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EDITORIÁL

Prázdniny ubehli veľmi rýchlo a nám žiakom 

Tilgnerky neostáva nič iné, ako sa vrátiť 

späť do školy. Jedni vstupujú do tohto roka 

s úsmevom na tvári, iní s veľkými očakávaniami 

a niektorí s obavami, čo tento rok prinesie.

Tento rok je na Tilgnerke mnoho zmien. Máme 

novú pani riaditeľku, aj nových učiteľov. 

Pripravuje sa mnoho akcií ako pre mladších 

žiakov, tak aj pre starších. Najťažšie to budú 

mať ako obvykle prváci a maturanti. Jedni 

začínajú a ešte nevedia, čo ich čaká, druhí 

končia a vedia, že na konci ich čaká maturita. 

Ale my im držíme palce, aby všetko dopadlo 

podľa ich predstáv.

Popritom sa začítajte do nášho vynoveného 

časopisu, v ktorom nechýba mnoho 

zaujímavých rozhovorov, článkov, tajničiek 

a iných zaujímavostí. Dozviete sa, aká sme 

dobrá škola, ale aj čo nás čaká a možno vás 

prekvapí, ako sa zabavíte v rubrike 

POHODA S TILGNERKOU!

Krásne jesenné dni vám prajem!

Diana Šablicová 
šéfredaktorka, V.Ab
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Krásna exkurzia

Adam Pokluda

Adriana Lengyelová
Nicol Rácová

Veru, dočkali sme sa!Krásna, však?

Krásne odštartovala krásny školský rok 2018/19! Uhrovec aj mohyla  M. R. Štefánika boli geniálne!

Talentovaný ,,dramaťák“, o ktorom ešte určite budeme počuť, pretože sa mu darí v...

Veľkou novinárskou hviezdou Tilgnerky je už aj Nicol Rácová, oktáva A. Veru, darí sa jej čoraz viac!

Ako začínala hviezdna Paci Pac alebo naša bývala žiačka Adriana, keď chodila na našu základku? Aké má pre vás tipy, ako sa stať slávnym? 
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UČITEĽ 
SLOVENSKA

OPRAVA ŠKOLY
Kým sme si užívali prázdniny, 
na škole sa pekne pracovalo, 
aby sa opravili poškodené veci 
či namontovali nové. Napríklad 
také nové tabule! Nechýbajú 
nové lavice, ale ani opravená 
strecha telocvične, v ktorej sa 
dá konečne cvičiť!

TALENT ŠPORTU
Súťaž talentovanej mládeže 
v atletike Hľadáme nových 
olympionikov mala 2. septembra 
2018 svoje celoslovenské fi nále. 
Našu školu reprezentoval v behu 
na 1000 m Ondrej Medveď z tercie 
A, ktorý v silnej konkurencii 
obsadil krásne 4. miesto. 
Gratulujeme!

MATURITA
V pondelok 17. 9. 2018 sa naši 
budúci maturanti spoločne 
stretli počas druhej hodiny, aby 
sa dozvedeli detaily o svojej 
tohtoročnej maturite, poslednej 
skúške na strednej škole! Veru, 
táto skúška dospelosti dá 
zabrať, ale oni sú na to skvele 
pripravení!

NOVÉ IHRISKO
V areáli školy nám pribudlo nové 
multifunkčné ihrisko, na ktorom 
sa dajú počas hodín telesnej 
výchovy či poobede v školskom 
klube zahrať rôzne hry, ako je 
volejbal či basketbal. Nakoľko 
je oplotené aj do výšky, lopty 
by už nemali utekať na cestu!

BRANNÉ
V stredu 4. 9. 2018 sa konalo 
cvičenie v prírode, ktorým sme si 
otestovali opustenie budovy školy 
v simulovanom poplachu. Následne 
naše kroky smerovali peši do 
Petržalky na Maggio pláž, kde sme 
v blízkom parku utužovali triedne 
kolektívy a preverili naše nožičky.

V každej škole sú dobrí pedagógovia, ale sto 
učiteľov našlo odvahu dať o sebe a o svojej 
práci vedieť. Do národného kola prvého 
ročníka súťaže Učiteľ Slovenska sa mohli 
prihlásiť učitelia základných a stredných 
škôl, ale aj školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla aj široká verejnosť. 
Celkový víťaz slovenského kola postupuje na svetové fi nále Global Teacher Prize. Prevažná časť z 312 
nominácií bola z Bratislavy a blízkeho okolia. Z 312 nominácii prihlášku nakoniec poslalo presne sto 
pedagógov. Vo fi nálovej desiatke bola aj naša p. uč. RNDr. Katarína Kresáňová, PhD. 

Ako dlho ste boli riaditeľkou? Čo vám 
roky riaditeľstva dali a čo vzali?

V pozícii riaditeľky školy som bola 
28 rokov. Táto práca si vyžaduje 
prijatie 100% zodpovednosti za 
školu. Získala som veľa pracovných 
skúseností a zároveň som sa obohatila 
o najdôležitejšie poznanie, poznanie 
seba samej.

Na konci roka ste mali rozlúčku, ktorú 
vám pripravili učitelia. Aká bola?

Rozlúčka na konci školského roku bola 
pre mňa veľkým prekvapením. Veľmi 
pekne ďakujem nielen tým, ktorí ju tak 
krásne zorganizovali, ale aj tým, ktorí 
sa jej zúčastnili. Boli slzy, smiech, 
priateľské rozhovory, tanec i spev. 
Nikdy na to nezabudnem. Ďakujem za 
prejavenú úctu a priateľstvo. Veľmi, 
veľmi si to vážim a s radosťou opätujem.

Ostali ste učiť, aké to je? 

Ďakujem pani riaditeľke D. Ihnáťovej, že mi 
umožnila ešte pár hodín učiť. Som rada, že 
budem učiť a spolupracovať s kolegami na škole.

Nedá sa žiť bez Tilgnerky, však?

Atmosféra na Tilgnerke je priateľská a ústretová 
a je verím, že prispejem k tomu, aby nám bolo 
spolu dobre, vzájomne sme sa rešpektovali, 
pomáhali si, usmievali sa na seba, skrátka, aby 
sme boli priateľmi. Ďakujem veľmi pekne za 
Tilgnerku!

Ďakujeme za rozhovor!

Diana Šablicová, V.Ab
foto: Mgr. Silvia Bodláková
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veľmi si to vážim a s radosťou opätujem.

BOLA NAŠOU RIADITEĽKOU OD ROKU 1990. TERAZ OSTALA UČIŤ, LEBO TILGNERKU MILUJE...
ĎAKUJEME ZA VŠETKO!

ROZHOVOR S BÝVALOU RIADITEĽKOU ŠKOLY

PhDr. Alena Turčanová
AKTUALITY
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NAŠA ,,NEW“ PANI RIADITEĽKA, BÝVALÁ PANI ZÁSTUPKYŇA A UČITEĽKA MATEMATIKY, SA OD 
JÚLA ROZBIE HALA V NOVEJ FUNKCII!  KÝM V NOVEJ KANCELÁRII CHYSTALA TENTO ŠKOLSKÝ ROK, 
POMEDZI TO SME JU HNEĎ V ÚVODE ZASTIHLI NAŠIMI 
ZVEDAVÝMI OTÁZKAMI.

Pani riaditeľka, ako sa vám zvyká úradovať? 
Koľko hodín zostávate učiť?

Zvykám si za pochodu a zatiaľ to zvládam. Zostávam učiť 
šesť hodín, oktavánov – maturantov. Tak dúfam, že nám 
maturita dobre dopadne.

Čo je na riaditeľskej práci najťažšie?

To ešte neviem povedať, pretože ubehol len krátky čas, 
ktorý som vo funkcii riaditeľky. Ale určite viem zatiaľ 
povedať, že „riaditeľovanie“ zaberá veľa času a je plné 
papierovania, ale s tým sa dalo, bohužiaľ, počítať.

Naša škola je pomerne veľká. Koľko je na škole žiakov a koľko učiteľov?

Na našej škole učí 19 učiteľov na I. stupni, 63 učiteľov 
na II. a III. stupni a ešte máme 13 vychovávateľov. 
Žiakov máme viac ako dosť, je ich spolu za celú 
školu 1133. Sme spojená škola, čo znamená základná 
škola, osemročné gymnázium a päťročné bilingválne 
gymnázium zamerané na prírodné vedy s vyučovacím 
jazykom anglickým.

Čo si prajete 
v novom 
školskom roku 
2018/2019?

Asi to nebude nič originálne, ale hlavne zdravie. Keď sme 
zdraví, všetko sa dá zvlád nuť. Samozrejme, veľmi si želám, 
aby sme všetci, aj učite lia, aj pracovníci školy, aj žiaci a aj 
rodičia zvládli školský rok v pohode, pretože ak všetci 
spolupracujú a každý prispeje svojou troškou, spoločne sa 
nám naďalej podarí tvoriť dobrú školu, našu Tilgnerku.

Ďakujeme za rozhovor! 
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Asi to nebude nič originálne, ale hlavne zdravie. Keď sme 
zdraví, všetko sa dá zvlád nuť. Samozrejme, veľmi si želám, 
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NOVÁ PANI RIADITEĽKA

RNDr. Dana Ihnáťová
AKTUALITY

Pani zástupkyňa, v čom bude vaša funkcia iná ako 
doteraz? Je nejaká zmena?
Moja funkcia sa trošku rozšírila o kompletné 
zabezpečenie a koordináciu maturitných skúšok, 
takže aj ja sa budem tento rok učiť veľa nových 
vecí, ale verím, že všetko s pomocou kolegov 
zvládnem.
Aké je to mať mužskú posilu v tíme? 
Tak to ste ma trochu zaskočili touto otázkou, 
ale musím povedať, že p. Ralbovský okamžite 
perfektne zapadol do nášho tímu a spolupráca 
s ním je veľmi dobrá. Tak si myslím, že to bola 
správna voľba.
Ako vidíte tento nový školský rok? Aký bude?
Tento školský rok bude určite náročný vzhľadom 
k zmenám vo vedení školy, ale aj vzhľadom 
k novým maturitným predmetom v bilingválnom 
odbore, z ktorých sa bude maturovať po 
prvýkrát. Verím však, že vďaka nášmu skvelému 
učiteľskému zboru a šikovným maturantom 
všetko pôjde ako po masle. 
Prečo musia žiaci podpisovať toľko tlačív GDPR? 
Čo je to?
GDPR je nový zákon o ochrane informácií, a preto 
aj žiaci musia podpísať súhlas so spracovaním 
osobných údajov.
Čo si prajete v novom školskom roku?
V tomto školskom roku si prajem, samozrejme, 
hlavne to, aby všetci naši maturanti úspešne 
zvládli maturitné skúšky, bilingváli aj štátnice 
z anglického jazyka. Tiež si však želám, aby 
sa všetci učitelia aj žiaci cítili v škole dobre 
a príjemne, lebo atmosféra v škole je pre každého 
veľmi dôležitá.
Ďakujeme za rozhovor!

Pán zástupca, aký je to pocit menej učiť a viac 
úradovať?
No je to celkom veľká zmena. Pravda je taká, že 
teraz viac sedím na stoličke a som obklopený 
množstvom dokumentov. Ale ako sa hovorí, na 
všetko si človek zvykne, hlavne keď mám okolo 
seba tak skvelých ľudí, vďaka ktorým sa mi 
pracuje ľahšie.
Aké sú vaše prvé dni v novej funkcii?
V týchto dňoch mi čas na hodinkách ubieha veľmi 
rýchlo. Po školských prázdninách toho treba veľa 
spraviť a 24 hodín za deň je akosi málo. Každý 
deň sa stretávam s novými vecami, s ktorými sa 
musím oboznámiť a zautomatizovať si ich. 
Čo vlastne ako zástupca učíte? Koľko hodín?
Aj naďalej učím telesnú a športovú výchovu. 
Hodín už síce menej, ale stíhať by sa viac asi ani 
nedalo. Nie som už však triedny učiteľ mojim 
bývalým primánom. Aj keď boli trochu hlučnejší, 
prirástli mi k srdcu. Zlatíčka. :D
Ako sa darí s elektronizáciou dokumentácie? 
Budú papierové žiacke knižky či papierová 
triedna kniha?
Tento rok plne prechádzame na elektronickú 
triednu knihu, to znamená, že zapisovanie na 
papier už nebude potrebné. Žiacke knižky budú aj 
naďalej internetové, takže ich „zabúdanie“ doma 
či strata nehrozí. No a na používanie mobilnej 
aplikácie si už, myslím, zvykli žiaci i rodičia. 
Aké zmeny nás ešte čakajú?
Veľká zmena v prípade rekonštrukcie telocviční 
už prišla. Veľmi nás potešilo aj vybudovanie 
nového multifunkčného ihriska, ktoré nahradilo 
to staré betónové. Postupne sa zariaďuje aj naše 
nové školské fi tko. Tak verím, že takto pozitívne 
budeme pokračovať aj naďalej.
Ďakujeme za rozhovor!

Diana Šablicová, V.Ab

Pani zástupkyňa, v čom bude vaša funkcia iná ako Pán zástupca, aký je to pocit menej učiť a viac 

Ing. Edita Čierna Mgr. Tomáš Ralbovský

Pomocné ruky pani riaditeľky AKTUALITY
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Diana Šablicová, V.Ab
foto: Mgr. Silvia Bodláková
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NEZABÚDAME, 
PRIPOMÍNAME...
Ako jediní študenti z Bratislavy – 
seminaristi z dejepisu sme sa spolu 
s našou pani učiteľkou E. Potočovou 
zúčastnili na besede o holokauste. Pri 
príležitosti blížiaceho sa 75. výročia 
povstania väzňov v nacistickom 
vyhladzovacom tábore Sobibor 
a pri príležitosti Pamätného dňa 
obetí holokaustu a rasového násilia 
sa v utorok 4. 9. 2018 uskutočnila 
v Prednáškovej sále Univerzitnej 
knižnice v Bratislave medzinárodná 
vedecká konferencia Tábor smrti 
Sobibor: Dejiny a odkaz.

Na konferencii vystúpili poprední 
odborníci z Izraela, Česka, Poľska, 
Rakúska, Talianska a Slovenska. 
Hlavným organizátorom konferencie 
bolo Dokumentačné stredisko 
holokaustu. Ďalšími organizátormi 
boli Ústredný zväz židovských 
náboženských obci v Slovenskej 
republike, Ústav etnológie a sociálnej 
antropológie SAV, v. v. i. a Univerzitná 
knižnica v Bratislave. Podujatie 
sa konalo pod záštitou prezidenta 
Slovenskej republiky Andreja Kisku.

V publiku sedela najmä staršia 
generácia, ktorej spomienky na udalosť 
stále ostávali v živej pamäti a niektorí si 
dokonca tieto hrôzy prežili na vlastnej 
koži. Bolo náročné počúvať dlhé 
prednášky na ťažkú tému zakaždým 
inou angličtinou, najmä keď sa hovorilo 
o číslach, štatistikách a menách. Aj 
keď... Práve o týchto veciach bola celá 
konferencia, ktorá nám, záujemcom 
o dejepis, bola vzácna a výnimočná. 
Sme veľmi vďační za túto skúsenosť 
a tešíme sa ďalšie dejepisné výjazdy!

Nicol Rácová, oktáva A

DEJINY STÁLE ŽIJÚ!

Tentokrát sme boli v  Slovenskom rozhlase na výstave 
o  roku 1968 v Československu ,,Socializmus s  ľudskou 
tvárou”. Celá výstava sa nachádza vo veľkej miestnosti, 
kde na ste nách visia fotografi e zachytávajúce príbehy 
týkajúce sa tohto obdobia. Či už to bol Slovák a ruskí 
vojaci počúvajúci správy cez tranzistorák, alebo krv 
stekajúca po schodoch Univerzity Komenského, kde 
bola zastrelená len 17-ročná Danka Košanová a nespo-
četne veľa ďalších. Niektorí autori fotiek si ich tak 
strážili, že boli nájdené až po ich smrti. 

My sme mali tú česť na výstave stretnúť pána, ktorý 
nám niekoľko minút rozprával o vpáde Rusov a česko-
slovenskej histórii – svojimi očami. Bol veľmi dojatý, keď 

videl takúto početnú skupinu mladých ľudí zaujímajúcu 
sa o  históriu nášho národa. Nielen my sme kládli 
otázky, ale aj on. Pýtal sa nás: ,,Poznáte aspoň jeden 
slovenský obchod, ktorý stále funguje? Nemyslím Billu, 
Tesco... ale slovenský obchod. No čo – poznáte?“ Naše 
mlčanie bolo odpoveďou, ale hovorilo veľa... Tento pán 
rozprával veľmi múdro a pútavo a rozhovor s ním, aj keď 
len niekoľkominútový, bol veľmi obohacujúci. Rovnako 
ako celá výstava.

Ono to nie je zas až tak dávno. Je 
to práve generácia našich starých 
rodičov, ktorí zažívali hrôzy histórie 
vo veku, v  akom sme my teraz. 
Majú v  sebe múdrosť, o  ktorej my 
nemáme ani poňatia. A to je skvelé, 
že sa s  nami o  ňu podelia. Práve 
takáto história je večne živá a  je 
našou nádejou poučiť sa.

Text a foto: Nicol Rácová, oktáva A

NIE SME V ŠKOLE EŠTE ANI MESIAC A MÁME TO ŠŤASTIE, 
ŽE DEJEPISNÝ SEMINÁR JE STÁLE DOBRODRUŽNEJŠÍ.
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Ono to nie je zas až tak dávno. Je 
to práve generácia našich starých 
rodičov, ktorí zažívali hrôzy histórie 
vo veku, v  akom sme my teraz. 
Majú v  sebe múdrosť, o  ktorej my 
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yeS!SePArUJeš!!!

VIAC INFO AJ U SVOJICH
TRIEDNYCH
UČITEĽOV!

Po roku 
malej prestávky spojenej 

s technickými záležitosťami opäť 
ostríme našu tilgnerácku pozornosť na 

separáciu odpadov! Ešte lepšie a dôkladnejšie! 
Okrem vriec na plasty, hlavne PET fľaše, plánujeme 

pridať aj škatule na separáciu papiera! Dokonca dúfame, 
že starším sa podarí naučiť mladších (možno aj naopak), že 
prázdne plastové fľaše treba pred vyhodením postúpať, čím 

sa zmenší objem o 75 % a do separačných vriec sa zmestí 
omnoho viac odpadu. Dúfame, že sa separácia stane coolová 

a bude in medzi veľkými aj malými. Veď prírodu máme 
len jednu a tých plastov a odpadu máme stále viac. 
Všímajte si pozorne inofšky po škole, ako aj nové 

zberné nádoby! 

MAJÚ TO ŽENY 
ĽAHŠIE AKO MUŽI?
Chceš si zlepšiť spôsob vyjadrovania či objaviť možnosti a hranice 
rozumnej argumentácie? Chceš si osvojiť zručnosti na rozlíšenie 
kvalitných argumentov od nekvalitných, faktov od názorov?

Takto nám Debatný krúžok v piatok 21.9.2018 predstavili naši 
bývali maturanti, ktorí nám ukázali ukážku debaty na tému: „Ženy to majú ľahšie ako muži.“ Debata 
prebiehala medzi dvomi dvojčlennými tímami, z ktorých jeden obhajoval vopred zadanú tému 
a druhý s ňou nesúhlasil. Tento krúžok nás všetkých veľmi zaujal. Okrem zábavy krúžok prináša aj 
veľa možností, ktoré sú veľmi dôležité do budúcnosti, ako napríklad naučiť sa lepšie vyjadrovať, 
vystupovať na verejnosti či získať lepšie argumenty. Ak by ste mali záujem zapojiť sa aj vy, sledujte 
letáky po škole! O akciách ,,debatka“ ešte bude počuť! (viac si prečítate na strane 23)

Text a foto: Nicol Šašinková, kvarta A

p. uč. I. Piršelová
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ROZHOVOR

Pani učiteľka, čo na Tilgnerke 
učíte?

Učím angličtinu a biológiu 
v rámci prírodných vied 
(Science) na bilingválnom 
gymnáziu.

Vždy ste chceli byť učiteľkou? 
Ak by ste nerobili učiteľku, čím 
by ste chceli byť?

Áno. Učiteľkou som chcela byť 
už od 3. triedy na základnej 
škole. No potom to vystriedali 
rôzne povolania ako právnička, 
veterinárka, keďže mám tak 
rada zvieratá, alebo zubárka. 
Na konci strednej školy som sa 
hlásila na viacero vysokých škôl 
a nakoniec učiteľstvo zvíťazilo.

Prečo máte rada biológiu?

Príde mi veľmi fascinujúca. 
Vysvetľuje a popisuje všetky 
zákonitosti živých stvorení 
okolo nás, vrátanie nás samých. 
Biológia ako náuka o živých 
tvoroch bola v histórii vždy 
trochu mysteriózna, ľudia 
túžili spoznať, ako veci fungujú 
,,vnútri“. A to sa mi na nej páči. 

Čo rada robíte vo voľnom čase?

Som veľmi kreatívny človek 
a mám veľa záľub, ale málo 
času. Väčšinou trávim čas jazdou 
na koni, fotením, maľovaním – 
digitálnym alebo maľovaním 
fi gúriek z hier a v neposlednom 
rade hraním stolových hier. 

Čo rada robíte cez prázdniny, 
počas dovolenky?

Cez prázdniny veľa cestujem, 
užívam si intenzívnejšie tréningy 
na koňoch alebo sa stretávam 
s priateľmi. 

Rada cestujete? Kam?

Áno, cestovanie patrí medzi 
obľúbené aktivity cez dovolenku 
či prázdniny. S manželom si 
vždy vyberáme zaujímavé 
miesta, ktoré navštevujeme, 
alebo niekedy idem aj na taký 
„backpack“ s kamarátkou do 
zaujímavej krajiny ako napr. 
tento rok do Izraela. 

Ktorá jedlo máte najradšej?

Ťažká otázka, ale ak si musím 
vybrať iba jedno, tak hovädzí 
steak. :D 

Ako si predstavujete dovolenku 
snov?

Mám rada, keď sa na dovolenke 
strieda dobrodružstvo 

s oddychom a pohodou. Čiže 
väčšinou sa snažíme naplánovať 
dovolenku tak, aby bola 
zaujímavá, lebo nevydržím dlho 
robiť to isté na jednom mieste, 
ako napríklad chodiť stále na tú 
istú pláž dva týždne. 

Ako by ste samu seba 
charakterizovali?

To je ťažké, lebo záleží, v ktorej 
oblasti. Ale hlavne asi ako 
kreatívneho človeka, ktorý má 
stále čo robiť a je dosť v pohybe. 
Ako človeka, ktorý má rád 
srandu a rád sa zabáva. 

Máte nejaké životné motto, 
obľúbený citát?

Nemôžem povedať, že by som 
sa tým vždy riadila, ale páči sa 
mi motto: „Keď nemôžeš, tak 
pridaj.“ A sama si ho dosť často 
vravím.

Ďakujeme za rozhovor!

Diana Šablicová, V.A b

Bc. SylvieJonczyMgr. DominikaFrťalová
ROZHOVOR

Pani učiteľka, čo na Tilgnerke 
učíte?

Na Tilgnerke učím slovenský 
jazyk a etickú výchovu.

Vždy ste chceli byť učiteľkou? 
Ak by ste nerobili učiteľku, čím 
by ste chceli byť?

Slovenčina ma veľmi bavila už 
na základnej škole vďaka nášmu 
úžasnému slovenčinárovi. 
V maturitnom ročníku na 
obchodnej akadémii som sa 
rozhodla, že chcem študovať na 
vysokej škole to, čo bude mať 
nejaký význam, hodnotu a bude 
ma to napĺňať, tak som si 
vybrala učiteľstvo slovenského 
jazyka a literatúry. Ak by som 
nerobila učiteľku, lákala by ma 
práca s knihami, editorstvo, 
korektorské práce a pod. 

Prečo máte rada slovenský 
jazyk a literatúru?

Slovenčinu, našu krásnu 

rodnú reč, mám rada pre jej 
ľubozvučnosť a rozmanitosť. 
V literatúre sa ukrýva múdrosť. 
Knihy nám poskytujú estetický 
zážitok a pri ich čítaní máme 
môžnosť zapojiť svoju fantáziu 
a predstavivosť.

Čím vás zaujala etická výchova?

Etická výchova ma zaujala 
svojím zážitkovým učením, 
základnými témami (otvorená 
komunikácia, sebaúcta, empatia, 
asertivita, prosociálnosť a iné), 
ktoré sú prepojené s reálnym 
životom, a tým, že pomáha pri 
rozlišovaní dobra od zla. 

Čo rada robíte vo voľnom čase?

Svoj voľný čas najradšej trávim 
so svojou rodinou a priateľmi. 
Rada chodím na prechádzky do 
prírody so svojím psom a medzi 
moje ďalšie záujmy patrí čítanie 
kníh, umenie, divadlo, kultúra 
a cestovanie.

Rada cestujete? Kam?

Áno, cestovanie patrí 
k mojim záľubám. Počas 
vysokoškolského štúdia som 
sa vždy snažila prázdniny 
využiť na maximum – výletovať 
a objavovať krásy zaujímavých 
miest. Zatiaľ rada spoznávam 
rôzne európske krajiny, 
veľkomestá a ich pamiatky. 
Navštívila som už napríklad 
Paríž, Rím, Miláno a iné. 
Ako sa hovorí, cestovanie je 
jednou z investícií, ktoré nikdy 
nebudete ľutovať. Mám veľa 
pekných zážitkov, na ktoré vždy 
rada spomínam.

Ktorá jedlo máte najradšej?

Pravdepodobne cestoviny 
na rôzne spôsoby a šaláty 
(mimochodom, neviem odolať 
sladkostiam :D).

Ako si predstavujete dovolenku 
snov?

Slnko, more, piesočná pláž, 
dobré miestne jedlo, (aktívny) 
oddych, vypnuté sociálne siete 
a, samozrejme, k tomu všetkému 
nesmie chýbať príjemná 
spoločnosť. 

Máte nejaké životné motto, 
obľúbený citát?

Áno, súvisí s etickou výchovou. 
Je to zlaté pravidlo mravnosti: 
,,Čo nechceš, aby druhí robili 
tebe, nerob ani ty im.”

Ďakujeme za rozhovor!

Diana Šablicová, V.Ab
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trochvelikánov
Hneď prvé dni školy ukončilo niekoľko žiakov týždeň skvelou 
akciou, ktorou sme sa rozlúčili s letom a odštartovali 
školský rok! Partička zo IV. Ab, V.Ab, kvarty A i kvarty B sa 
totižto vybrala na dejepisnú exkurziu s p. uč. A. Hlavinkovou 
a R. Šimuničovou do rodného domu Ľudovíta Štúra 
a Alexandra Dubčeka v Uhrovci. Je to naozaj zaujímavá 
náhoda, že títo dvaja velikáni slovenských dejín sa narodili 
v tom istom dome!

Vyrazili sme ráno v piatok 7. septembra 2018 nachystaní 
vybrať sa po stopách týchto velikánov. Dom, kde sa narodil 
Ľudovít Štúr a Alexander Dubček, je naozaj čarovný! Z ich 
rodného domu je v súčasnosti vytvorené múzeum na ich 
počesť. V časoch Ľudovíta Štúra bol tento dom učiteľským 
domom, ktorého jedna časť bola učebňa, kde Štúrov otec 
vyučoval, a druhá bola obytná časť. Aj napriek tomu, že sa 
v tomto dome nezachovali skoro žiadne vecné pamiatky po 
Štúrovi a jeho rodine, môžeme o nich v tomto dome nájsť 
mnoho informácií, ako napríklad rodokmeň Štúrovcov, 
kópie Ľudovítových básní a novín, alebo dokonca jedinú 
portrétovú fotku Ľudovíta Štúra. Komu sa nechcelo veľa čítať, 
históriu tejto rodiny nám veľmi zaujímavo priblížila milá 
sprievodkyňa.  

Keďže pán Dubček v tomto dome býval naozaj len chvíľku 
ako malé dieťa, z expozície tohto múzea mu patrí iba tá 
menšia časť. Toto sme si však priamo v miestnosti, ktorá 
bola kedysi tou spomínanou učebňou, nahradili premietaním 
dokumentárneho fi lmu o tomto významnom slovenskom 
politikovi.

Ešte nás však čakal tretí velikán našich dejín – deň sme 
zakončili návštevou mohyly Milana Rastislava Štefánika, 
ktorá sa nachádza na vrchu Bradlo medzi Košariskami, 
Štefánikovým rodným mestom, a Brezovou pod Bradlom. 
Táto mimoriadne majestátna stavba architekta D. Jurkoviča 
bola postavená na pamiatku zosnulého M. R. Štefánika a je 
v dnešnej dobe zapísaná do svetového dedičstva UNESCO. 
Je to jedna z dvoch mohýl venovaných Štefánikovi, pričom tá 
druhá sa nachádza na mieste jeho havárie neďaleko Ivanky 
pri Dunaji.

V našich dejinách máme ozaj skvelých politikov a bolo veľmi 
príjemne takto ich spoznávať zážitkovou formou!

Text a foto: Lenka Skokánková, V. Ab

Po stopách
VŠETCI MÁME RADI DNI VOĽNA, TZV. ŠTÁTNE SVIATKY, KEĎ 
NEMUSÍME DO ŠKOLY ČI DO PRÁCE, ALE UŽ LEN MÁLOKTO 
Z NÁS SA ZAUJÍMA O TO, PREČO VLASTNE TO VOĽNO MÁME?

Načo sú nám štátne sviatky?
HISTÓRIA

Alexander Dubček   |   foto: pravda.sk

lesnej správy. Predsa však naňho ľudia počas 
tých rokov nezabudli. Stále si ho držali v tak 
nesmiernej úcte, že na území Slovenska mal 
ohromnú podporu pre nastúpenie na post 
prezidenta pri vzniku Slovenskej republiky. 
Získal aj mnohé medzinárodné ocenenia. Stal 
sa predsedom Federálneho zhromaždenia 
ČSFR. Avšak život tohto slovenského politika 
vyhasol 7. novembra 1992 po autonehode.

Hovorí sa, že človek, ktorý nepozná históriu, 
je odsúdený na jej večné opakovanie... Pre 
mnohých mladých ľudí, ale i strednú generáciu 
sú dejiny len mená a dátumy z minulosti. 
Nič viac. Z takýchto ľudí nevyžaruje úcta ani 
hrdosť. Mnohokrát počúvame o ,,národnej 
hrdosti“, no nikto jej nemá väčší nedostatok 
ako práve mladí ľudia našej krajiny. Môžeme 
z toho viniť hocikoho a hocičo, napr. vnímanie 
dejín v rodine či vplyv zahraničných kultúr, 
no faktom zostáva, že mladí cítia väčšie 
spojenie s krajinami, ktoré so Slovenskom 
ani len nehraničia, než s krajinou, v ktorej 
prežili celé svoje doterajšie životy. Tento rok 
si pripomíname významné jubileá Dubčeka aj 
Štefánika, máme 100. rokov od vzniku prvej 
ČSR. Slávime 25 rokov samostatnej Slovenskej 
republiky. Tieto fakty by sme mali poznať!

Robo Mikovič, V.Ab

Počas leta sme mali dva významné štátne 
sviatky – sviatok Cyrila a Metoda, ako aj 74. 
výročie Slovenského národného povstania. 
Počas prázdnin sa nejaký deň voľna ,,stratil“... 
Rovnako aj ďalší sviatok – Deň Ústavy SR! 
Kto vlastne vie, kedy vznikla naša Slovenská 
republika? A že tento rok máme výnimočne 
nejaký nový štátny sviatok? Štúdium a záujem 
o históriu sa v dnešnej dobe stretávajú 
s nezáujmom. Mladí ľudia sa vo svojom 
štúdiu chcú zamerať na tie znalosti, ktoré im 
priamo ovplyvnia život, nemajú chuť zaoberať 
sa udalosťami ani osobami, ktoré pre nich 
v súčasnosti nič neznamenajú. Predsa len, 
málokto sa dokáže nadchnúť pre jazykovedcov 
či politikov. 

Táto stigma sa rovnako prenáša aj na skutočne 
ohromné osobnosti, ako napríklad Alexandra 
Dubčeka. Nedávno ho boli plné noviny, 
televízia, venovali mu nový fi lm, ktorý išiel aj 
v kinách, aj na obrazovkách verejnoprávnej 
televízie. Nebol to síce štátny sviatok, ale veľké 
pripomenutie neslávneho 50. výročia invázie 
vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. 
Tento muž svojou kampaňou na presadenie 
,,socializmu s ľudskou tvárou“ proti sebe 
poštval celú Moskvu. Malá skupinka na 
čele s Dubčekom stačila na to, aby v jednej 
z najväčších svetových mocností vyvolala taký 
nepokoj, až v noci z 20. na 21. augusta 1968 
vtrhli vojská Varšavskej zmluvy na územie 
ČSSR zatknúť Dubčeka a jeho prívržencov, 
rovnako ako aj upevneniť ruskú moc nad 
naším územím, použitím preslávenej sovietskej 
železnej päste. Nasledovalo Dubčekovo 
väznenie v Moskve a obsadenie ČSSR Rusmi 
na vyše 20 rokov. Jeho snahy však vyústili až 
do bodu, kde bol nútený prežiť takmer dve 
desaťročia v,,domácom exile“. V tomto období 
bol zbavený všetkej politickej moci, ktorú 
kedy mal. Pracoval ako obyčajný robotník 
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Adriana, kam si pokračovala 
z našej základky na strednú 
školu?
Ako pravá Karlovešťanka, ostala 
som verná Karlovke a šla som na 
Gymnázium Ladislava Sáru.
Ako si spomínaš na ,,záklaďácke 
časy”?
Keďže Tilgnerka bola moja tretia 
základná škola, mám ju s čím 
porovnávať. Chodila som sem 
síce iba štyri roky (6. – 9. ročník), 
ale boli to tie najkrajšie štyri 
roky, aké som na základnej škole 
mohla prežiť. Medzi spolužiakmi 
som si našla veľa dobrých 
kamarátov (s niektorými z nich 
sa stretávam dodnes), zažila 
mnoho nezabudnuteľných 
chvíľ a naučila sa veľa nového. 
Rozhodne mám na čo spomínať.
Aká si bola žiačka?
Priznám sa, že som nebola úplne 
príkladnou žiačkou. Okrem 

jednotiek sa v mojej žiackej 
knižke našli aj trojky, dokonca 
štvorky. Veľa však záležalo od 
učiteľov, ktorí ma učili. Našťastie 
som však mala dobrých učiteľov, 
ktorí boli trpezliví a naozaj sa 
snažili, aby sme sa niečo naučili. 
Napríklad taká matematika, 
ktorej som ani za svet nevedela 
porozumieť, mi vďaka pani 
učiteľke Z. Tincovej nakoniec šla 
natoľko, že som sa zúčastnila 
matematickej olympiády. Práve 
vďaka niektorým mojim učiteľom 
som zistila, že predmet, ktorý mi 
prišiel ako španielska dedina, 
alebo ma veľmi nudil, môže 
byť zábavný a môžem sa v ňom 
nájsť.
Ktorý predmet si mala najradšej  
a ktorý najneradšej?
Najradšej som mala 
jednoznačne slovenský jazyk. To 
bol predmet, ku ktorému som 
mala vždy najbližšie - o tom zasa 

vie svoje p. uč. A. Hlavinková. 
Veľmi ma bavila gramatika 
a všetky pravidlá slovenského 
jazyka. O literatúre nehovoriac, 
keďže som sa aj pravidelne 
zúčastňovala recitačných súťaží. 
Na strednej škole som si neskôr 
našla cestu k dejepisu a dodnes 
sa vo svojom voľnom čase 
históriou zaoberám. Najmenej 
rada som mala tie predmety, 
ktoré mi veľmi nešli, napr. fyzika 
a chémia. Takisto som nebola 
veľmi dobrá v cudzích jazykoch, 
čo ma veľmi mrzí, keďže mi 
znalosť cudzieho jazyka dnes 
citeľne chýba. Vtedy som si 
jednoducho neuvedomovala 
dôležitosť znalosti inej reči.
A čo bolo po strednej?
Po gymnáziu ma prijali na 
Akadémiu umení v Banskej 
Bystrici, kde som päť rokov 
študovala herectvo. Na herectvo 
do Bratislavy ma nevzali, ale 

už počas strednej školy som 
cítila, že potrebujem odísť 
z Bratislavy a skúsiť niečo nové. 
Bolo to skvelé rozhodnutie. 
Banská Bystrica je krásne mesto 
a mám kamarátov asi z každého 
kúta Slovenska, čo je veľmi 
obohacujúce. 
Ako si sa dostala k divadlu?
Už ako dieťa som mala veľa 
krúžkov. Okrem folklóru 
som chodila aj na literárno-
dramatický odbor, tzv. 
dramaťák. Vďaka dramaťáku 
sa z introvertného dievčaťa 
stal veľký extrovert. Skúšali 
sme rôzne predstavenia, 
chodili na amatérske 
divadelné súťaže a ako 
som už spomínala, 
zúčastňovala som sa 
recitačných súťaží. 
Tu som pričuchla 
k herectvu a zistila, že 
len skrze divadelnú postavu 
môžem byť čím len chcem 
a zažiť to, čo by som v reálnom 
živote možno nikdy nezažila. 
To sa do mňa vrylo natoľko, že 
už na základnej škole som bola 
presvedčená o tom, že musím byť 
herečka a tvrdohlavo som si za 
tým šla.
Dnes si známa zo speváckeho 
dua pre deti PACI PAC. Ako tento 
projekt vznikol? Ako dlho ste 
spolu?
Fungujeme spolu už štvrtý 
rok. Celý projekt vymyslel môj 
kolega, bývalý gitarista zo známej 
hudobnej skupiny Iné Kafé. Keď 
sa narodilo jeho prvé dieťa, začal 
svojej malej dcérke vymýšľať 
pesničky. A keďže sa jej jeho 
piesne veľmi páčili, chcel ich 
sprostredkovať aj ďalším deťom, 
no potreboval niekoho, kto by 
ich naspieval. A tak oslovil mňa, 
nakoľko som študovala herectvo. 
Zo začiatku som sa toho veľmi 
obávala a nevedela som si 
predstaviť, že budem spievať, 

nakoľko spev nikdy 
nebola moja silná stránka. 
Detské publikum mi to 
však uľahčilo a vďaka 
detskej bezprostrednosti 
sa v tom cítim ako ryba vo 
vode. Spievanie pre deti 
ma veľmi baví a napĺňa. 
Počas leta 2018 ste 
mali dosť koncertov po 
Slovensku. Aké sú tvoje 
pocity? Aké sú deti po 
Slovensku? 
Mávame veľa koncertov 
a často cestujeme 
po celom Slovensku. 

Cestovanie býva 
niekedy únavné, 

obzvlášť keď 
máme turné. 
Nikdy by som to 
však nemenila, 
pretože je to 

pre mňa všetko 
veľká skúsenosť. 

Pocit, že som pre deti 
hviezda, je neopísateľný 
a nenahraditeľný. Vidia vo mne 
vzor a ja si to veľmi vážim. Túto 
prácu beriem ako veľké šťastie 
a obrovskú zábavu. Deti po 
celom Slovensku sú rovnako 
vďačné a bezprostredné. Mojím 
cieľom je na našich koncertoch 
všetky deti poriadne vyblázniť 
a vytancovať. A podľa ich 
reakcií sa nám to celkom darí.
Čo máte v pláne do budúcna?
Toto leto sme natáčali 
nové videoklipy k nášmu 
poslednému CD – Paci Pac 
deťom. Na jeseň chystáme 
turné, nielen po Slovensku, ale 
aj v Českej republike. Najnovšie 
sme obohatili našu kapelu aj 
o klavír, čiže naše koncerty 
budú pestrejšie a zábavnejšie.
Máš nejaké motto, ktorým sa 
riadiš?
Neriadim sa žiadnym mottom, 
ale len tým, čo si myslím, že je 
správne. 

Mnohí tilgneráci možno snívajú 
o hudobnej či divadelnej 
kariére, čo by si im poradila?
Je dôležité vedieť, čo v živote 
chceme robiť. Ja som mala to 
šťastie, že som to vedela už ako 
malé dievča. No sú ľudia, ktorí 
to nevedia ani v dospelosti. 
Preto odporúčam vyskúšať 
každú aktivitu, ktorá vás aspoň 
trochu osloví. Ak si nájdete 
svoj cieľ, choďte si vytrvalo 
za ním a nečakajte, že vám 
niečo spadne z neba. Herectvo, 
a celkovo presadiť sa v umení, je 
síce aj o veľkej dávke šťastia, no 
šťastiu sa dá ísť naproti aj tým, 
že budete pripravení na každú 
situáciu, z ktorej sa môže vykľuť 
obrovská príležitosť. Takže 
odporúčam na sebe trpezlivo 
pracovať a nestrácať pokoru.
Ďakujeme za rozhovor.
Simona Baranová, V.Ab 
foto: archív A. L.

EXKLUZÍVNY ROZHOVOR

Adriana je bývalou žiačkou našej ZŠ Tilgnerova 14. Dnes ju celé 

Slovensko pozná ako speváčku z dvojice PACI PAC. Exkluzívne 

pre Tilgnerku ponúkame odpovede na naše zvedavé otázky.

AdriAnA LengyeLová – Pešinová
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Adam PokludaROZHOVOR

ale prezliekanie historických 
kostýmov počas predstavenia 
zvyšovalo môj stres. Mal som 
rolu Rómeovho bratranca 
Mercutia (ktorý dostal v našej 
verzii meno Mercolio, nakoľko 
nás núdza o hercov nútila 
vtlačiť ešte rolu Benvolia do 
jednej postavy) a Júliinho otca 
Capuleta. Druhé predstavenie, 
v ktorom som mal tú česť si 
zahrať jednu z hlavných postáv, 

sa volalo Pasca na Myši. Tu som 
hral manžela v mladom páre, 
ktorý si vytvoril zo starého 
zdedeného domu penzión. 
Išlo o detektívku Agathy 
Christie, kde sa odohrá vražda 
a všetko sa dokonale zamotá 
a nečakane vyrieši, ako to už 
u tejto anglickej spisovateľky 
býva zvykom. Rola bola náročná 
hlavne množstvom textu 
a dlhými replikami. Tiež som si 
musel zvyknúť hrať iné emócie, 
napríklad sa tváriť vážne alebo 
vystrašene. Pre náš súbor 
nebola táto hra oveľa menšou 
výzvou ako Rómeo a Júlia, a aj 

Adam, odkedy a ako dlho 
pôsobíš v dramatickom krúžku?
K môjmu divadelnému súboru, 
ktorý počas môjho pôsobenia 
nadobudol ofi ciálny názov T-he 
Divadlo v Devínskej Novej Vsi, 
som sa pripojil náhodou. Počas 
hudobného tábora v roku 2014, 
kde som pôsobil v sláčikovom 
a dychovom orchestri, som 
sa primotal medzi hercov, 
ktorí súrne potrebovali, aby 
im niekto čítal text postavy 
z Rómea a Júlie, na čo som 
sa dobrovoľne prihlásil. Ani 
by oponu nezavrel, ako sa 
vraví, a už 22. apríla 2016 som 
stál na pódiu, po hereckom 
sústredení v Londýne, a hral 
som na premiére Rómea 
a Júlie tvár dvoch postáv. 
Hra sa ujala a mali sme veľa 
pozitívnej kritiky, čo nás 
motivovalo k nacvičeniu ďalšej 
hry, detektívky, ktorá mala 
premiéru tento rok, a to 23. 
marca 2018 s názvom Pasca na 
Myši od Agathy Christhie. Začal 
som teda v súbore pôsobiť aj 
vďaka náhode a vďaka učiteľom, 
ktorý vo mne videli potenciál. 
Teraz to sú štyri roky môjho 
pôsobenia v súbore a aj keď 
posledná detektívka bola 
posledná hra v našej pôvodnej 
zostave, verím, že náš súbor 
príde ešte na scénu s novou 
hrou. 

keď by z našej adaptácie Agatha 
asi bola celkom prekvapená, 
myslím si, že podľa ohlasov sme 
ju tiež veľmi dobre zvládli.

Máš aj nejakú vtipnú príhodu? 
Jedna z vtipných príhod, 
ktorá mi asi dlho ešte utkvie 
v pamäti, sa stala na premiére 
Pasce na myši, kde jeden 
z hercov preskočil na konci 
niekoľko replík, povedal 
predposlednú a potom už podľa 
scenára odišiel zo scény. Mňa 
a moju ,,manželku” nechal 
chvíľu na scéne, počas ktorej 
sme sa na seba zmätene 
pozreli, hrobové ticho, všetci 
čakajú, čo bude a v očiach 
oboch nám snáď aj z hľadiska 
bola vidieť otázku: ,,Čo, do 
kelu, teraz?” Ale o malú chvíľku 
sme znovu naskočili na nejakú 
repliku na konci hry a odohrali 
to úspešne s koncom, aký má 
byť. Ďalšia sa mi stala, keď sme 
Rómea a Júliu hrali v rámci 
výchovného predstavenia pre 
prvé tri stupňe stredných škôl. 
Ako otec Capulet mám v hre 
scénu, kde svoju dcéru, Júliu, 
s veľkým hnevom a príslušným 
hrešením vykážem z domu. 
Po tom, ako som dopovedal 
repliku ,,Zmizni, ty...” (pre 
uchovanie pôvodnej verzie hry 
sme ponechali aj vulgarizmy 
v replikách) som si od publika 
vyslúžil obrovský potlesk 
a standing ovations, ktorý 
bohužiaľ, ktovie z akých príčin, 
na konci hry nemal takú 
intenzitu ako v tejto scéne. 
Najviac zábavných príhod sa 
však v súbore deje mimo scény, 
počas sústredení a nácvikov, 
v prípade že sú spoluherci 
dobrí ľudia a sú medzi vami 
väzby aj mimo hru a scénu. 

Aké vlastnosti by mal spĺňať 
herec? Aký by mal byť?

Čo sa na takom dramatickom 
krúžku robí?
V takom dramatickom krúžku sa 
dejú veci väčšinou v závislosti 
od toho, ako blízko je termín 
najbližšieho vystúpenia. 
Keď nám hrozí vystúpenie, 
na skúškach sa venujeme 
nacvičovaniu hry, ktorú bude 
treba zahrať, učíme sa pracovať 
s textami, zameriavame sa 
na detaily hereckého výkonu 
a scény. Keď nás ale práve 
nenaháňa termín vystúpenia, 
hodiny sú uvoľnenejšie 
a venujeme sa napríklad 
improvizácii pri vtipných 
scénkach, občas sa pripletie 
jazykové cvičenie alebo 
čítanie v rámci precvičovania 
artikulácie, prípadne riešime na 
hodinách osud súboru a životy 
nás hercov. 

Herci sa každým predstavením 
učia. Čomu sa najviac učíš ty? 
Určite každé odohrané 
predstavenie posúva herca 
vpred a niečo sa naučí. To, čo 
sa ale herec naučí, je podľa 
mňa dosť individuálne. Zo 
začiatku si herec musí zvyknúť 
na hranie na pódiu, potom sa 
musí naučiť hrať na pódiu pred 
divákmi a pôsobiť prirodzene. 
Sú predstavenia, ktoré sú menej 
problémové a niektoré viac. 
Práve to sú predstavenia, kde sa 
herec učí najviac - keď sa stanú 
chyby. Herec zistí, v ktorých 
miestach musí viac zabrať, 

Nemyslím si, že som a nie 
som úspešný profi herec, 
teda neviem povedať, aký by 
z odborného hľadiska taký 
herec mal byť. Ja si osobne 
myslím, že herec, tak ako 
každý, kto sa na svete niečomu 
venuje, by mal cítiť, že to, čo 
robí, ho baví a nejako napĺňa. 
Samozrejme, každý má svoj 
charakter a každému sadnú 
iné postavy, preto súbor tvorí 
viac ľudí. Veľmi je dôležitý aj 
kolektív, samozrejme, ale každý 
sa može stať čím chce a keď 
chce byť niekto úspešný v tom, 
čo ho baví, môže byť akýkoľvek. 
Samozrejme, trochu odvahy 
postaviť sa pred publikum 
a niečo zrozumiteľne povedať, 
pamätať si texty a vedieť zahrať 

všerôzne emócie. Nič z toho ale 
nie sú veci, ktoré by sa nedali 
prekonať alebo nacvičiť.

Pripravujete niečo, na čo sa 
v budúcnosti tešíš?
Najbližšie plány môjho súboru 
sú zatiaľ nejasné. Keďže väčšina 
už má po strednej škole, tak 
je možné, že ambície našich 
členov sa rozpŕchnu do sveta, 
teda nevieme, koľkí z nás, 
pôvodnej zostavy, budeme ešte 
pôsobiť. Ja ale ešte neplánujem 
skončiť a dúfam, že sa čoskoro 
odprezentujeme na nejakom 
predstavení, aj keď v inej 
zostave. 

Ďakujem za rozhovor!
Nicol Rácová, oktáva A
foto: archív A. P.

odhaľuje medzery v textoch, 
zisťuje, ktoré typy postáv mu 
sadnú viac a prispôbuje sa 
scénam a pódiu. Ja osobne som 
sa naučil potlačiť svoj stres 
z divákov, pretože keď človek 
skúša v triede pred učiteľmi 

a súborom, je to iné ako na 
pódiu, kde je skrátka len ten 
jeden pokus, buď to odohráš 
dobre, alebo nie.

V koľkých predstaveniach si už 
hral?
Zatiaľ som účinkoval celkovo 
v dvoch predstaveniach. Prvé 
bolo Rómeo a Júlia, ktoré bolo 
mojou prvou hereckou výzvou 
hneď z dvoch dôvodov. Bolo 
to moje prvé predstavenie 
a z dôvodu nedostatku hercov 
som hral dve úlohy. Boli, 
naštastie, vedľajšie, takže to 
nebolo nejako nezvládnuteľné, 

O tom, že na našej škole máme šikovných mladých ľudí niet pochýb. Pokiaľ ste s niekým 

dlhšie v triede, začnete si postupne všímať jeho talenty. Jeden z talentov našej triedy je 

rozhodne aj Adam Pokluda, ktorý nemá problém postaviť sa pred ľudí a rozprávať… 

Prečo je to tak? Lebo chodí na dramatický…
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Už v minulom školskom roku sa našej 
Nicol darilo a bola ocenená primátorom 
Bratislavy ako jeden z talentov Bratislavy 
a v nastavenom duchu pokračuje aj ďalej!

V stredu 5. 9. 2018 sa konalo spomienkové 
podujatie Čítanie mien obetí holokaustu 
2018 pod záštitou prezidenta Andreja Kisku, 
ktoré zorganizovalo Dokumentačné stredisko 
holokaustu. 

Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie 
celoslovenskej literárnej súťaže Susedia, 
na ktorých sa nezabúda. Naša Nicol Rácová 
z oktávy A sa umiestnila na krásnom 
druhom mieste. Prezident Kiska, ktorý 
sám prečítal zopár mien, ostro odsúdil zlo 
v dejinách i zlo v súčasnosti. Ocenenia 
odovzdala za DSH Michala Lônčíková 
a emeritný biskup Róbert Bezák. Podujatia 

sa zúčastnilo mnoho významných ľudí spoločenského, 
kultúrneho a vedeckého života zo Slovenska i zo 
zahraničia. Podujatie moderovali novinárka Ľuba 
Lesná a popredný slovenský herec Martin Huba.

Nicolina práca o Ondrejovi Čaneckom, sedliakovi 
zo Skalitého, ktorý pomohol počas úteku Vrbu – 
Wetzlera z koncentračného tábra Osvienčim, sa 
zamýšľa nad tým, aká veľká je odvaha postaviť sa zlu 
a či je takáto statočnosť možná aj dnes. Extrémizmus 
a xenofóbia nesmú mať miesto v našej spoločnosti! 
Ľudia nesmú zabúdať na takých hrdinov, akým bol 
Ondrej Čanecký, ani na neslávne obdobia našich 
dejín. Z histórie by sme mali poučiť a neopakovať 
chyby minulosti. Ľudia nemôžu byť ľahostajní a len 
sa nečinne prizerať, čakať, že zlo pominie samo. Na 
to, aby zlo zvíťazilo, netreba veľa – stačí, aby dobrí 
ľudia nerobili nič.

Diana Šablicová, V.Ab
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Literárny talent Tilgnerky
TALENTY

ĎALŠÍ SKVELÝ ÚSPECH NAŠEJ REDAKTORKY Z TILGNERKY!

V tomto roku sme sa zapojili do programu, ktorý nesie názov Medzinárodná cena vojvodu 
z Edinburghu – DofE. DofE je rozvojový program, ktorý sa zameriava na deti vo vekovej skupine 
14 až 24 rokov a pôsobí vo vyše 140 krajinách už vyše 60 rokov. Podporuje mladých študentov vo 
viacerých krajinách na ich ceste k zodpovednosti, samostatnosti, sebavedomiu a sebapoznávaniu.

ČO MUSÍŠ SPRAVIŤ, ABY SI SA MOHOL ZAPOJIŤ?

Je to jednoduché! Vymysli si 4 výzvy.

Prvá výzva sa týka rozvoja talentu. 
Druhá výzva je športová aktivita. 
Treťou je dobrovoľníctvo a poslednou 
je dobrodružná expedícia. Tieto výzvy 
môžete plniť s pomocou dospelého 
mentora (vyškoleného vedúceho 
programu).

ČO ZA TO MÔŽEŠ ZÍSKAŤ?

Medzinárodne uznávané ocenenie, 
ktoré ti pomôže dostať sa na 
zahraničnú univerzitu, a taktiež celosvetovo uznávanú zlatú, striebornú alebo bronzovú cenu, ktorá 
sa odovzdáva všetkým úspešným účastníkom programu DofE na slávnostnej ceremónii.

Na zlatej a striebornej úrovni si ju ocenení prevezmú aj za prítomnosti prezidenta SR Andreja Kisku. 

Viac info získaš u p. uč. K. Kresáňovej, A. Gnidovej či E. Čiernej!

Diana Šablicová, V.Ab ilustračné foto: www.dofe.com

CenA voJvodU 
Z edinBUrgHU

TÚŽIŠ BYŤ SAMOSTATNEJŠÍ ALEBO ROZMÝŠĽAŠ O ŠTÚDIU V ZAHRANIČÍ?
PRÁVE NAŠA ŠKOLA TI VIE S TÝMTO POMÔCŤ.
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Nicol Rácová, oktáva A

5. FOTENIE NA OZNAMKÁ
Môžete si buď nájsť fotografa, 
alebo to robí vaša ,,oznamková 
fi rma”. U nás to je všetko v jednej 
fi rme, čo nám zabezpečuje 
o niečo jednoduchší život, 
a keďže máme ich fotografa, tak 
aj cenovo nás to výjde o niečo 
lacnejšie.

6. ŠATY
Ženy. Toto treba riešiť. Šaty 
idú na dračku od začiatku 
roka a pokiaľ nechcete skončiť 
s nervami na krajíčku a hodiny 
hľadať ,,aspoň nejaké” šaty, čo by 
vám sedeli, začne si už postupne 
nejaké vyhliadať. V Bratislave 
(ale samozrejme aj hocikde inde) 
je veľa salónov, kde nájdete 
šaty priamo na stužkovú. Buď 
si ich požičiate, alebo kúpite. 
Investícia je na vás, ale hovorím 
– nebude to lacné. A ani samotná 
stužková. Chlapci, vy to máte viac 
easy. K tomu sa asi nemusím 
vyjadrovať.

7. PROGRAM 
Ak ste sa ešte nazačali hádať, 
verte mi – tu to začne. Vymyslieť 
program, ktorý by bol dostatočne 
dlhý, dobrý, nie trápny, no 
zároveň vtipný... to dá zabrať. 
S triedou sa pomaly dostávame 
k tomuto bodu plánovania. Takže 
toto je momentálne všetko, 
o čom viem zo skúsenosti 
rozprávať.

Začnite teda veci riešiť už TERAZ, 
čím skôr, dohadujte sa, pýtajte 
sa starších kamošov a nám 
držte palce, nech sa aj tá naša 
stužková v pamäti zachová.

maturitu chcete sústrediť, stále 
tu bude blížiaca sa stužková, 
ktorú treba riešiť.

2. MIESTO
Hľadajte, pozerajte, googlite, 
zisťujte, porovnávajte a hlavne to 
robte rýchlo. My sme mali miesto 
zarezervované už na konci 
septimy, čo bol najvyšší čas, 
pretože potom už nemusia mať 
voľno. Náš priestor sme našli cez 
moju kamarátku z inej školy, ktorí 
tam mali stužkovú rok dozadu. 
Aj toto je veľmi dobrý spôsob, 
pretože máte recenziu od 
človeka, ktorého osobne poznáte. 
Skontaktujte sa s vedením 
miesta, preriešte ceny, dohodnite 
si podrobnosti, či majú catering, 
alebo si ho treba zabezpečiť.

3. PENIAZE
Založte si triedny účet 
už najneskôr v 2. ročníku 
a postupne naň posielajte 
peniaze. Budete musieť postupne 
začať platiť zálohy, poplatky – 
a to už na konci 3. ročníka... a bez 
peňazí sa (ako nikde) nepohnete.

4. OZNAMKÁ
Výhodou je, že oznamkové fi rmy 
často chodia priamo do škôl, 
a teda sa vám ponúknu ako na 
tácke. Tak to bolo aj s nami. 
Síce sme si našli ešte pár fi riem 
a porovnávali ceny, ale vybrali 
sme si spoločnosť, ktorá prišla za 
nami priamo do triedy. 

ažije si to každý z nás. 
Stužková je jedno 
veľké plánovanie, 

kde trieda musí vytvoriť tím 
a pracovať spoločne. Sú to 
mesiace príprav a ja si stále 
viac prehrávam v hlave otázku 
spolužiaka: ,,A chceme vôbec 
stužkovú? Nepôjdeme za tie 
peniaze radšej na nejaký cool 
výlet?” Hm, škoda, že sme nad 
tým nezačali rozmýšľať skôr... ale 
nie... Nechápte ma zle, ani v tom 
najlepšom sne som nečakala, 
že nám to takto pôjde. Ide to 
celkom fajn, dohadovanie nie 
je až také hrozné a napriek 
zdĺhavému procesu tohto 
cirkusu sa máme stáli radi. Ale 
čo teda treba riešiť pri plánovaní 
stužkovej? Septimáni, sextáni, 
toto je hlavne pre vás.

1. DÁTUM
Rozmýšľajte strategicky. Koľko 
času chcete riešiť stužkovú, do 
kedy stihnete vybaviť potrebné 
záležitosti... Aj skoršie dátumy 
(október), aj neskôršie dátumy 
(koniec novembra) majú svoje 
ne/výhody. Pokiaľ by ste si zvolili 
október – síce máte o niečo 
menej času na prípravu, ale o to 
skôr sa môžete sústrediť priamo 
na maturitu. Pokiaľ si zvolíte 
neskorší dátum, máte viac času 
na prípravu, ale aj keď sa na 

Z

TIPY

Ako naplánovať

„Ako ten čas letí...“ J
e to neskutočné klišé, ale je to tak. Hovoríme si to všetci. A čím sme 

starší, tým viac si to opakujeme. Náš stredoškolský život pomaly, ale isto smeruje ku 

koncu. Spolu s hrozivou maturitou sa rieši aj stužková...

STU
ŽKO

VÚ?

Nina, ako to, že si na prvej strane učebnice chémie?

Ja a ešte štyri spolužiačky sme robili z chémie s pani učiteľkou 
H. Vicenovou projekt o vode. Keďže pani Vicenová je aj autorkou 
našich starších učebníc chémie, spýtala sa nás, či by sme sa 
nechceli vyfotiť na nové vydanie. Paradoxom je, že zo začiatku 
som ja bola tá, ktorá bola proti tomu. No potom som 
súhlasila a takto to dopadlo.

Aký máš z toho pocit?

Zvláštny. Na jednej strane mám dobrý 
pocit a som šťastná, lebo je to trochu 
ako byť na obálke časopisu. Navyše, 
moja babka bola chemikárkou a viem, že 
by na mňa bola hrdá. Na druhej strane 
mi je ľúto, že v učebnici nie sú aj fotky 
ostatných báb z triedy, s ktorými sme sa 
fotili. Grafi k však vybral túto fotografi u.

Cítiš sa ako celebrita?

Ani nie. Možno trochu, keď za mnou niekto príde a povie 
mi, že som na jeho učebnici chémie.

Bola si nervózna, keď ťa fotili?

Trochu som sa bála toho, ako sa na fotke budem 
tváriť, ale napokon, keďže sme sa fotili 
viaceré, stále sme sa na niečom smiali, takže 
na mňa nervozita neprišla. 

Čo ti na to povedali rodičia a kamaráti?

Rodičia sa tešili, hlavne teda mama. Tá si 
objednala učebnicu hneď, ako vyšla. Kamarátom som to veľmi nehovorila. Ale už sa na to 
prišlo...

Už sa ti stalo, že ťa niekto oslovil kvôli tej ,,slávnej“ fotke na učebnici?

Hej, viackrát. Hlavne ľudia z tanečnej. No aj za sestrou už prišli, že ma majú na učebnici. 

Ďakujeme za rozhovor!

Nová tvár
učebnice CHÉMIE

Keď sme zbadali učebnice chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných 

gymnázií, neodolali sme ako správne redaktorky priniesť do redakcie infošky, 

ako je to možné? Ako sa žiačka stane titulkou na učebnici?

Text a foto: Karin Vašicová, Veronika Dulayová, kvarta A

Nina Boldocká
kvarta A
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rčite si mnohí z vás 
všimli plagáty 
rozmiestnené po 

celej škole, ktoré pozývali 
žiakov základnej a strednej 
školy na takzvané exhibičné 
debaty. Je to krúžok, na 
ktorom sú modelové debaty, 
v ktorých ,,debatujú“ 
členovia nášho školského 
debatného klubu alebo si 
na nich pozveme o niečo 
skúsenejších dlhoročných 
debatérov. Debatovanie 
nie je iba obkecávanie, je to cielený rozhovor, 
presviedčanie, komunikácia najvyššieho levelu.

O čo nám ide? Odpoveď je jednoduchá, CHCEME VÁS NA ,,DEBATKU“! :) 

Tento školský rok sa náš klub rozhodol stredoškolskú debatu rozšíriť a sprístupniť aj žiakom základnej 
školy, čo je jedinečná šanca vyskúšať si debatovanie a naučiť sa základné veci, ktoré môžeš využiť nielen 
na debatiádach, ale aj pri presviedčaní mamky. Uvidíš, že to fakt funguje, keď sa ti ju podarí presvedčiť 
spať u kamoša/šky alebo ostať von o hodinu dlhšie... A ak ťa debatovanie zaujme, ak sa ti ten úžasný 

pocit, keď tvoje argumenty presvedčia 
rozhodcu, že máš pravdu, zapáči, potom 
môžeš na strednej škole pokračovať 
a základoškolské debatiády vymeniť za 
stredoškolský formát.

Práve do stredoškolskej debaty sa naša 
Tilgnerka zapája už nejaký ten rok. Jej 
debatný klub „vychoval“ nejedného 
debatéra. Mnohí z nich ostávajú 
,,debatovať“ aj na vysokých školách 
a úspechy zožali dokonca aj v zahraničí. 
Na to, aby si mohol/a debatovať na 
súťažiach, potrebuješ tím skladajúci 

sa z troch členov. Každý z debatérov, tiež nazývaných rečníkov, má v debate istú úlohu, ktorú musí 
splniť. Inú úlohu má prvý rečník, inú druhý a inú tretí... Hlavné je však, že aj keď sa dostanú do jednej 
z mnohých situácií, kedy majú rozdielne názory alebo im jednoducho nesadla téma, ktorú majú 
obhajovať, vedia sa dohodnúť. Naučiť sa kompromisu, správnej argumentácií a tímovej práci nikdy nie 
je na škodu! Naše ,,debatko“, ako slangovo náš Debatný krúžok voláme, je postavený práve na tom. Tak 
vidíme sa aj osobne?

Text a foto: Anna Mária Zimová, III.Ab  .

spať u kamoša/šky alebo ostať von o hodinu dlhšie... A ak ťa debatovanie zaujme, ak sa ti ten úžasný 
pocit, keď tvoje argumenty presvedčia 
rozhodcu, že máš pravdu, zapáči, potom 
môžeš na strednej škole pokračovať 
a základoškolské debatiády vymeniť za 
stredoškolský formát.

Práve do stredoškolskej debaty sa naša 
Tilgnerka zapája už nejaký ten rok. Jej 
debatný klub „vychoval“ nejedného 
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,,debatovať“ aj na vysokých školách 
a úspechy zožali dokonca aj v zahraničí. 
Na to, aby si mohol/a debatovať na 
súťažiach, potrebuješ tím skladajúci 

sa z troch členov. Každý z debatérov, tiež nazývaných rečníkov, má v debate istú úlohu, ktorú musí 
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ktorom sú modelové debaty, 

nie je iba obkecávanie, je to cielený rozhovor, 
presviedčanie, komunikácia najvyššieho levelu.

My SA
SLUŠNE

ZO ZÁKULISIA 

DEBATNÉHO KRÚŽKU

HádAMe

Často si nevieme predstaviť, že by sme žili 
v inej dobe. V  jeden pondelok 10. 9. 2018 sme 
si to vyskúšali. Vďaka organizácii Post Bellum 
sme sa dozvedeli niečo bližšie k 2. svetovej 
vojne, napríklad ako vtedy zaobchádzali so 
židmi, ako sa parlament – vláda zaujímala 
o problémy v štáte a mnohé iné veci.

V prvej časti tohto workshopu sme sa ,,zahrali” 
na parlament. Rozdelili sme sa na politické 
strany, napríklad Slovenská ľudová strana, 
Agrárna strana, Komunistická strana. Snažili 
sme sa presadzovať názory a plány, ktoré tá 
daná politická strana počas 2. svetovej vojny 
plánovala urobiť. 

V druhej časti workshopu 
sme sa skôr rozprávali 
o problémoch, aké mali 
židia. Zamerali sme sa 
na konkrétnu židovku, 
ktorá sa volala Evička, 
a na jej ťažký život, ktorý 
prekonala. Evička si viedla počas života denník, 
ktorý sa zachoval a mali sme možnosť si ho prečítať.

Zrazu sme boli súčasťou dejín a už to nebol 
len príbeh z učebnice dejepisu. Bola to naozaj 
zaujímavá skúsenosť!

Ella Baumanová a Saška Balenčinová, 9.B

Ako sme sa na dejepise hrali

OBĽÚBENÝ ŠKOLSKÝ PROJEKT, KTORÝ TILGNERKA 
ROBÍ KAŽDÝ ROK! JE TO SÚŤAŽ MEDZI PIATAKMI 
O NAJKRAJŠIU ZÁLOŽKU, KTORÚ SI VYMIEŇAJÚ AJ 
S INÝMI ŠKOLAMI NA SLOVENSKU ČI V ČECHÁCH.

ZÁLOŽKAZÁLOŽKA
SPÁJA ŠKOLY

našej triede sme sa o projekte záložka 
dozvedeli od pani učiteľky slovenčiny 
a veľmi nás zaujal, lebo sme si mohli 

vybrať knihu, akú chceme. Každý má obľúbenú 
inú knihu, nemusela byť povinná a to bolo super! 
Výroba záložky na hodine je skvelá vec! Kto robil 
zložitejšiu záložku, ten si ju dokončil aj doma. 
A vlastne až keď boli záložky hotové, začali sme 
sa zaujímať, kam poputujú, pretože niektoré 
záložky boli tak pekné, že sme sa s nimi ani 
nechceli rozlúčiť!

Hotové záložky sme si potom vystavili a v triede 
zvolili 3 najkrašie záložky. To isté urobili aj 
ostatné piatacke triedy, takže napokon sme 

súťažili o najkrajšiu piatacku záložku! Výherca 
získal skvelú cenu! Naše záložky sme potom zrátali 
a dorobili toľko, aby sme ich mohli poslať našej 
partnerskej škole. Teraz už netrpezlivo čakáme, aké 
záložky nám pošlú z partnerskej školy a ako sa nám 
škola predstaví.

Popri výrobe záložiek v celej súťaži sme sa rozprávali 
o knihách, našli sme tipy na mnohé zaujímavé knihy 
a aj sme sa zabavili! Je to skvelý projekt!

Text a foto: Miška Hlavinková, 5.A 
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záložky nám pošlú z partnerskej školy a ako sa nám 
škola predstaví.

Popri výrobe záložiek v celej súťaži sme sa rozprávali 
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CESTOVANIE Všade dobr e,
doma najlepšie!

Amerika je často idealizovane  považovaná za 
„zem splnených snov“, ľudia sú tam slobodní 
a môžu byť čímkoľvek si vysnívajú. Ja osobne si 
Slovensko vážim viac ako nikdy predtým!

Po príchode do Ameriky si človek najprv všimne 
tie najočividnejšie veci ako napríklad obrovské 
obchody, obrovské porcie jedál, omnoho väčšie 
autá a cesty. V mestečku Valdosta, Georgia, 
kde som bývala ja, k tomu ešte pripočítajme 
absolútne žiadne chodníky ani verejnú dopravu. 
Už len táto malá zmena bola pre mňa obrovský 
šok, keďže v Bratislave som bola zvyknutá, 
že sa môžem všade dostať peši alebo aspoň 
električkou. Vo Valdoste to však neprichádzalo 
do úvahy. Na začiatku som si povedala, že ma 
môžu voziť kamaráti a moji hosťovskí rodičia, no 
po chvíli to začne byť naozaj frustrujúce, keď ste 
závislí od niekoho pri každom vašom pohybe.

Ďalšia zo zmien bolo stravovanie. Je všeobecne 
známe, že v Amerike sa jedáva veľa rýchleho 
občerstvenia a nezdravého jedla. Rozsah toho, 
ako to v skutočnosti je, bol však pre mňa 
nepredstaviteľný! Pre niekoho ako som ja, kto sa 
naozaj snaží jesť zdravo, je celkom ťažké si zvykať, 
že „večera z mrazničky“ alebo Burger King na 
raňajky je tam, kde som bývala, úplne bežná vec. 
V školskej jedálni, ktorá nám na škole ponúkala 
raňajky aj obed, boli na výber väčšinou jedlá 
ako hotdogy, hamburgery, hranolky alebo pizza. 
V supermarketoch bol síce veľký výber ovocia, 
zeleniny a zdravých vecí, no všetko to bolo ozaj 
neskutočne drahé. 

Do Ameriky som išla so zámerom študovať na 
americkej strednej škole, čo znamenalo zvyknúť si 
na kompletne nový školský systém. Tešila som sa 
na to, že si budem môcť predmety vyberať sama, 
a tým pádom budem „strojcom svojho vlastného 
rozvrhu“, no toto nadšenie ma rýchlo prešlo. Je 
síce fajn môcť si vybrať, čo ma zaujíma a aj úroveň 
toho, čo chcem študovať, no mohla som si vybrať 
len sedem predmetov, ktoré sa opakovali každý 
deň. Pre niekoho, kto prichádza zo slovenského 
školského systému, kde je každý deň úplne iný, 
to po chvíľke začne byť frustrujúce a nudné, no 

dá sa na to zvyknúť. Jedna z výhod je, že tým, 
že sa každému predmetu venujeme každý deň, 
je možné ísť v ňom naozaj do hĺbky. Taktiež je 
omnoho jednoduchšie sa niečo naučiť, keď si to 
stále opakujete. Nevýhodou, ktorá bola pre mňa 
asi najzávažnejšou z celého tohto pobytu, bolo, že 
bežné americké školy sú naozaj o niekoľko úrovní 
nižšie ako slovenské. 

Veci ako povinné zdravotné poistenie alebo 
bezplatné vysokoškolské štúdium taktiež nie 
sú v Amerike samozrejmosťou ako u nás. Štát 
štúdium vysokoškolákom nepreplatí, a tak si oni 
sami musia platiť tisíce dolárov za navštevovanie 
vysokej školy alebo sú odkázaní na štipendiá. 

Na všetko, čo tu spomínam, sa po čase dá zvyknúť 
a dá sa s tým naučiť existovať. Je to štýl života, 
ktorým žijú milióny ľudí a je to pre nich úplne 
normálne. Pre niekoho, ako som ja, je tu však 
toľko rozdielov, s ktorými sa síce dá zmieriť na 
určitý čas, no nechcela by som takto žiť celý 
život. Je mnoho faktorov, ktoré ovplyvnili môj 
rok v zahraničí a vďaka ktorým bol tento rok 
rozhodne nezabudnuteľný a skvelý, ako napríklad 
moja hosťovská rodina a priatelia, no v tomto 
článku som sa zamerala hlavne na veci , ktorými 
sa Slovensko od Ameriky líši a kvôli ktorým si 
teraz vážim to, že žijem v Bratislave, tak ako nikdy 
predtým. 

Lenka Skokánková, 5.A b

Všade dobr e,
najlepšie!najlepšie!najlepšie!najlepšie!najlepšie!

dá sa na to zvyknúť. Jedna z výhod je, že tým, 
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Ráno už býva celkom veľký problém
opustiť mäkkú teplú perinu.
No hrozný budík vyhodí ma na zem,
začíname jesennú rutinu!

Idem si obliecť moje kraťasy –
ale ups, rána sú už studené!
Z toho počasia zbláznim sa asi!
Už sú tu prvé známky jesene!

Listy hýria všetkými farbami,
o pár dní ani jeden nevisí,
všetky sú spadnuté pod našimi nohami,
aj to s jeseňou súvisí.

Babie leto a s ním posledná zmrzlina...
Na konci októbra veselý Halloween!
Ani sa nenazdáme a už je tu zima,
kolobeh prírody, ten večný evergreen.

Stalo sa to tak rýchlo. Ani som nestihla zaregistrovať, že sme sa otočili. Smrť mi 
preblesla hlavou. Celý svoj život som videla v troch sekundách. Chystala som sa na 
koniec. Ten pád bol nečakaný, hrozný, silný, obrovský... 

Hviezdy tej noci boli krásne. Ležala som a mala pocit, že je koniec. Ako keby som 
tam ležala hodiny. A pritom to boli tri sekundy. Pocit úzkosti sa mi rozlial po 
celom tele. Až doteraz ho v sebe mám. Neviem si to vysvetliť. Tak náhle. Všetko mi 
prebleslo mysľou. 

Obraz hviezd, ľudí kričiacich moje meno. Bolo to tlmené. Hlasy som ignorovala. 
Vnímala som len smrť. Utrpenie. Hviezdy. Nočná obloha mi približovala stále 
viac a viac koniec. Keď si na to spomeniem, mám v tele neopísateľný pocit. Niečo 
mi bráni v tom, aby som nazrela do svojho vnútra. Je to ako bolesť zmiešaná so 
strachom a bezmocnosťou. Taká prázdnota.

Ležíš a len tak rozmýšľaš nad zmyslom života. Má to vôbec nejaký zmysel? Som 
tu vôbec k niečomu? Mám nejaké poslanie? Neviem. Všetky otázky, ktoré kladiem 
nevedno komu, zostávajú visieť vo vzduchu bez odpovede. Rozmýšľam, prečo som 
nezomrela. Prečo sa mi nič nestalo. 

Len ten hrozný pocit niekde hlboko vo mne. Neviem sa ho zbaviť. V hlave mi panuje 
chaos. Škola, život, škola, život, škola, život. Pri tom všetkom človek nestíha žiť. Má 
to vôbec význam? Čo je to vlastne život? Máme ho žiť spôsobom, ako žijeme? 

Pred očami sa mi rúti svet do záhuby. Nič nerobím, len sa prizerám, ako postupne 
všetko pohlcuje temnota. Aj by som niečo mohla urobiť. Len by to predĺžilo život na 
Zemi o sekundu. Odhŕňam žalúzie a snažím sa spozorovať nejaké hviezdy. Nič, len 
tma tmúca. Ani moju hviezdu nie je vidno. 

Aj by som sa snažila spozorovať nejaký náznak života. Ale prevláda nado mnou 
strach. Strach z temnoty. Vidím, ako sa každou sekundou približuje ku mne smrť. 
Hodiny bijú. Tik-tak, tik-tak. Bim-bam. 

Zastala som... a počúvam... svet je taký, aký si ho urobím. Započúvať sa nie je na 
škodu. Aspoň si uvedomíte, aký je čas vzácny. Ani jedna jediná sekunda sa nedá 
vrátiť. Možno vám príde každé tiknutie rovnaké, ale pre mňa je každé odlišné. 
Praskanie starnúceho dreva v izbe mi to len potvrdzuje.

Nina Boldocká, kvarta A
Ilustrácia: Miška Revová, 9.B

Kristián Spevák, kvarta A
Ilustrácia: Veronika Dulayová, kvarta A Adela Kopčíková, sekunda A

Jeseň už dáva listy červené,
deti sa tešia na dni jesenné.
Do školy nejdú len múdrosti nasávať,
ale aj s kamošmi skvelo sa zabávať.
Začínajú povinnosti, krúžky, učenie!
Ale neboj, nebude to žiadne mučenie,
stačí iba rozdeliť si čas 
a zvládneš to hravo zas!

A je to tu znova! TRI SEKUNDY, STO OTÁZOK
(MINIPOVIEDKA)

Znova škola volá

Do školy nejdú len múdrosti nasávať,

Začínajú povinnosti, krúžky, učenie!
Ale neboj, nebude to žiadne mučenie,
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PRESTÁÁÁVKAA je tu znova škola! No čo už – aj to treba!Hlavne, že sa nám znova vrátia naše milované...

Čo nám bude teraz chýbať?
Čo veľmi milujeme? No predsa...

1. V lete je teplé…
2. Opak mesta
3. Atlantický...
4. Pŕhli v mori
5. Tekutina
Autorka: P. Lauková / P. Styková, sekunda A
Obrázky: V. Szabová, kvarta A / 
M. K., 9.A / L. Szabová, 5.C

Autor: T. Vizina, S. Rajci, sekunda A, Obrázok: N. Minarovjech, 9.A

1. Stanovať v kempe
2. Veľké voda, nie jazero
3. Pre deti je letný...

4. Letná studená dobrota
5. Dostať smäd
6. Letný mesiac

7. Pri mori sa opaľuješ na...
8. Nebeské teleso
9. Skoré letné ovocie

6. Oskar inak :D
7. Opak zeleniny
8. Prázdniny inak
9. Vodné zvieratá

Precvič si svoje mozgové závityv našich osemsmerovkách!
Hľadaj slová:
ŠKOLA, KNIHA, 
ZOŠIT, CERUZKY, 
PERO, GEOGRAFIA, 
SLOH, TELESNÁ, 
TRIEDA, KRIEDA, 
ŠPONGIA, LAVICA, 
STOLIČKA, TABUĽA

Hľadaj slová:
PRÁZDNINY, PLÁŽ, OSTROV, PIESOK, KRAB, 
BAZÉN, RAK,BÝK, KOKOS, VODA, LOPTA, XBOX, 
BOX, PLAVKY, MOR, RYBA, KOROK

Hádaj, kto je na obrázku?
Vďaka tejto žene – panovníčke chodíme všetci do školy!

Autorky: I. Pokorná / M. Podmanická, 9.A

Veronika Dulayová, kvarta A
Obrázok: T. Usharová, sekunda A

Meno a trieda:

Správne riešenie:

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 .
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 !

Hoci teraz neraz frfleme, že musíme chodiť do školy, voľakedy 
na tom deti boli oveľa horšie! Už od malička pracovali, 

kde sa dalo, aby pomohli rodine, či už na poli 
alebo ako slúžky či pomocníci. Až povinná 
školská dochádzka uzákonila vzdelávanie!

Autorka: Nicol Herná, sekunda A

OKTÓBER 2018
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Milan RastislavMilan Rastislav
ŠtefánikŠtefánik

TILGNERÁCKY

TILGNERÁCKY

TILGNERÁCKYKomiks

Viki Melicherová + Nelka Minarovjech/ 9.B, Eliška Kořínková, kvarta A

NARODIL SA 21. 6. 1880

POLITIK – VZNIK ČSR 1918

RÁD FOTIL KRAJINY

MOHYLA – BREZOVÁ
POD BRADLOM

NOVINÁR

ZOMREL

VYŠTUDOVAL ASTRONÓMIU

BOL 6. Z 12 DETÍ

LETEC

Adela Kopčík
ová, se

ku
nda A

Antistresová  „omaľovánka„

ZNOVA
POMÔŽME

ZVIERATÁM!
Určite si spomeniete 
na minulý rok, kedy 
5 dievčat z Tilgnerky 
zorganizovalo zbierku 
na pomoc zvieratám 
z útulku. Zbierka bude 
aj tento rok a je nás 
viac! Predáme rôzne 
handmade produkty 
od náramkov cez 
antistresové lopty až 
po vianočné darčeky. Peniaze budú určené na rôzne operácie zvierat, 
krmivo a iné potreby. Na výbere útulku sme si dali záležať aj tento rok 
a vieme, že sa správa k zvieratkám, ako sa patrí! 
ĎAKUJEME, ŽE POMÁHATE ZVIERATÁM A PRIDÁTE SA K NÁM!
Kika, Laura, Adela, Natália, Gabika, Maťa / 6.B, 
Viki / príma A, Adelka / sekunda A a Agátka / tercia A
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BEZ KOMENTÁRA

DRUHÉ ČÍSLO ČASOPISU TILGNERKA VYJDE UŽ V POLOVICI DECEMBRA!
VAŠE TIPY A NÁPADY POSIELAJTE NA: adriana.hlavinkova@tilgnerka.edu.sk


