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EDITORIÁL

Ahojte, Tilgneráci!
Čas neúprosne letí a p

rvý polrok je už

za nami. Ale druhý pol
rok bude ešte

intenzívnejší ako ten p
rvý. Čakajú nás

maturity, veľkonočné p
rázdniny

a mnoho aktivít. Teraz
môžeme

zhodnotiť svoje výsled
ky

a porozmýšľať, čo sa d
á urobiť ešte

lepšie, aby sme na kon
ci roka boli

sami so sebou spokojn
í.

Mnohí z nás majú okre
m školy viaceré

záujmy, v ktorých dosa
hujú výborné

výsledky. Každý úspec
h, aj keď

drobný, nás posúva ďa
lej. Je pekné,

keď sa navzájom podporujeme v našich

aktivitách a doprajeme
úspech aj iným. Závisť

a nenávisť je to najhor
šie, čo ľudia medzi seb

ou

môžu mať. Ešte horšia
je však ľahostajnosť,

nevšímavosť a nezáuje
m o iných.

Preto by bolo perfektn
é,

aby sme práve tento

druhý polrok vytvorili

vo svojom okolí

prostredie, kde si

budeme pomáhať,

doprajeme si úspechy

v škole, úspechy

v športoch či úspechy

v umeleckých krúžkoch
.

Veď nie nadarmo sa

hovorí: „Ak dopraješ

úspech inému, bude a
j

tebe dopriate.“

Príjemné čítanie o úsp
echoch našej školy

v marcovom čísle Tilgnerky vám praje
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Slovenské zvyky

Na hodinách dejepisu sme saučili o tom, aké zvyky sú naúzemí Slovenska a vo svete!

Čerešničkou na torte bolo,keď nám naši chlapci dali poskončení oficiálnej časti ružeako prekvapenie.

Mať rádio na škole vôbecnie je samozrejmosťou, ale„lepšie“ školy ho majú.Vďaka nasadeniu
niektorých študentov sa ajtento projekt podarilorozhýbať.
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Stužková Oktávy A
5

20

Ježkovia na Tilgnerke
14
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SILVESTROVSKÝ BEH
Posledný deň v roku 2018 sa stretli súčasní
bežci z Tilgnerky aj bývalí Tilgneráci na
Silvestrovskom behu cez bratislavské
mosty. Počasie bolo ideálne, atmosféra
neopakovateľná a skvelá partička. Veď čo
je lepšie ako osláviť posledný deň v roku
práve takýmto spoločným behom, kde je
každý víťazom!?

PRIJÍMAČKY
Pre záujemcov o štúdium na našom
bilingválnom gymnáziu zameranom na
prírodné vedy – termín prijímacej
skúšky do prvého ročníka bilingválneho
gymnázia bude dňa 26. marca.
Prijímačky na naše osemročné gymko
budú v máji! Viac na stránke školy:
www.tilgnerka.edupage.org.

I
Pamätám si, ako som sedela na školskom gauči
píšuc článok o stužkovej, o ktorej som si myslela,
koľko viem, a mudrovala pre vás nejaké rady, ktoré
by sa vám mohli hodiť. Ach! To boli ešte
bezstarostné časy, kedy sme plánovali viac
teoreticky ako prakticky. Ale počas praktických
príprav (mesiac pred stužkovou) nám nebolo
všetko jedno. Miestami to bolo dramatické, napäté
či mierne
nepríjemné.
Takmer denne
sme sa o niečom
hádali a stále
sme niečo menili.
Buď sme chceli
počas hádky
vraždiť, alebo
sme sa smiali na
tých, ktorí sa
hádali. Bol to
celkom masaker.

Roky som sa na
stužkovú tešila a predstavovala si, aké to asi bude.
V deň stužkovej sa mi chcelo plakať a moje jediné
prianie bolo, aby to už skončilo.

Každopádne, počas večera sa hysterické hormóny
postupne upokojili a atmosféra sa začala
uvoľňovať. Samozrejme, nie všetci to prežívali tak
ako ja. Väčšina bola v pohode a brala veci
s nadhľadom, čo ma na jednej strane o to viac
znepokojovalo, no na druhej strane som za to bola
vďačná. Väčšina vecí išla podľa plánu. Samozrejme,
že nie všetky. No tie, ktoré nevyšli, nás aj hostí
aspoň pobavili.

Bolo to aj krásne. Myslím si, že stužková je naozaj
niečo, čo sa už nikdy nezopakuje a človek si to
musí zažiť na vlastnej koži. Stáť v zástupe
a počúvať príhovory riaditeľky/zástupkyne,
triednej, krstnej mamy či rodičov je aj vtipné, aj
dojemné. Nech sme sa predtým akokoľvek
doťahovali, vtedy sme boli všetci radi, že sa máme.

Ani učiteľský
tanec,
z ktorého sme
mali niektorí
mierne nervy,
nebol vôbec
zlý.. Však, pán
učiteľ? :D

Užili sme si to
a bolo to
skvelé!

Neopakovateľné. No a čerešničkou na torte bolo,
keď nám naši chlapci dali po skončení oficiálnej
časti ruže (ako prekvapenie). To sú tie momenty,
kedy si uvedomím, že aj napriek tomu, ako veľmi
sme rozdielni, tak držíme spolu. Som veľmi vďačná
za ľudí, s ktorými som mohla týchto osem rokov
stráviť. A verím, že naša stužková sa navždy
v pamäti zachová!

Text a foto: Nicol Rácová, oktáva A

SND
Slovenské národné divadlo a hra Hedda
Gooblerová boli zaujímavým večerom
pre oktávu A a 5.A b dňa 5. decembra!
Naozaj typická Ibsenovská hra!

Keď sa predstava
stretne s realitou

BLAHOŽELÁME
Tamare Volnej (sexta A) zo skupiny AJ pani učiteľky
J. Červeňovej, ktorá sa 6. decembra zúčastnila súťaže
v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku
SHAKESPEARE MEMORIAL. Tamara obsadila vynikajúce
2. miesto v kategórii prednesu poézie študentov 5. – 8.
ročníka osemročných gymnázií. Well done, Tamara! Prvý
rok sa tejto súťaže zúčastnil aj Igor Furdík (tercia A) zo
skupiny pani učiteľky D. Mestickej, v kategórii prednes
prózy študentov 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií.
Hoci Igor nebol medzi ocenenými účastníkmi, vie teraz
ako svoje šance zlepšiť na budúcom ročníku!

ANGLIČTINA BODUJE
29. ročník OKRESNÉHO KOLA OLYMPIÁDY
V ANGLICKOM JAZYKU už pozná svojich víťazov,
a sú medzi nimi aj študenti našej školy. Na
prvých miestach sa umiestnili a do krajského
kola postupujú Kristína STOHL (Sekunda A)
v kategórii A1, Patrik DUREC (Septima B)
v kategórii 2B a Jakub KUBÍČEK (Septima B)
v kategórii 2C2. Na druhých miestach sa
umiestnili Ján Sebastián NEZNÍK (Tercia A)
v kategórii B1 a Diana HORECKÁ (Sexta B)
v kategórii 2A. Gratulujeme!

BRIDŽOVÝ TURNAJ
Práve 18. decembra náš bridžový klub súťažil na
turnaji na Gymnáziu Angely Merici
v Trnave. Dnes súťažili tímy
z vyhlasovateľa turnaja,
z Gymnázia v Topoľčanoch,
z Grosslingovho a my.
Naša Emily nesklamala. So
svojím hráčskym
partnerom jednoznačne
vyhrala. Blahoželáme!

ŠTRAJK ZA PLANÉTU
V piatok 15. marca 2019 sa do štrajku za ochranu
našej planéty a klímy zapojili aj žiaci našej školy.

Štrajk odštartovala naša rovesníčka Greta Thunberg zo Švédska. K tomuto nezvyčajnému protestu
sa postupne pripájajú študenti z celej Európy.
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Vianoce majú svoje neopakovateľné
kúzlo, či ste dieťa a či dospelý, ale
zázrak, ktorý sa stal 6. decembra 2018
na Spojenej škole Tilgnerovej je ozaj
mimoriadny! Naše Vianočné trhy
privítali stovky ľudí – žiakov, rodičov,
starých rodičov, priateľov, známych
pri nespočetnom množstve krásnych
stánkov. Kto sa na chvíľu len tak
zastavil, temer sa stratil v obrovskom
zástupe ľudí. Žiaci ponúkali svoje
výrobky – náušnice, pohľadnice,
oplátky, hračky, koláčiky... Vo vzduchu
sa vznášala vôňa úžasného nealko
punču a kakaa, hrala vianočná hudba,
vystupovali šikovníci z rôznych tried...

Na tvárach každého svietil
obrovský úsmev! Hostia aj
predávajúci žiarili ako
vianočné ozdoby na našom
krásnom stromčeku vo
vestibule! Táto magická
atmosféra dobra, lásky,
spolupatričnosti, šťastia
a pokoja je tým najväčším
darom, ktorý môžeme
venovať našim deťom v ich
vzdelávaní a výchove.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám pomohli vytvoriť tento
zázrak! Spolu sa vyzbieralo 2 302,63 €, ktoré poputujú pre
deti na ich výlety a zážitky. Ale skutočná hodnota toho dňa
je nevyčísliteľná...

ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste medzi nás prišli, za tento dar
človečiny!

vedenie školy
foto: S. Bodláková

NAŠA REDAKTORKA NICOL JE SKORO V KAŽDOM ČÍSLE NÁŠHO ŠKOLSKÉHO ČASOPISU,
PRETOŽE JEJ HVIEZDNA KARIÉRA IDE RAKETOVÝM TEMPOM VPRED! V SOBOTU
26. JANUÁRA 2019 STE JU DOKONCA MOHLI VIDIEŤ NA OBRAZOVKÁCH RTVS! PREČO?

V septembri 2018 bola Nicol ocenená
v celoslovenskej súťaži Susedia, na
ktorých sa nezabúda krásnym druhým
miestom! Rovnako bola pozvaná aj na
oceňovanie u primátora ako Talent
Bratislavy. Stala sa junior redaktorkou
TASR a teraz môžete počuť jej hlas aj
v našom školskom rádiu Tilgnerka.

Nakoľko svojou prácou a správaním
zaujala, bola pozvaná aj na oceňovanie
Spravodliví medzi národmi, ktoré sa
konalo 16.1.2019. Titul Spravodliví medzi
národmi je každoročným ocenením,
ktorým sa vyjadruje úcta a obdiv nad
veľkými činmi obyčajných ľudí, ktorí
riskovali vlastný život pri záchrane
prenasledovaných židovských
spoluobčanov. Na slávnostnom večere
v historickej budove Národnej rady sa
zúčastnil prezident Andrej Kiska, ďalší
štátni predstavitelia a veľvyslanci.

Naša Nicol Rácová z oktávy A na záver oceňovania Spravodliví medzi národmi prečítala svoju prácu
o Ondrejovi Čaneckom, ktorý bol tento rok jedným z 15 ocenených Slovákov. Pripojil sa tak k viac ako
580 odvážnym mužom a ženám zo Slovenska a vyše 27-tisíc jednotlivcom z mnohých ďalších krajín,
ktorí sa vzopreli režimu a bojovali proti holokaustu. Odvážne pomohol dvom utečencom – Vrbovi
a Wetzlerovi pri úteku z koncentračného tábora Osvienčim. Celé podujatie bolo publikované na
obrazovkách RTVS v sobotu 26. januára 2019, v predvečer pamiatky oslobodenia Osvienčimu.
(Nájdete v archíve RTVS). Rovnako si môžete rozhovor s Nicol vypočuť aj v archíve Rádia Regina –
nielen o súťaži a holokauste, ale aj o vyučovaní dejepisu a sile mladých do budúcna.

My v redakcii jej gratulujeme a tešíme sa z jej
úspechov! Je príkladom toho, ako sa musíme obzerať
okolo seba a pomáhať si navzájom. Ako píše Nicol vo
svojej práci: „Aby zlo zvíťazilo, netreba veľa. Stačí, aby
dobrí ľudia nerobili nič.”

Text: Diana Šablicová, 5.Ab
Foto: archív redakcie

Vianočné trhy
NA TILGNERKE

TALENTY
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Radošinské naivné divadlo v spolupráci so
Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom
uviedlo muzikálovú inscenáciu o významnej
osobnosti našich dejín – Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi s názvom Malý veľký muž. Hoci
predstavenie vďaka svojmu kvalitnému
spracovaniu býva beznádejné vypredané,
doobedie dňa 17. januára 2019 sála Radošincov
patrila len našej Tilgnerke, keďže sa vedeniu
našej školy podarilo vybaviť, aby Radošinci hrali
len pre nás – celý 3. stupeň, čo bolo cca 300
žiakov.

Vďaka nenútenému, hravému, vtipnému
spracovaniu sme sa o malom veľkom mužovi
dozvedeli nielen z jeho politického života, ale
osobného. Politické plány, vízie, sny, úspechy...
Pán Štepka tieto podstatné mená pretavil do
hry plnej vtipu a úžasných výkonov tanečníkov
SĽUK-u. A tak sa počas predstavenia divák
celkom prirodzene pýtal, koho má obdivovať
viac – či samotného generála, či autora hry
alebo umelcov, ktorí dokázali ten pocit preniesť
na diváka.

Hoci viackrát sme spomínali komediálne
poňatie témy, na konci predstavenia mali
viacerí slzy na krajíčku. Nuž, hlavný hrdina
skončil, skončila sa hra...

Ale aby toho nebolo málo, mali sme vybavenú
ak besedu so samotným tvorcom. Pán Štepka
nenútené začal besedu rozprávaním o svojej hre
a dal priestor aj žiakom na ich zvedavé otázky.
Veď ako nám prezradili maturanti, Radošinské
naivné divadlo je aj v maturitných otázkach,
takže kto si potiahne túto otázku, maturitu má
istú. Rovnako mnohých nás zaujímalo, ako je
možné tak bohatý život tak významného človeka
vtesnať do 1 predstavenie. Pán Štepka ale
vyštudoval učiteľstvo slovenčina – dejepis,
takže sa mu to úžasne podarilo. Za jeho milé
slová mu v mene nás všetkých i za náš školský
časopis poďakovala aj Nicol Rácová, naša junior
redaktorka TASR, ktorá s ním chystá aj rozhovor.
Pán Štepka nás zaujal aj ako autor, aj ako skvelý
človek. Určite radi využijeme jeho pozvanie na
ďalšie predstavenie. Kto nebol, ozaj môže
ľutovať – famózne bolo!

A tak len dúfame, že tak ako hovoril M. R.
Štefánik: „Možno raz.....“ Možno raz aj my
budeme takí úspešní, ako bol Štefánik alebo
pán Štepka!

Text: Lukáš Lahučký, 3. Ab
Foto: Adam Miškech, oktáva A

Školské kolo tradičného
Hviezdoslavovho Kubína
v rámci celoštátnej súťaže
v umeleckom prednese poézie
a prózy sa na Tilgnerke konalo
dňa 18. februára 2019. V porote
bola pani učiteľka
A. Rybnikárová, p. uč. Ľ.
Palušková a p. uč. M. Ťureková.

Súťažilo sa v troch kategóriách.
V jednej boli žiaci 5., 6. ročníka
a prímy, v druhej sa predstavili
súťažiaci zo sekundy až kvarty,
kým tretiu kategóriu tvorili Kolektívy. Školské kolo svojím
prednesom otvorili dve žiačky práve z 3. kategórie
Kolektívy, keď vo dvojici uviedli vlastnú báseň
o Hviezdoslavovom Kubíne. Všetci súťažiaci si pripravili
krásne prednesy, rozhodovanie poroty bolo preto veľmi
náročné. Víťazom držíme palce na Okresnom kole
Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa pre II. a III. kategóriu
uskutoční 13. a 19. marca.

Text a foto: Lucka Nemcová a Paulínka Prokopová, príma A

Poézia II. kategória
1. miesto Emma Balážová, 6.B
2. miesto Viliam Grinč, 5.B
3. miesto Pavlínka Prokopová, príma A

Próza II. kategória
1. miesto Lucia Nemcová, príma A
2. miesto Kira Foss, 6.A
3. miesto Anetka Pavlove, 6.B

Poézia III. kategória
1. miesto Katka Hrušovská, 8.A
Próza III. Kategória
1. miesto Igor Furdík, tercia A
2. miesto Adam Bielik, kvarta B

Čestné uznanie za vlasnú báseň
Kolektív I. kategória: Adela Kopčíková
sekunda A, Michaela Hlavinková 5.A

Postup na Okresné kolo:
Adam Burčík, príma A

VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2019

TAKÝ BOL PODTITUL BESEDY, KTORÚ PRE 5. ROČNÍK PRIPRAVILI
NAŠE PANI UČITEĽKY SLOVENČINY. A NEBOLA TO HOCIJAKÁ BESEDA,
ALE PRÁVE BESEDA S PANI SPISOVATEĽKOU, KTOREJ SA BOJA
MÁTOHY A NEBOJA DETI!

Všetky tri piatacke triedy sme sa stretli počas 2. a 3. hodiny
v utorok 5. marca 2019 v našej jedálni, kde sme netrpezlivo čakali
na pani spisovateľku Petru Nagyovú Džerengovú. Jej knihy mnohí
poznáme, dokonca sme si ich dali aj podpísať. Píše pre deti aj pre
dospelých. Aj sme si prečítali úryvky z kníh, ale hlavne vypočuli
mnoho zaujímavých vecí, ktoré nám o sebe prezradila. Pani
spisovateľka je veľmi pekná, milá a zábavná. Prezradila nám aj to,
ako sa stať spisovateľom. Keďže nedávno oslavovala narodeniny,
potešili sme ju malým darčekom a aj narodeninovou piesňou!

Veľmi sa tešíme na jej ďalšiu návštevu, lebo vďaka nej mnohí
čítajú ešte radšej!

Text a foto: Miška Hlavinková, 5.A

OBĽÚBENÝ MALÝ VEĽKÝ MUŽ
GÉNIUS O GÉNIOVI?
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Pani učiteľka, čo na Tilgnerke
učíte?
Učím chémiu a fyziku.

Vždy ste chceli byť učiteľkou?
Ak by ste nerobili učiteľku, čím
by ste chceli byť?
No, pravdupovediac učenie
nebolo moje vysnívané
povolanie. Rada som chodila
do školy a učila sa nové veci,
ale nikdy ma to k učiteľstvu
neťahalo. Náhodou som sa
dostala k práci s deťmi a veľmi
rýchlo sa môj vzťah k tejto práci
zmenil. Moja práca ma
momentálne veľmi baví, a preto
je pre mňa ťažké odpovedať na
túto otázku.

Prečo máte rada predmet,
ktorý učíte?
Fyzika a chémia v sebe nesú
odpovede na veci, ktoré sa dejú
okolo mňa každý deň. Spájajú
v sebe experimenty s teóriou, a tak nikdy
nenudia. Čo-to sa treba naučiť, ale veľa vecí sa
dá odvodiť.

Čo rada robíte vo voľnom čase?
Čítam, chodím do kina, športujem, lúštim
krížovky, pracujem na záhrade, klebetím
s kamarátkami.

Čo rada robíte cez prázdniny, vašu dovolenku?
Leňoším, chodím do prírody, užívam si slnko
a vodu s mojou rodinou.

Rada cestujete? Kam?
Cestovanie mám veľmi rada, lebo sa stretnem
s novými a často zaujímavými ľuďmi. Rada
spoznávam ich kultúru. Mojou srdcovkou je
Grécko.

Ktorá jedlo máte najradšej?
Zeleninové šaláty a gyros.

Ako si predstavujete dovolenku snov?
Slnko, voda a spoločnosť ľudí, ktorých mám
rada.

Ako by ste samu seba charakterizovali?
Optimistická realistka.

Máte nejaké životné motto, obľúbený citát?
Človek sa neutopí preto, lebo sa ponorí, ale
preto, že zostane pod vodou.

Ďakujeme za rozhovor!

Diana Šablicová, 5.Ab
Foto: archív M. B.

Pán učiteľ, čo na Tilgnerke učíte?
Informatiku, fyziku a techniku.

Vždy ste chceli byť učiteľom? Ak by ste
nerobili učiteľa, čím by ste chceli byť?
Nechcel som byť učiteľom, raz bola príležitosť
na Tilgnerke, tak som to šiel skúsiť na pol roka
a ostal som tu učiť už šiesty rok. Moje ďalšie
povolanie je programátor a správca siete. Pár
hodín ešte učím aj na Fakulte informatiky
a informačných technológií v Bratislave.

Prečo máte rád predmet, ktorý učíte?
Lebo som ho vyštudoval a je to moja profesia.
Pokiaľ si pamätám, mal som tieto predmety
stále rád.

Čo rád robíte vo voľnom čase?
Voľného času mám veľmi málo, ale pokiaľ sa
predsa len nejaký nájde, venujem ho mojej
rodinke, poprípade sa venujem mojim
záľubám, ktorých je veľmi veľa.

Čo rád robíte cez prázdniny, vašu dovolenku?
Cez prázdniny sa naplno venujem firme. Pokiaľ
mám aj dovolenku, venujem sa svojej rodine
a záľubám.

Aké sú teda vaše koníčky, záľuby?
Medzi moje koníčky patria napríklad niektoré
druhy športu, ako sú lyžovanie, tenis, lezenie,
ale aj ostatné letné a zimné športy. Medzi
moje ďalšie koníčky, skôr také vedecké, patrí
napríklad chémia a biológia, zbieranie
a určovanie minerálov a hornín, numizmatika.
Celkovo mám veľa koníčkov, ale málo času :)

Rád cestujete? Kam?
Cestujem veľmi rád a to kamkoľvek, kde sa dá
alebo kde som zatiaľ nebol. Rád navštevujem
aj krajiny, v ktorých som už bol a prirástli mi
k srdcu.

Ktorá jedlo máte najradšej?
Neviem, ale asi to bude vyprážaný syr.

Ako si predstavujete dovolenku snov?
Veľmi jasne. V prvom rade vypnutý telefón
v kruhu najbližšej rodiny a najlepšie niekde,
kde je teplo.

Ako by ste sa charakterizovali?
Toto je veľmi ťažká otázka, to musia posúdiť
druhí.

Máte nejaké životné motto, obľúbený citát?
Nemám, neriadim sa podľa žiadneho motta.
Snažím sa pomôcť každému, kto má o pomoc
požiada, a každý deň sa snažím využiť naplno.

Ďakujeme za rozhovor!

Diana Šablicová, 5.Ab
Foto: archív V. K.

Ing. Monika BúryováIng. Vladimír Kunštár
ROZHOVOR



Aj tento rok zdobili školu nenápadné plagáty, ktoré informovali o tom, že bude
zbierka šiat a iných potrieb a hračiek. Takto v tichosti, ako aj minulý rok, sa
trieda kvarta B postarala o to, aby v nemenovanom detskom domove
a iných miestach, kde to potrebujú, mali to, čo nám doma chýbať
nebude, ale mnohým iným to výrazne pomôže a poteší. Tesne pred
Vianocami odišlo 6 obrovských škatúľ, ktoré sa vyzbierali, a dnes už
majú svojich majiteľom.

V mene kvarty B ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili, ale v mene nás
všetkých zároveň snímam symbolický klobúk pred kvartou B, ktorá takto
úžasne pomáha iným ľuďom! Palec hore!

Text a foto: Diana Šablicová, 5.Ab
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V decembri minulého roka sa na našej škole
uskutočnila Filmová noc. Nešlo teda len
o obyčajnú „prespávačku v škole“, ale žiaci
tretieho stupňa tiež zažili menší filmový
maratón. Niekoľko tried sa premenilo na
premietacie miestnosti, pričom každá hosťovala
iný žáner. Mali sme hororovú, sci-fi/fantasy,
animovanú, akčnú a taktiež drama miestnosť. Na

študentov tiež
čakalo bohaté
občerstvenie
a štyri filmy
z každého žánru.
Boli takí, ktorí
pozerali celú noc,
a našli sa aj takí,
ktorých pozeranie
filmov už okolo

polnoci zmohlo a zaspali. Či už ale boli vytrvalí
alebo nie, všetci si noc na škole strávenú
s kamarátmi určite užili. Veď to nebýva často

a má to svoje čaro! A napokon kto vie, možno
budúci rok usporiadame karaoke večer!

Všetko ale je iba na vás študentoch – či budete
chcieť: Ak máte nápad a chuť podporiť podobné
akcie, ozvite sa nám, pomôžte. Veď na škole sme
pekných pár rôčkov, tak nech popri tom učení
ostane čas aj na zábavu a študentský život!

Text a foto: Amy, 3.Ab

FILMOVÁ NOC
NA TILGNERKE VYHNALI SME MORENU,

PRÍVITALI VESNU alebo dejepisný projekt

Na hodinách
dejepisu sme sa
s pani učiteľkou
A. Hlavinkovou
učili o tom, aké
zvyky sú na
území Slovenska,
aké sú vo svete,
a keďže tých
zvykov bolo veľa,
postupne sme si
ich spracovali
ako projekty.
Tvorili sme

v skupinkách na hodine – každý si vybral jeden
zvyk a potom sme už len vymýšľali, ako ho
spracovať. Nebolo to celkom také ľahké, ako
sme si najprv mysleli, ale bavilo nás to
a postupne sme aj prišli na to, ako to urobiť.
Nacvičili sme si prezentáciu projektu,
divadielka, pripravili kvízy či tajničky, doladili
rekvizity a vhodný odev.

Po generálke pre spolužiakov sme išli
projekt predviesť aj do 2.A k p. uč.
E. Olešovej a to v pondelok 11. marca 2018
v rámci školského projektu Starší mladším.
Druháci boli
veľmi šikovní,
dávali pozor
a vedeli
odpovedať
na kvízové
otázky. My
ako
moderátorky
sme prepájali
jednotlivé
scénky
a odovzdávali
sladké
odmeny.

Tento projekt sa nám veľmi páčil, radi by
sme ho predstavili aj v iných triedach.

Lívia Mervová a Hanka Dubeková,
5.C, Foto: A. H., S. B.

Každá škola má svoje zaujímavé
akcie a dni... alebo ich nemá, ale
bolo by dobré ich mať. To ich ale

musí niekto usporiadať. My v 3.Ab
sa o to pokúšame a začali sme

robiť študentské akcie.
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Školský dvor Tilgnerky sa stal
zimným domovom pre
hybernujúcich tmavých ježkov,
ktoré sú z dvoch druhov
vyskytujúcich sa na území
Slovenska tie ešte „vzácnejšie“.

Niekoľko šikovných študentov
sexty A pod vedením pani
učiteľky K. Kresáňovej, ktorí sa
nerozutekali po poslednom
zvonení do sveta mimo školy,
v rámci svojho voľného času
ostali a pomohli vybudovať
ježkárium. Zaobstarali všetko
potrebné ako lístie, voda či
potrava, aby mali ježkovia to
najlepšie prostredie na
prezimovanie. Zo zimného
spánku sa ježkovia zobúdzajú
okolo marca a pokračujú vo
svojom bežnom živote. Živia sa najmä hmyzom,
ale nepohrdnú ani bobuľami, dážďovkami, či

slimákmi, do ktorých sa svojimi nenápadnými,
no ostrými zúbkami schusti zakúsnu. Pokiaľ ste
niekde videli/počuli, že ježkom sa na ich
ostnatý chrbátik (ostne sa im začnu tvoriť už

NA ŠKOLE MÁME NOVÝCH KAMOŠOV ZO ZVIERACEJ RÍŠE,
ALE NEBOJTE SA – TÝCHTO CHCEME! SÚ TO JEŽKOVIA!

pár hodín po narodení) dáva
kúsok jablka – JE TO HLÚPOSŤ. Je
pre nich náročné dostať jablko
z pichliačov a môže sa stať, že im
tam začne hniť, čo priláka
neželaný (častokrát aj bodavý)
hmyz.

Tieto milé malé zvieratká patria
medzi zákonom chránené druhy.
Je skvelé, že sa medzi nami nájdu
ľudia, ktorí myslia aj na tieto
zvieratká, ktoré vedia byt
poriadne ostré. Zima totižto
týmto zvieratkám nepraje a často
sa hlavne v meste zatúlajú
a nevedia si nájsť zimovisko. Od
polovice októbra by už mali
spinkať. Ak takého ježka nájdete,
čosi nie je v poriadku a treba mu
pomôcť. Tak, ako my tým našim

trom „bráškom“, ktorí majú aj svoje mená – Pat,
Mat a Pukky. Uvidíme, ako sa im na jar bude
zobúdzať!

Text a foto: Nicol Rácová, oktáva A

Na Tilgnerke sa angličtina učí so skvelou p. uč.
J. Červeňovou aj takto zábavne, že vyrábate
časovú kapsulu! Po anglicky, of course! Veru
tak! Žiaci Sexty A a Sexty B na hodine angličtiny

zakopali „time capsule“ – puzdro s údajmi
o súčasnosti pre budúce generácie. Do puzdra
vložili predmety, o ktorých si myslia, že
v budúcnosti nebudú existovať. Ku každému
pridali opis – vysvetlenie, na čo sa daný
predmet používa. Pridali aj lístok
s predpoveďou o tom, čo si myslia, že tieto

predmety v budúcnosti nahradí.

„Time capsule“ nebola veľká, preto výber bol
obmedzený, ale žiaci sa vynašli a do puzdra
vložili: lístok na električku, lístok do kina,
pohľadnicu, pero, noviny v papierovej podobe,
fidget spinner, slúchadlá a ešte ďalších desať
predmetov.

Uvidíme, či si
generácia,
ktorá „time
capsule“
o desať rokov
vykope, bude
vedieť odkazy
prečítať, keďže niektoré sú napísané písaným
písmom. Dúfame, že angličtina ostane medzi
žiakmi aj naďalej taká obľúbená, ako je dnes!

Texta foto:
Izabela Karelová, Lea Csipáková, sexta A

Ježkovia
na Tilgnerke

Časová kapsula
pre budúcnosť?



MAJME
SRDCE
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Po minuloročnom úspechu sme sa rozhodli aj
tento rok zopakovať predaj handmade vecí,
ktorého výťažok poputuje zvieratkám.

Tento rok sme si vybrali Občianske združenie
Majme srdce, ktoré sa zameriava hlavne na
pomoc túlavým a týraným zvieratkám.

Výrobky na predaj sme vyrábali dlhší čas, aby
sme v čase pred Vianocami mohli usporiadať
Vianočnú burzu. Boli to rôzne pohľadnice,
oplátky, medovníčky, voňavé sviečky, mydielka,
záložky alebo ozdoby na stromček. Za
symbolické ceny pár centov až 3 eurá si mohli
Tilgneráci kúpiť niečo, čo sa im hodilo ako
darček pre niekoho milovaného na Vianoce
alebo len tak si urobiť radosť. Posledný týždeň
pred Vianocami sme predávali naše výrobky cez
prestávku a boli sme milo prekvapené, ako sa
nám darilo.

Predajom sme
zarobili 149,63
eur, za ktoré sme
nakúpili 56 kg
kvalitného
krmiva. Balíky
krmiva sme
v januári

odovzdali p. Barbore Dadovej z OZ Majme srdce.
Náš príspevok môžete vidieť aj na ich FB
stránke.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a podporili
tak dobrú vec!

Viktória Niščáková, Kristína Andrejkovičová,
Adela Kopčíková, Agáta Škrabanová, Adela
Križanová, Laura Szarová, Gabriela Filadelfiová
pod dohľadom p.uč. A.Hlavinkovej

Foto: redakcia

zvieratká
Zbierka pre

V našej triede 5.A sme mali 22. januára 2019
prednášku o bonsajoch na hodine techniky
s p. uč. K. Katinovou, ktorá bola veľmi
zaujímavá. Pán Ladislav Husák je bonsajista
a porozprával nám, čo všetko je potrebné na
pestovanie bonsajov. Nakoľko nás to mnohých
zaujalo, urobila som rozhovor s bonsajistom
Ing. Lacom Husákom, CSc. o bonsajistike
a o veciach čo robí vo voľnom čase.

Koľko rokov sa venujete bonsajistike?
Približne 35 rokov.

Koľko bonsajov vlastníte?
Niekoľko sto. Niektoré mám v byte
v Bratislave, ale väčšinu mám na obrovskej
záhrade neďaleko Komárna.

Aký druh bonsajov je najlepší pre
začiatočníkov?
Z vonkajších sú to brest, hrab, smrekovec
a borovica. Z bytových sú to granátové jablko
a figovník. U listnatých bonsajov je dôležité,
aby mali malé listy, lebo to dobré vyzerá
a strom nie je preťažený. Predovšetkým
z figovníka a granátového jablka sa dá rýchlo
vytvoriť zaujímavý bonsaj.

Stretávajú sa bonsajisti?
Áno, práve v Bratislave je najstarší
zo slovenských klubov. Bol založený v roku
1983. Každý rok sa usporadúvajú výstavy
a akcie rôzneho druhu. Najbližšia výstava sa
koná v nákupnom centre Bory mall 13. až 14.
apríla 2019. Všetkých teda srdečne pozývam.

Venujete sa aj iným koníčkom?
Áno. Mám veľku záhradu a tam je vždy veľa
práce. Taktiež sa venujem rozmnožovaniu
rôznych okrasných stromov a rastlín. Venujem
sa aj rezbárstvu. Ale bonsaje mám najradšej.

Bonsajistika vznikla v Číne asi pred 2500
rokmi. V 14. až 15. storočí sa dostala do
Japonska. Do Európy sa dostala v 16. storočí. Je
to nesmierne zaujímavé hobby. Dúfam, že
v budúcnosti osloví čo najviac mladých ľudí.

Spracovala:
Emma Nikolajová, vnučka Laca Husáka
Foto: E. N.

BONSAJE NA TILGNERKE
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Akému športu sa venuješ?
Venujem sa synchronizovanému plávaniu.
Ako dlho už robíš tento šport?
„Synchro“ robím už deväť rokov. Keď som mala
štyri roky, začala som plávať. O rok neskôr sa
tréner spýtal mojej mamy, či by som nechcela
robiť akvabely. Ešte stále ma to baví.
A čo doma? Ako ťa podporujú rodičia?
Moji rodičia ma v tom veľmi podporujú, tak ako
aj moju sestru Nicol Diky, ktorá robí tiež tento
šport. Snažia sa pre nás robiť maximum.
Kde trénuješ? V akom klube?
Trénujem všelikde. Na Iuvente najčastejšie, ale aj
na STU, v Šamoríne v X bionic sphere. Plávam za
klub Iuventa Aquatix. Za tento klub veľmi
nepretekám, keďže som už v reprezentácií, ale
pretekám za Slovenskú plaveckú federáciu.
Ako často máš tréningy?
Tréningy mám každý deň okrem nedele.
Trénujem okolo 25 hodín týždenne.

Áno, počuli sme, že si v slovenskej reprezentácii.
Čo to znamená?
Áno, som v slovenskej reprezentácii, čo znamená
dvakrát tak ťažkú prípravu, ako keď nie si
reprezentant.
Ako sa ti zmenili tréningy?
Tréningov je oveľa viac, aj navyše. Teraz mám
tréningy vo vode tri hodiny, kým dovtedy som
mala len jednu hodinu a taktiež nám pribudli aj
ranné tréningy.
Aká najbližšia súťaž ťa čaká? Tešíš sa?
Teraz je moja najbližšia súťaž Slovakia synchro,
kde sa po prvýkrát ukážeme s našou novou
tímovou zostavou. Túto sezónu ma čaká ešte veľa

súťaží, ale najväčšie z nich sú Majstrovstvá sveta
mladších juniorov, Majstrovstvá Európy juniorov
a Majstrovstvá sveta juniorov v Kórei. Na tieto
súťaže sa veľmi teším, ale musíme aj veľa
trénovať, aby sme tam podali náš najlepší výkon.
Kde kupuješ plavky a čapice?
Plavky a čapice kupujem v plaveckých
obchodoch ako napríklad Arena alebo Speedo,
ale niekedy si ich aj objednávam z internetovej
stránky Funkita.
Čo všetko sa deje pred tým, ako odcvičíte
zostavu na hudbu pred rozhodcami?
Predtým, ako ideme rozhodcom ukázať našu
zostavu, máme všetci rozplavbu, ktorá trvá cca 45
až 60 minút. Potom sa už len ideme prezliecť do
súťažných plaviek a sústredíme sa na výkon,
ktorý ideme podať.
Čo by si chcela v tomto športe dokázať?
Chcela by som dokázať, že aj keď „synchro“ nie je
také „populárne“ na Slovensku, že aj tento šport
je veľmi náročný a pekný. Veľmi ma baví!
Ďakujem za rozhovor!

Veronika Dulayová, kvarta A
foto: archív Ch. D.

KVARTA ACHIARA DIKY
REPREZENTANTKA SLOVENSKA V SYNCHRONIZOVANOM PLÁVANÍ

Ahoj, Natálka. Mohla by si nám o sebe na
začiatok niečo povedať?
Ahoj, chodím do 3. Ab a vo voľnom čase rada
čítam alebo sa venujem svojmu psíkovi.

Vieme, že okrem toho sa venuješ aj
dobrovoľníctvu, však?
Hodinku do týždňa sa venujem ľuďom
s autizmom. Chodím za nimi do domova
sociálnych služieb.

Sú to deti alebo dospelí
ľudia?
Myslím, že sú to mladí
dospelí. Môžu mať okolo
dvadsať rokov a viac.

Čo je náplňou tvojej práce?
Nie je to veľmi náročné?
Samotná práca nie je
náročná. Venujeme sa
jednoduchým výtvarným
aktivitám, ku ktorým som
mala v detstve blízko. Ako
malá som chodila na
výtvarný krúžok.

Čo ťa viedlo k pomáhaniu
ľuďom postihnutým
autizmom?
Mojím snom je stať sa zdravotnou sestričkou.
Vždy som chcela byť dobrovoľníčkou
v nemocnici, no keďže ešte nemám 18 rokov,
hľadala som spôsob, ako pomáhať zdravotne
znevýhodneným ľuďom už teraz.

Ako dlho sa tomu venuješ?
Už je to rok a 4 mesiace.

To je celkom dlhá doba. Všimla si si, že ťa už
berú ako kamarátku, alebo dokonca svoju
učiteľku? Ako sa k tebe správajú?
Na to je ťažké odpovedať. Oni prežívajú emócie
inak ako my. Niektorí rozprávajú veľmi málo, iní

vôbec. Jeden z nich dokonca uteká viac než
maľuje (smiech). No je tam jeden, volá sa Miško,
ktorý si niekedy vytiahne moju fotku z rozvrhu,
aj keď tam v ten deň nie som, akoby už chcel ísť
znovu tvoriť. Napriek tomu, že mi to nepovedia
slovami, takéto maličkosti sú pre mňa najväčšou
odmenou. Vtedy cítim, že robím správnu vec.

Je naozaj obdivuhodné, že také mladé dievča
dokáže obetovať svoj voľný čas. No tvoja obeta
nezostala bez povšimnutia, však?

No, áno (smiech). Získala som ocenenie
udeľované dobrovoľníkom Srdce na dlani
v kategórii sociálna oblasť.

Wau! Blahoželám ti v mene celej Tilgnerky a na
záver by som ťa poprosila o nejaký odkaz pre
tých, ktorí uvažujú nad dobrovoľníctvom.
Chcela by som každému odkázať, aby to určite
skúsil. Ten pocit zadosťučinenia, že si pomohol
niekde alebo niekomu je na nezaplatenie.
Napokon, nemusíš pracovať s ľuďmi, ak sa na to
necítiš, pomôcť sa dá hocikde.

Ďakujem a prajem veľa síl v tom, čo robíš!
Anna Mária Zimová, 3. Ab

OCENENÁ DOBROVOĽNÍČKA 3.Ab

TALENTY
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Získavať vedomosti sa dá rôznymi spôsobmi.
Nie vždy musia žiaci sedieť v laviciach, aby sa
dozvedeli zaujímavé informácie. A preto sa
seminaristi z dejepisu s p. uč. E. Potočovou
vybrali na výstavu s názvom Dejiny Slovenska.
Výstava sa konala v Slovenskom národnom
múzeu. Expozícia na Bratislavskom hrade
zachytáva vývoj slovenského územia od
paleolitu až po prelom 9. a 10. storočia, teda po
obdobie zániku Veľkej Moravy a počiatky
formovania Uhorského štátu. Dozvedeli sme sa,
ako sa žilo v dobe kamennej, bronzovej aj
železnej na našom území. Zaujímavé bolo najmä
to, ako zvládali bežný život v krutých
podmienkach a najmä s primitívnymi nástrojmi.
V dnešnej dobe IKT technológií si ani nevieme
predstaviť, s čím všetkým si museli naši
predkovia poradiť, aby si napríklad zaobstarali
len jedlo alebo vodu. Myslím si, že zvlášť pre
dnešnú generáciu je až nepredstaviteľné, že by
sme sa ocitli niekde v histórii a museli žiť život
v takýchto podmienkach. Z tohto pohľadu nás

Alebo Ako sa piatkové veľké prestávky zmenili...

Je to už nejaký ten piatok, presne od 14. 12. 2018,
čo sa chodbami a triedami našej školy počas
veľkej prestávky rozlieha Rádio Tilgnerka. Mať
rádio na škole vôbec nie je samozrejmosťou, ale
„lepšie“ školy ho majú. Vďaka nasadeniu
niektorých študentov sa aj tento projekt podarilo
rozhýbať. Lebo najťažšie je robiť niečo pre
študentov študentmi, keď každý niečo chce, ale
nevie čo. A aj by chcel, ale nemá čas. Aj by čas
mal, ale sa mu nechce... Každá škola žije svojím
životom, ktorý tvoria študenti – a keďže v škole
trávime nejaký ten rok, prečo si to tu trošku
neprispôsobiť?

To, čo na prvý pohľad môže vyzerať ako
celkom jednoduchá vec, je paradoxne veľká
„piplačka“. Za dverami rádiovej pracovne
(ktorá sa zakaždým nachádza na inom
mieste) prebieha niekoľkohodinová
práca, ktorej výsledok má potom
publikovaných a vami počutých
20 minút v piatok. Každé vysielanie má
svoju vlastnú štruktúru, kde konkrétni ľudia
píšu texty, nahrávajú, strihajú, vyberajú
skladby a kompletizujú celé vysielanie.
Snažíme sa vyberať na každý piatok
nejakú tému a pridať zaujímavosť, aby rádio
nebolo len o hudbe. Naše fenomenálne jingle sú
tiež neprehliadnuteľné!

Rádio rozbehli Mišo, Marek, Adam a Igor z 5.Ab,
Nicol z oktávy A (moja maličkosť), Nina zo
septimy A a Betty zo sexty A. Veľmi sa osvedčila
aj moderátorská dvojica Ema a Lenka z 5.Ab.
Nakoľko my – maturanti pomaly (ale SNÁĎ isto)
končíme, zaúčajú sa (a ide im to geniálne) aj
Adam Č., Adam B. a Vlado zo sekundy A. Nových
moderátorov, ale aj ďalších pomocníkov stále
hľadáme, takže sa ozvite!

Samozrejme, nie je to len tak – nahrávame v profi
programe, takže kto sa pridá, získa cennú prax do
budúcna, pretože nás zaúča profi technik z Fun

Rádia Rado,
ktorému zo srdca
ďakujeme za
podporu a všetko,
čo nás naučil! Bez
neho by to nebolo
to pravé Rádio
Tilgnerka!

Áno, náš starý
rozhlas občas
štrajkuje a niekedy
to piatkami prvé
sekundy vyzerá
všelijako, keď sa
rozhlas ozve príliš hlasno alebo príliš ticho, ale
v priebehu pár minút to dolaďujeme. Keďže
každá trieda je na inej vetve rozhlasu, niekde je
to nahlas, niekde ok, niekde potichu, ale pomaly
pracujeme aj na projektoch, z ktorých by sme
získali financie na nový rozhlas. Takže vnímame
aj negatíva, no pozitívnych reakcií je oveľa viac.
Piatok je predsa len sviatok, pretože po ňom

prichádza vytúžený víkend, takže do
pohody sa dávame už

počas veľkej
prestávky.

Ďakujeme
p. riaditeľke Danke

Ihnaťovej za
podporu a

p. uč. A.
Hlavinkovej za
pomoc v rádiu.

Na našu veľkú
radosť sa

pesničky na želanie tešia stále
väčšiemu úspechu a tvoria čoraz väčšiu časť
hraného repertoáru. Rádio Tilgnerka je tu pre
vás, a pokiaľ ti niektoré piesne nie sú pochuti,
napíš na instagram @radiotilgnerka a tvoju
preferovanú pesničku zahráme. Treba sa ale
navzájom rešpektovať, pretože ako sa hovorí –
sto ľudí, sto chutí a naša škola má tých „ľudí
a chutí“ cca 1111:D

Rádio Tilgnerka je projekt, ktorý nás naučil, ako
si zorganizovať čas, podeliť si povinnosti,
spolupracovať, riešiť krízové technické i ľudské
problémy, vyrovnať sa s kritikou a prijať
kompliment. Je to rádio pre Tilgnerku, pre nás...
Tak nech sa vám dobre počúva!

Text a foto: Nicol Rácová, oktáva A

táto výstava veľmi zaujala a dokonca
u niektorých prehĺbila vzťah k dejinám nášho
národa a k vývinu kultúry na našom území.

Ako sa vraví, je lepšie vidieť ako stokrát počuť,
preto sme radi, že sme túto výstavu mohli
absolvovať a dozvedieť sa mnoho zaujímavých
informácií o našej histórii.

Diana Šablicová, 5.Ab

TILGNERKA SA ROZHODLA NA PREDMETE GLOBÁLNE PROBLÉMY ZAPOJIŤ DO PROJEKTU
STOLČEK PRESTRI SA V SPOLUPRÁCI S NEZISKOVOU ORGANIZÁCIOU DOMA U KAPUCÍNOV,
A VĎAKA INICIATÍVE 3.AB ORGANIZOVALA ZBIERKU TRVANLIVÝCH POTRAVÍN
A HYGIENICKÝCH POTRIEB PRE ĽUDÍ V NÚDZI.

Do zbierky sa zapájajú aj iné stredné
školy a gymnáziá v Bratislave. Tento
projekt momentálne podporuje 70
rodín, ktorým raz za mesiac odovzdá
balík základných potravín plus
hygienické potreby. Za týždeň koncom
februára sa vyzbieralo ozaj neúrekom!
Naši traja rozvážači doniesli utešených
291 kg potravín a drogérie, ktoré
pomôžu k zlepšeniu situácie tých, ktorí
sú na vašu a našu pomoc odkázaní.
Všetkým zo srdca ĎAKUJEME!

Kolektív 3.Ab a p. uč. L. Mojžišová

DEJEPIS „NAŽIVO“

Stolček, prestri sa!

foto: tasr.sk

rádio
Tilgnerk

aPočúvat
e
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japonskou skupinkou mladých turistov, po
anglicky im zaželala krásneho Valentína
a podala srdiečko, len sa naň znechutene
pozreli a neverbálne mi ukázali, že mám ísť,
odkiaľ som prišla. Zopár ľudí si dokonca
myslelo, že srdiečka predávame, a preto
odmietli a utekali preč.

Hlavnou úlohou tohto happeningu síce bolo,
že máme len mimicky ukázať nejakú emóciu
a nič nepovedať, no v niektorých prípadoch to
bolo dosť ťažké. Niektorým z nás sa ale darilo
aj v neverbálnej komunikácii a keď sme
naznačili rukami veľké srdce, ľudia to
pochopili a srdiečko z úsmevom prijali.

Pre všetkých z nás to bola jednoznačne
zaujímavá skúsenosť a sme radi, že sme aspoň
takýmto spôsobom niektorým ľuďom
spríjemnili deň.

Text: Ema Molčanová,
foto: Alžbeta Tomková, tercia A

Politická situácia je v našej krajine stále viac
zaujímavejšia, až bizarná. S blížiacimi sa
prezidentskými voľbami zvedavosť občanov, ale
aj samotných politikov stúpa. Každý má iný
názor na konkrétnych kandidátov a každý by
volil niekoho iného. Nás študentov-maturantov
zo Spoločenskovedného seminára zaujímalo,
aký názor majú na ľudí, uchádzajúcich sa o post
prezidenta Slovenskej republiky naši študenti
a koho by si vybrali.

Aj z toho dôvodu sme si ako budúci voliči
zorganizovali simulované voľby pre tretí stupeň
našej školy. Išlo o to, aby si naši študenti
uvedomili, že politika sa týka každého z nás. Aj
tých, ktorí ešte nemôžu voliť, no predovšetkým
tých, ktorí môžu.

Nadávať na to, že
situácia v štáte nie
je vôbec
optimálna, je
jednoduché, ale
dôležité je zisťovať
si informácie
a vytvárať si na
základe nich svoje
vlastné názory
a nielen kopírovať
rozhovory, ktoré
sme niekde/od

niekoho počuli. Byť informovaný v tejto téme je
stále viac a viac potrebné! Výsledky volieb nás
ne/prekvapili. Niektorí študenti mali potrebu
byť vtipní, no bohužiaľ to upriamilo pozornosť
na ich občiansku nevyzretosť. Pobavení sme
ostali aj počas zrátavania hlasov. Z plného počtu
242 sme museli 5 hlasovacích hárkov odložiť na
špeciálnu „stoličku pre...“, pretože sme ich na
základe nesprávneho vyplnenia nemohli zaradiť
medzi ostatné. A kto vyhral? 1. miesto Z.
Čaputová 152 hlasov, 2. miesto R. Mistrík, 32
hlasov a 3. miesto M. Šefčovič 13 hlasov.

Aj prostredníctvom simulovaných volieb chceme
povzbudiť všetkých, ktorí môžu ísť voliť,
a ktorým nie je osud našej krajiny ukradnutý,
aby tak počas prezidentských volieb urobili. Je
to aj v našich rukách. Ďakujeme veľmi pekne
vedeniu našej školy, ktoré nám tento projekt
umožnilo, p. uč. Šimuničovej za pomoc
a všetkým vám, ktorí ste sa na voľbách
zúčastnili.

Organizačný tím

SIMULOVAN
É

VOĽBY STREDOŠKOLÁKOV
„Srdce“„Srdce“

Happening

Na sviatok sv. Valentína, teda 14.
februára, sa naša trieda tercia A
v rámci projektu s p. uč. L. Stasselovou vybrala
do ulíc hlavného mesta zistiť, aké budú reakcie
ľudí, keď im budeme rozdávať papierové
srdiečka.

Myslím, že hovorím za všetkých, keď poviem, že
zo začiatku to bolo trošku trápne. Ľudia videli
veľkú skupinu detí, a tak nás niektorí obchádzali.
Potom sme sa ale rozdelili na malé skupinky
a začali sme rozdávať srdiečka. Väčšina reakcií
bola pozitívna, ľudia sa usmiali, poďakovali
a srdiečko si zobrali. No stretli sme sa aj s menej
milými ľuďmi. Jeden český párik nahnevane
povedal, že sú spolu už dlho a takéto veci
neuznávajú. Alebo keď som prišla za jednou

Deti z mesta nechodievajú často do prírody
alebo áno? Je toiste individuálne, ale základ je
vedieť si poradiť. Vedeli by ste to? Aj to sa
v našej škole učili šiestaci a sekundáni na akcii
s názvom Ako prežiť v prírode? Čo robiť,
keď ste v lese a zrazu pride búrka?
Alebo ako niekoho vytiahnuť, keď sa
preborí ľad pri korčuľovaní na jazere?
Určite užitočné rady podané dobrým
štýlom! Aj sranda bola, aj vedomosti
– odporúčame!

Diana Šablicová, 5.Ab
Foto: S. Bodláková

Ako prežiť v prírode?
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Karin Vašicová, kvarta A

POHOD
A

S TIL
GNERKOU

A je to tu! V piatok
8. marca 2019 sa na
našej škole uskutočnil
prvý žiacky stredo-
školský ples.
Zúčastnilo sa takmer
deväťdesiat ľudí
vrátane učiteľov,
moderátorov Miša
a Mareka z 5. Ab,
organizátoriek
z kvarty, sexty a 3.Ab
a, samozrejme, žiakov
tretieho stupňa.

Súčasťou programu bola skvelá DJ-ka, fotograf,
tombola a napínavá voľba kráľa a kráľovnej plesu,
z ktorej sa napokon vykľuli dve kráľovné – Lucka
a Gabika zo 4. Ab. Nechýbala ani tombola! Tretie
miesto v tombole vyhrala Tinka z 3.Ab, druhé
miesto Alex z 2. Ab a prvé miesto vyhrala Alexova
sestra Miška z 3. Ab. Hostia sa bavili v našej

jedálni, ktorá bola krásne vyzdobená a aj vďaka
dobovým kostýmom hostí v štýle dvadsiatych
rokov, teda Gatsby štýl, zmenená na nepoznanie.

Hovorí sa však, že v najlepšom treba prestať
a tento náš ples rozhodne skončil v skvelej
atmosfére, ktorá sa ním niesla počas celého
večera. Prvý ples študentov sa podľa reakcií
mimoriadne vydaril,

takže vás srdečne pozývame aj o rok!
Kiežby bol budúci ročník aspoň taký
dobrý ako tento!

Text a foto: Amy, 3.Ab

GREAT
GATSBY

PLESGREAT
GATSBY

PLES
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Či cez dvere len tiene smútku plazia sa
Či aj zamatová tvár nádeje objaví sa
Moja myseľ prežíva mučenie otázok
Chladný dych mrazí nádej nového začiatku

Moje srdce už bolí
Kto vie aké klamstvo každého tvorí
Moja duša už hasne
Oheň mojej vášne každú chvíľu hasne

Moje srdce už praská
Niet jedinej tváre pravdy
Moja duša už vädne
Niet zmyslu v boji o sympatiu

Čo lúče slnka skryli
Žiara lampy odhalí
Pohľady na zemi
Nádeje v nebi
Chladné telo ožilo ohňom radosti

Každú cestu si tvoríme sami
Náš príbeh je prerozprávaný očami
Striebro či zlato? Lesknú sa obe
My vieme, že budeme vždy pokope

Jazvy ťa oboznamujú s chuťou minulosti
Každý chce skúsiť aspoň trochu našej slasti
Slová pokrývajú ťa perinou poznatku
Spoznáme sa ešte po prvom zážitku?

Čas aby pravda vyplávala na povrch
Brány môjho srdca mi nedovolia otvoriť sa
Horké slzy ma neustále oslepujú
Čím bližšie som, tým viac moje hrdlo bolí
Kašlem lupene ruží, zadržiavam dych
Tŕne pravdy mi nedovolia hovoriť nahlas
Všetko, čo počuješ, len hlasná lož

Základnou bunkou spoločnosti je rodina,
má ju každý bohatý, aj spodina.
Rodičia a deti povinnosti majú,
deti umývajú, až potom sa hrajú.

Rodičia platia
a deti šatia.

Deti musia prejavovať úctu a snahu,
rodičia to nesmú brať na ľahkú váhu.
Len vtedy budú všetci šťastní,
keď post v hierarchii budú mať jasný.

Pre rodičov spoločná je výchova
a tiež, raz za čas, chvíľa oddychová.
Rodina je ozaj skvelá,
aby ste ju mali, to vám želám.

Terezka Furdíková, Laura Zbončáková,
Iran Herceg, Tomáš Bolek, sexta B
Ilustrácia: Karin Vašicová, kvarta A

Mladý vedec, politik,
nikdy nerobieval krik.
Planéty rád pozoroval,
nové hviezdy objavoval.

Slovensko mal veľmi rád,
a chcel zaň aj život dať.
Vo vojne bol generálom,
v našich srdciach veľkým pánom.

Víťazstvo chcel osláviť,
rodnú zem hneď navštíviť.
Lietadlo s ním z neba spadlo
a zachrániť sa nedalo.

Veľká strata života,
smútok, žiaľ a prázdnota.
Všetci si ho uctievajú,
v pamäti ho stále majú.

Mohylu mu postavili,
a domček mu zveľadili.
Bohužiaľ, tu s nami nie je,
ale jeho duch nás hreje.

Vážený pán Štefánik,
veľký človek, politik!

Tomáš Klempa, príma A

Čaro jeseneRodina Veľký
Slovák Prečo na kolená padám?

Prečo sa v bolestiach zvíjam?
Tvoje ticho je tá najväčšia bolesť
Ako dýka, ktorá ničí moju česť

Chcem sa ťa dotknúť, i keď je to nesprávne
Chcem ťa hladiť, i keď je to zakázané
Ľútosť zahalí ma, moje chyby videné
Prepáč mi, že moje ústa hovorili to zakázané

Moje požiadavky dosť sebecké
Robiť chyby je predsa ľudské
Ale i tak, prosím ťa
Neopúšťaj ma, zostaň pri mne
Nevšímaj si neprajnosť iných
Počúvaj len moje slová
Pretože my dvaja poznáme, čo chceme cítiť

Oleg Kňazev, 1.Ab
Ilustrácia: Veronika Dulayová, kvarta A



T R A J A V Y Ž R E B O VA 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 !
VYPLNENÝ KUPÓN S MENOM A ODPOVEĎOU ODOVZDAJTE NA VRÁTN IC I .

Meno a trieda:

Správne riešenie:

28

Alaryna Balatink, 7.A
Adela Kopčíková, sekunda A
a Hanka Duveková, 5.C

Miška Révová, 9.B

Veronika Dulayová, kvarta A

PRESTÁÁÁVKA

MAREC 2019

KÔŇ, KOHÚT, TUČNIAK, KRAVA,
RAK, ÚHOR, ČMELIAK, KURČA,
SLON, MYŠ, LEV, KAČKA,
VČELA, SOMÁR, LEV, PES,
MAČKA, PRASA, ZAJAC, SOVA,
KRTKO, ŽIRAFA, PANDA, HROCH

Riešenie: 23 písmen

Jakub Bukovský, 5.C

K O H Ú T H S Z A J A C S R
A Ô I Z U C M A Č K A V Á E
D L Ň D Č O S Ú M A V M Ý K
N E P Č N R L H E I O V V R
A V R K I H O O Ľ S Y P Č T
P R A U A H N R R O Á E E K
P A S R K R A V A V Š S L O
Á K A Č A J T Y K A Č K A D
V A R A ? Ž I R A F A M Y Š

J A R O K N L S
A N M L J A F N
R O I Ú R N I E
N V K K Á O A Ž
É Ý I A P L L I
V R N O H P K E
O O A O D E A N
Ľ K K V E T Y K
N P Ú P A V A A
O A P O K O J !

JARNÉ VOĽNO, NOVÝ
ROK, SNEŽIENKA,
SLNKO, PÚPAVA, JAR,
FIALKA, KVETY, TEPLO,
MIKINA, LÚKA, POKOJ

Martina Kerekešová, 5.C

J Á N O Š Í K A Ž
A E O Y L A K E Ť
K U S T R O M L Z
U E Č E O B A L E
B M A V Ň D M Á M
N A J K T L A T I
Á D Ú B R A V K A
J A B L O Ň O A K

ČOSKORO BUDE . . .

JESEŇ, JAKUB, STROM,
MAMA, KVETY, JABLOŇ,
ADAM, DÚBRAVKA,
,JÁN, DLAŇ, LÁTKA,
ZEMIAK, ZEM, ALE,
JÁNOŠIK, CBA, KUS,
NOS, ČAJ, LAKEŤ, AŽ

Michal Kasana, 5.C

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

ČOSKORO BUDE . . .

KORBÁČ, TULIPÁN,
JAR,VEĽKÁ NOC,
BAHNIATKA, JAHNIATKO,
ČAJNÍK, VEDRÁ, NARCIS,
VODA, OBRUS, ZAJAČIK

Veronika Danišovičová, 5.C

Autorka: Lucia Veselá, sekunda A

UHÁDNEŠ, ČO SA SKRÝVA V TAJNIČKE?

osemsmerovky prepísal Ondrej Zigo, príma A

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
!
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Keďže knihy sú vždy v kurze, občas je ťažké
zorientovať sa, ktorá je aká. Dnes by som vám
chcel napísať o knihe, ktorej názov už všetci určite
poznáte. Áno, tipujete správne! Hovorím o Trhline
od Jozefa Kariku, o slovenskom bestselleri, ktorý
si už od vydania drží svoje postavenie v rebríčku
Martinus top 10 najpredávanejších kníh. Ide
o knihu, ktorá je kritikmi extrémne pozitívne
hodnotená a dokonca na jej základe vznikol film
s rovnomenným názvom.

Ale je Trhlina naozaj taká dobrá, ako všetci
hovoria? Podľa mňa áno. Kniha je nielen
realistická, ale aj neskutočne uveriteľná. Autor
síce na úkor realizmu trochu opustí od
mystického hororu (teda aspoň do poslednej
časti knihy), no tento fakt je bohato vynahradený

výnimočným darom slova a napätím, ktoré sa
stupňuje a trvá desiatky strán. Veľmi oceňujem aj
to, že sa dej odohráva na Slovensku v malom
pohorí Tribeč, a fakt, že záhadné zmiznutia
popísané v knihe sú reálne zdokumentované
prípady. Pri čítaní knihy buďte pripravení aj na
strhujúcu atmosféru a dlhé hodiny neustáleho
čítania.Kniha má však aj veľmi zvrátený, no
zároveň aj zábavný zmysel pre humor.

Na záver chcem pochváliť inovatívny spôsob
rozprávania a posúvania deja vpred. Všetky tieto
skutočnosti podľa môjho názoru iba potvrdzujú
momentálne postavenie knihy. Knihu by ste si
mali určite prečítať. Je to „masterpiece’’.

Sebastián Nezník, Tercia A

REVIEW

J O Z E F K A R I K A

Lucka Žilecká, príma A Emily Rentková, 5.CTomáš Šimončič, 5.C

zaminulé číslo časopisu získali Skvelé ceny títo
výhercovia, ktorých sme žrebovali v Rádiu Tilgnerka!

Zapojte sa do lúštenia v tomto čísle! Správne odpovede vhoďte
do škatule na vrátnici – pozor, s označením časopis Tilgnerka!

TilgneráckyKomiks

Magdaléna Marková, 5.B

NAMYSLENÝNAMYSLENÝ
NARCISNARCIS

JEDNÉHO MARCOVÉHO DŇA...

O NIEKOĽKO DNÍ NESKÔR...

AHA, AKÝ
PEKNÝ
KVIETOK!

ACH, JA HLUPÁK!
NEMAL SOM SA
K SNEŽIENKE
TAK SPRÁVAŤ...

ÁÁÁ!
ČO TO
ROBÍ?!

MÁŠ PRAVDU!
SI IBA OBYČAJNÁ
BIELA BURINA!

MAMI, TO JE
PRE TEBA!

JÉJ!
VEĽMI PEKNE
TI ĎAKUJEM!

ACH, NARCIS!
TY SI TAKÝ PEKNÝ
KVET A JA LEN TAKÁ

OBYČAJNÁ...



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

BEZ KOMENTÁRA


