Nezník, Kvarta A

Keď čítaš,
nie je čo riešiť!
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