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Prečítajte si...

V mene redacie 
 prajeme

                krásne dlhé leto!

Ľudový tanec je 
stále moderný, na 
Tilgnerke obzvlášť! 
Opýtali sme sa Gitky 
Mustafiovej zo sep-
timy B, prečo ju foklór 
tak baví... Viac je na 
s. 18!

Lyžiarsky kurz býva 
obvykle skvelá zozna-
movacia akcia medzi 
triedami, čo iste platí 
aj tento rok. Viac si 
prečítajte na s. 13!

 Čo je Gedicht-
wettbewerb? To sa 
dozviete po prečítaní 
článku na strane 8 a 
ako iste tušíte, bude to 
súvisieť s nemčinou, 
nemeckou poéziou!

   Medzi našimi mnohý-
mi talentovanými tilg-
nerákmi sú športovci, 
recitátori, vedátori... 
Tentokrát je  ich viac, 
dozviete sa od s. 19 po 
stranu 23!

  O dejinách sa 
dozviete veľa v múzeu, 
ale nebýva to vždy 
zábavné! Zábavné 
však bolo Múzeum na 
kolesách, viac si po-
zrite na strane 5! 
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 A je to už tu! Veru!  Posledné číslo 
časopisu  Tilgnerka v tomto školskom 
roku. Teraz, keď už sme takmer na 
konci (niektorí z nás už na oficiálnom 
konci stredoškolského života), opäť 
nadobúdam pocit, že tie mesiace v 
škole ubehli neskutočne rýchlo. Ale to 
už patrí ku koncoročným emóciam. Ve-
rím, že ste mali tento rok úspešný! 
 Aj v tomto čísle  vám prinášame 
udalosti zo života Tilgnerky 2017/2018, 
ako je napríklad lyžiarsky výcvik, 
mnohé zaujímavé besedy, divadelné 
predstavenia či filmy, ktoré nás zaujali. Na Tilgnerke je aj mnoho 
talentov, zopár z nich si predstavíme. Aj si zabeháme na Devín, 
ale aj vylúštime nejaké tajničky či prečítame básne... A novinkou je 

relaxačná ,,mandala“ omaľovánka!
 Keďže je toto posledný editoriál, tak vám srdečne želám, 
aby ste objavili to, čo chcete v živote robiť. Aby ste sa nebáli snívať 
vo veľkom a aby ste mali odvahu si za týmito snami ísť. Žite život, 
užívajte si každý deň, tešte sa z maličkostí!
 Prajem vám v mene celej redakcie príjemné čítanie a krásne 
prázdniny!                                                          Nicol Rácová, septima A
 
P.S. Maturantom držíme palce na skúškach, príjmačkách, školách, v 
zamestnaniach... v živote. Máte na veľké veci!
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INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY • INFOŠKY
 Parádne 5. 
miesto po vynika-
júcich výkonoch 
získali študenti Da-
vid Butaš (kvarta A) 
a Evan Jankovych 
(9.B) na Školských 
majstrovstvách Slo-
venska v bedmin-
tone, ktoré sa konali 
10.4.-11.4.2018 v 
Liptovskom Mikuláši. 
Gratulujeme!!!

Stredoškolská 
odborná činnosť
 5. apríla 2018 
sa konalo krajské 
kolo súťaže SOČ, 
kde nás úspešne 
reprezentovali v 
dvoch kategóriách 
Andrea Juricová zo 
IV.Ab, Samo Čorej a 
Aďka Chorvátová zo 
septimy A. V kategórii 
Biológia vynikajúce 
2. miesto získala 
Adriana Chorvátová 
a v kategórii Zdravot-
níctvo, farmakológia 
získal 2. miesto Sa-
muel Čorej. Gratulu-
jeme a držíme palce 
v celoštátnom kole!

Úspešný Hviez-
doslavov Kubín
 Dňa 26. 
marca 2018 sme 
sa zúčastnili na 
okresnom kole 
r e c i t a č n e j 
súťaže Hviez-
d o s l a v o v 
Kubín za IV. 
obvod v Dú-
bravke.  
V prednese 
poézie i prózy 
súťažilo sp-
olu 40 detí. 

Tilgnerku reprezen-
tovala šikovná Terez-
ka Scheinerová z 5.D 
a Adam Burčík z 5.B. 
ADAM zvíťazil, získal 
1. miesto a reprezen-
toval nás v krajskom 
kole.

Exkurzia v SMÚ
	 Dňa	15.2.2018	
sme	 sa	 so	 žiakmi	
kvarty	 A	 zúčastnili	
na	exkurzii	v	Sloven-
skom	 metrologickom	
ústave	na	Karloveskej	
63	v	Bratislave.
	 Dozvedeli	 sme	
sa,	 čo	 je	 metroló-
gia,	 oboznámili	 sa	 s	
národnými	 etalónmi	
-	 napríklad	 dĺžky,	 pH	
látkového	 množstva.	
Už	 vieme,	 na	 akom	
princípe	 funguje	 me-
ranie	 alkoholu	 v	 krvi	
a	mnohé	iné	zaujíma-
vosti	z	chémie.	Vedeli	
ste,	 že	 v	 našej	 Kar-
lovke	 máme	 takúto	
významnú	inštitúciu?
	 Ďakujeme	 za	
sprevádzanie	 a	
pútavý	výklad	pracov-
níkom	SMÚ.	
																			Kvarta	A

Úspech na BIO a 
CHEM olympiáde
 Naši najstarší 
bodovali na krajských 
kolách olympiád! 
 V apríli sa 
našej Lucii Bolekovej 
zo sexty B podarilo 
zvíťaziť na krajskom 
kole biologickej olym-
piády v kategórii B, 
kde vyhrala 1. miesto 
a pokračuje do ce-
loslovenského kola. 
A práve teraz máme 
čerstvého víťaza kra-
jského kola chem-
ickej olympiády tiež 
kategórie B študenta 
sexty B. Viliam Volko 
v náročnej konkuren-
cii skončil na krás-
nom 1. mieste.
GRATULUJEME! 

šk. rok   2017/2018 č.4
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 Humorne o dejinách

	 Výučba	 dejepisu	 môže	
byť	 často	 náročná.	 Na	 rozdiel	 od	
mnohých	 iných	 predmetov,	 de-
jepis	má	úlohu	jedinečnú	-	snaží	sa	
deťom	priblížiť	udalosti	minulé.	Je	
však	zložité,	ak	si	žiak,	predstaviť		
si	život	celkom	iný	od	toho	nášho,	
moderného.
 V utorok  20. 2. 2018 sa 
počas druhej vyučovacej ho-
diny jedáleň premenila na bo-
jisko druhej svetovej vojny. Brat-
ské duo známe ako Múzeum na 
kolesách sa zastavilo aj u nás, 
na Tilgnerke, snažiac sa uľahčiť žiakom pochopenie dejepisu. Napriek 
tomu, že išlo o prednášku o už mŕtvej histórií, jedáleň počas nej celkom 
ožila. Viac ako dvanásť dobových kostýmov a jeden ,,sprievodca dejina-
mi“ dokázali na 45 minút premiestniť niekoľko tried do táborov sovietskej 
či nemeckej armády, dokonca aj do partizánskych oddielov. 

 Je zaujímavé, ako obyčajná uniforma môže vypovedať tak veľa o 
živote priemerného vojaka, nástrahách a ťažkostiach vojny či dokonca o 
spoločenskej situácii. Náš sprievodca náhodne vyberal žiakov, navliekal 
ich do kostýmov a s ich pomocou a štedrou dávkou humoru dokázal 
žiakom priblížiť zaujímavé fakty o zdanlivo nepodstatných maličkostiach. 
O tom, prečo sa ženám v armáde pálili podprsenky, ako sa navigoval 
tank, prečo vojaci kradli ploty alebo načo je dobré hodiť svoj kabát do 
mraveniska. 

Nakoľko sprievodca využíval hu-
morný jazyk študentov,  okrem 
veľkej kopy smiechu zanechal aj 
silný dojem.
 Keď budú žiaci preberať 
druhú svetovú vojnu, budú to 
práve takéto maličkosti, ktoré 
podnietia ich zápal zistiť viac. 
Je celkom očividné že takéto 
zážitkové vyučovanie je správnou 
cestou k zaujatiu študentov. 
Ďakujeme za prednášku!

Text a foto: Zuzka Králiková, oktáva A

šk. rok   2017/2018 4
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Život - to je odkaz holokaustu

  Život je dar, za ktorý sa 
oplatí bojovať. Dnes sme mali 
možnosť priblížiť si boj o záchranu 
ani nie tak vlastného života, ako 
skôr životov druhých. Kým sa 
na našej Tilgnerke vo štvrtok 
5.4.2018 konali prijímačky na 
naše päťročné gymnázium, my z 
tretieho stupňa sme si pozreli v 
Camel klube film Kroky na hrane. 
 Dvaja Slováci Vrba a Wet-
zler, ktorým sa vďaka obrovskej 
vnútornej sile, niekoľkým láskavým 
srdciam a veľkému šťastiu po-
darilo ujsť z koncentračného tá-
bora,  vydali svedectvo o ukrutnej 
skutočnosti odohrávajúcej sa za 
jeho bránami. 
Ide o silný príbeh, ktorý 
sme spoznali práve 
vďaka autentickému 
filmu Kroky na hrane. 
Skupina šiestich  mužov 
– bežcov sa rozhodla 
zabehnúť 170 kilometro-
vú trasu, po ktorej Vrba s 
Wetzlerom unikali. Aj pre 
nich to bol v niektorých mo-
mentoch boj, ale myšlienka 
na dvojicu odvážnych 
Slovákov im dodávala silu 
až do samotného cieľa.
 My mladí sa  históri-
ou a dejinami príliš nezao-
beráme. Tentokrát však 

bolo publikum zaujaté - veď je 
to stále aktuálna téma. Pred té-
mou holokaust  máme rešpekt.  
Inak  ako s veľkým rešpektom 
sa k nej pristupovať ani nedá. 
Uvedomovali si to aj tvorco-
via filmu. Vedeli však, že o tom 
treba hovoriť aj dnes. Históriu 
treba pripomínať. Priblížili nám 
jeden z milióna príbehov, ktoré sa 
nachádzali za ostnatým drôtom. 
Každý človek mal svoj príbeh. 
Ale nie každý ho stihol povedať... 
 V následnej diskusii sme 
boli  vyzvaní, aby sme sa za-
mysleli, čo by sme spravili my. 
Pomohol by som človeku v núdzi? 
 Na túto otázku si musí 
každý odpovedať sám. Oni po-
mohli. Im pomohli... Ale ako po-
vedal jeden  z bežcov: „ Nie je to 
len o tých veľkých hrdinstvách, 
ale rovnako o tých malých, ktoré 
dopomohli tomu, aby sa stali.“
 Kroky na hrane nesú ne-
jedno veľké posolstvo.  Jed-
ným z nich je: „ ...nebuďte voči 
druhým ľahostajní. Majte otvorené 
oči a najmä - otvorené srdcia.“

Text a foto: Nicol Rácová, septima A
Ilustračné foto: zdroj www.youtube.com

šk. rok   2017/2018 č.4
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Tiso - muž  svojej viery 
 V živote sa stretávame s rôznymi situáciami, činíme rozhodnutia a 
nesieme následky. Keď sa však pozeráme späť naprieč históriou, sme značne 
obmedzení - chýba nám vlastný úsudok, osobná angažovanosť- akonáhle sme 
sami určité obdobie či udalosť neprežili, sme odkázaní na pomoc historických 
prameňov, učiteľov a zážitkov druhých. My žiaci z dejepisného seminára sme sa 
však rozhodli využiť aj ďalšiu, nemenej zaujímavú formu prežitia minulosti: di-
vadelné predstavenie.
 Divadlo Aréna obsadilo do hlavnej úlohy inscenácie Tiso Mariána Labudu ml. a 
okrem pár scén bol na pódiu takmer celú dobu trvania predstavenia sám. Znázorňoval 
totiž jednu z najkontroverznejších postáv slovenskej histórie. Kto bol Tiso? Odkiaľ 
pochádzala jeho motivácia? Prečo? Tiso sa akosi vždy ocitne na jednom z čierno-
bielych pólov. S jeho aktivitami z obdobia prvého Slovenského štátu sa zrejme ani nie je 
prečo čudovať. 
Samotný Tiso bol na konci svojej ,,kariéry” schopný odôvodniť mnohé deportácie a 
zločiny na židovskom národe pred sebou a verejnosťou tým, že pre ochranu Slovákov 
bol ochotný postaviť ich národ až na druhé miesto, i keď to znamenalo smrť.  Až do 
poslednej chvíle bol teda Tiso presvedčený, že konal v záujme Slovákov.
 Divadlo Aréna dokázalo skondenzovať akúsi esenciu Tisovej o sobnosti do ho-
dinového predstavenia, ktoré nenechalo ani jedného diváka bez dojmu. My ako žiaci 
dejepisného seminára sme si predstavenie naozaj užili a načerpali z neho mnohé pos-
trehy, ktoré by nám učebnica nevedela sprostredkovať. Bol to určite jeden z najsilnejších 
zážitkov tohto roka.                                                                      Zuzka Králiková, oktáva A

šk. rok   2017/2018 č.4

NEMČINÁRI  - VON Z LAVÍC!
 Dňa 15. mája sme sa my, 
seminaristi z nemčiny, vybrali 
na netradičnú hodinu do galérie 
Umelka. Nebola to náhoda - galé-
ria Umelka ponúkala výstavu 
„Nemecko – krajina vynálezcov“ 
, čo je ako  veda a technika  jed-
nou z maturitných tém nemeckého 
seminára.
 Výstava bola spracovaná v nemec-
kom jazyku a ponúkala mnoho zaujímavostí 
o nemeckých vynálezcoch a o tom, čo počas 
svojho života vytvorili. Avšak naša účasť v 
galérii neplnila len návštevnícky význam, ale 
aj edukačný. Od pani učiteľky sme dostali list s úlohami, ktoré sa týkali výstavy so slo-
vami: „Ak ich vyplníte, môžete ísť domov.“ Myslím, že si všetci viete predstaviť rýchlosť, 
s akou sme úlohy vypĺňali, ale napokon sme zistili, že stoja za to!
 Pevne verím, že budem hovoriť za všetkých, ak poviem, že tento nápad bol 
vskutku príjemnou zmenou oproti klasickým hodinám strávenými za školskými lavicami, 
kde už aj tak trávime času viac než dosť. Už len keby v ten deň toľko nepršalo a nezmokli 
mi topánky skôr, než som vôbec stihla prekročiť prah domu. :D     

Simona Baranová, IV. Ab 
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 Čo je Gedichtwettbewerb?

rich Heine či Christian Morgen-
stern. 
 Z každej skupinky nemčiny 
boli vybraní traja recitátori a tí 
sa potom  práve na sviatok sv. 
Valentína stretli v „battli“ me-
dzi sebou. Na tomto podujatí 
vládla neobyčajne príjemná 
atmosféra. Viem to posúdiť, 
pretože som bola  aj jednou  
zo súťažiacich. Po celý čas 
som necítila v ovzduší napä-
tie a súperivosť, ale prajnosť a 
uvoľnenosť. O konečnom po-
radí  rozhodovala udeľovaním 
bodov porota zložená z našich 
vyučujúcich a dvoch žiakov. 

Prvé miesto si nakoniec vybojova-
la Natália Naništová, druhé Timo-
tej Uhrín a tretie som obsadila ja, 
Fatima Yehiaová. :D 
 Prekvapením boli milé 
ocenenia v podobe diplomov a 
poukazov na návštevu kina. Podu-
jatie bolo mimoriadne vydarené a 
myslím si, že podobné akcie by sa 
mohli opakovať aj častejšie.
                                        Fatima Yehiaová, sexta A 

    Na sviatok sv. Valentína 14. 
februára 2018 sa v triede sexta 
A odohrala súťaž v recitovaní 
básní v nemeckom jazyku, tzv. 
Gedichtwettbewerb. 
Koncept súťaže bol naplánovaný 
našimi  pani učiteľkami nemčiny 
Janou Cori, Miroslavou Ťurekovou 
a Ivanou Mančuškovou. 
Básničky boli od autorov ako Jo-
hann Wolfgang von Goethe, Hein-

šk. rok   2017/2018 č.4

Drevený tato a piataci
  Keď sa 5.4.2018  všetky 
piatacké triedy vybrali do Báb-
kového divadla na Trnavské mýto 
do Istropolisu, tešili sme sa, čo 
nás čaká. 
 Pravda je, že predstave-
nie bolo skôr pre menšie deti, 
ale to neznamená, že to nebolo 
dobré. Naopak. Bolo to hrané 
zábavnou formou a tým pádom to 
bolo aj veľmi dobré. Predstave-
nie v divadle sa volalo Drevený 
tato. Hrali ho štyria  bábkoherci: 
mama, otec, staršia dcéra Kata 
a mladšia dcéra Táňa. Divadlo 
trvalo približne dve hodiny, ale 
ubehli ako voda. 

  Všetci sme sa domov vrá-
tili s úsmevom na tvári.

Jasmína Slobodová  5. D
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NARCISOM PROTI RAKOVINE 

  Je všeobecne známe, že pia-
tok 13. nepatrí práve medzi 
tie najlepšie dni. To však bolo 
tento rok výnimkou, pretože 
sa na celom Slovensku v rámci 
Dňa narcisov konali zbierky pre 
pacientov postihnutých rakovi-
nou.   
 Do dobrovoľníctva sa 
zapojilo obrovské množstvo ľudí. 
Už len v Bratislave sme videli 
modré tričká, pokladničky a nar-
cisy na každom rohu... doslova. Z 
našej školy sa do ulíc vybrala sep-
tima A.
 Ako sme tak stáli, vedeli 
sme, že sa budeme musieť ľuďom 
prihovárať. Čakať, že budeme len 
stáť, pekne sa usmievať a oni sa 
budú predbiehať, kto skôr prispe-
je, bola síce krásna predstava, ale 
neukázala sa ako reálna.            
Bolo ráno, ľudia sa ponáhľali do 
práce, na nákup, k lekárovi... a my 
sme ich začali oslovovať. Už na 
prvý pohľad sa dá predpokladať, 
kto nás odignoruje, kto sa aspoň 
odzdraví, kto sa na nás milo 
usmeje, kto prispeje... 
Samozrejme, našlo sa dosť 
takých, ktorí sa na nás ani 
nepozreli, ale oveľa viac 
bolo tých, ktorí sa pristavili, 
aby prispeli. Najvzácnejšie 
pre nás boli chvíle s ľuďmi, 
ktorí nám v krátkosti po-
vedali ich príbeh... aj keď 
väčšinou ten so smutným 
koncom. 
Jedna pani prispela 50 eur 
(!), pretože jej sestra zo-
mrela na rakovinu. Ďalšia 
babička poslala 5 SMSiek a 
prispela aj nám so slovami: 
„...aby aj vaša pokladnička 
mala zárobok“. Povedala 
nám, ako prispieva každý 

šk. rok   2017/2018 č.4

rok, pretože jej sestra aj babka 
zomreli na rakovinu. Ďalší dvaja 
povedali, že aj oni sú onkologickí 
pacienti... Videli sme v ich očiach 
smútok, ale zároveň aj veľkú silu. 
Jediné, čo sme pre nich mohli v tej 
chvíli urobiť, bolo povedať im pár 
milých slov, usmiať sa, pripnúť im 
narcis a zaželať pekný deň. 
 Zarazilo nás, keď sme 
si všimli,  že najčastejšie sa pri 
nás pristavovali starší ľudia na 
dôchodku. Práve oni boli tí, ktorí 
dávali najviac.  Oni, pre ktorých 
je dôležitý každý jeden cent,  boli 
ochotní podeliť sa aj s tým má-
lom, čo majú. Nič za to na oplátku 
nečakali. Ich úprimnosť a slová 
typu „Musíme si pomáhať“ sa nás 
ozaj dotkli.
 Sme veľmi radi, že 
sme mohli byť tento rok 
dobrovoľníkmi a pomôcť tak 
ľuďom. Veríme, že vyzbierané 
peniaze sa využijú práve na to, 
aby sa onkologickým pacien-
tom žilo aspoň o trochu ľahšie. 

Text a foto:
Nicol Rácová, septima A
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 Pani učiteľka, ste u nás 
na škole nová, čo u nás učíte?
Učím angličtinu.
 Učili ste predtým aj 
inde? 
Už som učila angličtinu v škôlke 
maličké deti, ale na základnej 
alebo strednej škole ešte nie.
 Ako ste si u nás zvykli?
Super, je tu príjemné prostredie, 
aj čo sa týka žiakov, aj kolegov. 
Keďže je to veľká škola, niekedy 
mám problém sa zorientovať  :D
 Vždy ste chceli byť 
učiteľkou?
Myslím, že áno. Asi je to 
tradičná odpoveď, ale neviem 
si predstaviť, že by ma bavilo 
niečo iné ako práca so študentmi.
 Ak by ste neučili, čím by 
ste chceli byť?
Princeznou.

 Bc. Jana Vadrnová

Spovedáme  učiteľov!
 Čo rada robíte vo voľnom 
čase?
Najradšej spím, ale veľmi rada 
sa prejdem a pozriem si dobrý 
film.
 Aké sú vaše obľúbené 
farby?
Modrá.
 A čo vaše obľúbené jed-
lo? Čo máte najradšej?
Najradšej mám pirohy, ale 
obľubujem aj taliansku kuchyňu.
 Aké sú vaše plány na 
leto?  Kam najradšej cestu-
jete?
Rada cestujem kamkoľvek. Toto 
leto sa chystám na pár dní na 
Ukrajinu.

 
 

 Máte v živote nejaké 
motto, citát, ktorými sa ria-
dite?
Konkrétne motto nemám. Usilu-
jem sa ale pamätať na to, aby 
som sa snažila najprv pochopiť 
iných a až potom chcieť, aby oni 
chápali mňa.
 Bez čoho si neviete 
predstaviť svoj deň? 
Svoj deň si neviem predstaviť 
bez ľudí, ktorých mám rada. To 
je dôležitejšie než akékoľvek iné 
veci.
 Čo vás fakt nebaví? 
Fakt nerada umývam riad a u nás  
doma je vždy problém  dohodnúť 
sa, kto ten riad napokon  umyje. 
Už šetríme na umývačku riadu. :)
  Ďakujeme za rozhovor!

 Diana Šablicová, IV. Ab  
Foto: archív J. V.

šk. rok   2017/2018 č.4
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Slávky (mušle) a dary mora.
 Máte obľúbenú knihu?
Piliere Zeme od K. Folletta.
 Aké sú vaše plány na 
leto, vašu dovolenku? Kam 
najradšej cestujete?
Časť dovolenky budem tráviť 
v Škótsku a časť v Španielsku. 
Najradšej cestujem k moru.
 Čo fakt nemáte rada?
Vulgárnosť a drzosť.
 Bez čoho si neviete 
predstaviť svoj deň?
Bez úsmevu!
 Máte v živote nejaké 
motto, citát, ktorým sa ria-
dite?
„Usmievajte sa, zajtra bude 
horšie...“
 Ďakujeme za rozhovor!

Karin Virágová, IV. Ab
Foto: archív Ľ. S.

 Mgr. Ľubica Slobodníková

 Pani učiteľka, čo na  
našej škole učíte?
Anglický jazyk na 3. stupni 
nášho gymnázia.
 Učili ste predtým aj 
inde, na iných školách?
Učila som na mnohých ka-
tedrách jazykov, napr. na 
Prírodovedeckej fakulte, Le-
kárskej fakulte, Filozofickej 
fakulte Univerzity Komen-
ského, aj na katedrách jazyk-
ov na STU.
 Ako ste si u nás na 
Tilgnerke zvykli?
Ja som na našej škole „staro-
nová“ učiteľka, lebo tu som už 
učila predtým, ako som odišla 
učiť na univerzitu, takže som 
si ani zvykať nemusela.
 Taká tradičná otázka, 

pre všetky pani učiteľky: 
Vždy ste chceli byť 
učiteľkou?
Moji rodičia boli učitelia a ja 
som učiteľkou nikdy byť ne-
chcela. Ale život to zariadil 
inak a učím rada.
 Ak by ste neučili, čím 
by ste chceli byť?
Rentiérkou.  (dôchodca žijúci z renty 
= dôchodku, pozn.redakcie).
 Čo rada robíte vo 
voľnom čase?
Čítam, chodím do prírody, na 
kultúrne podujatia, stretá-
vam sa s priateľmi/rodinou a 
cestujem.
 Aké sú vaše obľúbené 
farby?
Oranžová a biela.
 A čo vaše obľúbené 
jedlo? Čo máte najradšej?

šk. rok   2017/2018 č.4
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  Sissi. Meno ktoré vo 
väčšine z nás vyvolá predstavu 
rozprávkovej krásky s ríšou 
na dlani, milujúcim a mocným 
manželom, obrovským zámkom 
a hŕstkou detí. Nejeden ro-
mantik si povzdychne pri pred-
stave jej života. Pravdou však 
je, že tento život je skôr vý-
plodom novinárov, filmárov a 
prakticky kohokoľvek, kto si 
za cisárovninu krásu rád pri-
robí zopár zlatých do vlastných 
vreciek. 
 Už počas jej života tomu 
nebolo inak. Sissi mala svojou 
krásou spojiť vtedy najsilnejšiu 
európsku mocnosť, po boku svoj-
ho manžela Františka Jozefa I., 
muža tvrdej výchovy a pevných 
zásad.
Napriek ich skutočnej láske 
mnoho predstáv o Sissi z jej 
doby sa realite nepribližuje. 
 Divadelné predstavenie 
Sissi Slovenského národného 
divadla, ktoré sme si pozreli v 
rámci dejepisného seminára,  sa 
však zameralo práve na skutočný 
vnútorný život najkrajšej ženy 
Uhorska a dôsledky dvornej 
etikety na jej krehkú povahu. 

Alžbeta Bavorská, často prezý-
vaná Sissi, bola ženou silných 
vášní a divokej mysle. Život v 
centre cisárstva ju priviedol až 
k obsesívnemu správaniu, ktoré 
dnes prisudzujeme mnohým 
mentálnym poruchám. 
Jej prehnaná posadnutosť 
cvičením, dodržiavaním diét či 
uchovávaním jej krásy prerást-
li zdravé hranice a dalo by sa 
povedať, že úbohú Sissi celkom 
pohltili. Bola vzdelanou ženou, 
ktorá vo svojej láske k pohybu a 
cestovaniu našla únik od monar-
chie. Snažila sa tráviť čo najviac 
času mimo Viedne, jej cisárske-
ho domova, našla obľubu v jaz-
dectve a ku srdcu jej prirástlo 
aj Maďarsko. Dalo sa povedať, 
že bola vo všetkých smeroch iná.
 Skutočnou tragédiou jej 
života však bolo, že aj napriek 
tomu, ako veľmi sama monarchiu 
a svoj život v nej nenávidela, sta-
la sa jej symbolom (až dodnes) a 
teda aj terčom pre talianskeho 
anarchistu, ktorý ju prebodol 
roku 1898, na znak boja proti 
cisárstvu. Sissi, ktorá strávila 
celý život hľadaním úteku pred 
svojím dvorným životom, mu tak 
zaplatila tú najvyššiu daň. 
 Predstavenie, napriek 
presnému historickému vyo-
brazeniu vecí si zachovalo silnú 
dávku emócií a ponúklo tak di-
vákom nahliadnuť do vnútra 
najžiadanejšej ženy Uhorska. 
Seminaristom dejepisu toto 
predstavenie v Slovenskom 
národnom divadle prinieslo nový 
pohľad na dejiny. Ktovie, čo 
by Sissi povedala na tanieriky, 
plagáty a iné suveníry, ktoré 
zdobí jej podobizeň...

Zuzka Králiková, oktáva A

 Krehká krása Sissi
4šk. rok   2017/2018
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 Sila kolektívu na lyžiarskom
šk. rok   2017/2018

  Ako posledná trieda v po-
radí sme mali s naším programom 
všetkým vytrieť zrak a zakončiť 
skvelý týždeň marcového 
lyžiarskeho výcviku v Jasnej vo 
Vysokých Tatrách. Očakávalo sa 
od nás veľa, najmä keď pred nami 
kvinta A a kvinta B nastavili latku 
vysoko. Pripraviť čo najlepšie hry 
a súťaže nebolo vôbec jednodu-
ché, pretože dnešná mládež nao-
zaj nemá v obľube zapájať sa do 
hier. „Bože, zase ďalší program? 
A to nemôžeme iba ležať na iz-
bách a relaxovať po tak náročnom 
dni?“ otravovali stále unavení 
žiaci. Čo dokáže únava, to sme 
zažili počas  predošlých večerov, 
kedy nás bavili kvinty a naozaj sa 
nikto nezapájal. Preto sme museli 
vymyslieť niečo originálne, čo by 
ocenili všetci. Chceli sme sa stať 
zlatým klincom predposledného 
večera v Jasnej.
Večer organizovaný triedou 2. Ab
„Musíme mať hlavne čo najviac 
nápadov a potom to celé dopadne 
výborne,“ povedala žiačka z našej 
2. Ab. Na polovičke z nás bolo 
naozaj vidieť, že ich plánovanie 
baví, preto aj prišli na skvelé hry 
a dali dokopy originálny program. 
Mali sme dvoch úžasných mo-
derátorov, ktorí dokázali publikum 
pobaviť. Dokonca sme sa zhodli 
na tom, že by sme mohli do pro-
gramu zapojiť nielen žiakov, ale 
aj učiteľov. A tak sme ako jediní 
vymysleli spevácku súťaž medzi 
kvintami, kde si každá trieda mohla 
vybrať nejakého učiteľa. Napriek 
tomu, že mali zaspievať pesničku, 
ktorú vtedy počuli prvýkrát, aj s 
učiteľmi to zvládli obdivuhodne. 
Príjemnú atmosféru oboha-
tila naša trieda aj populárnym 
stoličkovým tancom, zábavnou 
hrou s vankúšmi a nechýbalo ani 

„kŕmenie naslepo“, kde si to okrem 
vybraných žiakov odskákalo aj ich 
oblečenie. Náš program vyvrcho-
lil tancom „Macarena“, pri ktorom 
nás prekvapili najmä učitelia. 
Dobrovoľne sa pridali, čo nabudilo 
aj plachých žiakov k tancu. Náš 
večer za tú námahu stál.
Finálny večer priniesol uznanie
Na ďalší večer, ktorý bol zároveň 
posledným a vyhodnocovacím, 
bolo v spoločenskej miestnosti 
hotela Fim cítiť stres. Učitelia 
najprv začali s vyhodnocovaním 
„pravých rúk“ a najčistejších 
izieb, potom prišlo aj k oceneniu 
najlepšieho programu. Viac ako 
50 žiakov nervózne čakalo a dú-
falo, že práve ich trieda vyhrá. 
Nakoniec sa zlatá medaila ocitla 
na krku nášho predsedu triedy 
Michala Papša a náš tím sa stal 
najlepším počas lyžiarskeho vý-
cviku. 
„Pri vašom programe vládla skve-
lá atmosféra, kde bolo cítiť, že 
všetci žiaci aj učitelia sa naladili 
na jednu vlnu,“ dodala za učiteľov 
pani učiteľka Vaneková.

Text: Zuzana Zsilleová, 2.Ab
Foto: Simona Bezdeková, kvinta B

č.4
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My Sister Syria

 Angličtina v praxi alebo ako 
pochopiť časť sveta okolo nás - aj 
to by mohol byť podtitul divadla, 
ktoré sme videli vo štvrtok 22. mar-
ca 2018. 
Žiaci 2. Ab a taktiež vyšších 
ro čníkov, mohli nahliadnuť 
do každodenného života v 
nebezpečnej Sýrii  vďaka divadel-
nej skupine ”The American Drama 
Group Europe,” tvorenou skvelými 

3šk. rok   2017/2018

hercami. Predstavenie pouka-
zuje na ťažký život v tejto krajine. 
Vyžaduje si istú pozornosť, ak 
chcú diváci pochopiť dej. Dôvo-
dom zúčastnenia divadelného 
predstavenia nebolo len obozná-
menie sa so situáciou v Sýrii, ale aj 
zlepšenie sa v anglickom jazyku, 
kedže v ňom bol prerozprávaný 
celý príbeh, a príležitostí, kedy 
si môžeme vypočuť angličtinu v 
praxi, je málo. Celé predstavenie 
trvalo približne hodinu a pol, a mu-
sím povedať, že herci odviedli dob-
rú prácu v znázornení smrteľne 
nebezpečnej situácie v krajine.  
 Po skončení a odchode 
z Istropolisu  som sa zamýšlala 
nad celým príbehom. Aké to je žiť 
v Sýrii naozaj? Predstavenie mi 
rozhodne pomohlo  si viac vážiť to, 
čo máme, a uvedomiť si, že si ozaj 
treba navzájom pomáhať.

Diana Šablicová, IV.A b

Bábkoherci z Tilgnerky

č.4

 Na hodinách slovenského jazyka sme sa učili o divadelnej hre, bábkovom di-
vadle a animovaní. Rozdelili sme sa na skupiny a nacvičili sme si divadielka s bábkami 
na paličkách, ktoré sa nazývajú javajkové. Každý si pripravil svoj vlastný scenár, vyrobil 
bábky aj kulisy. A tak sme sa 27.3.18  predviedli  deťom z 1.A dvomi  rozprávkami o 

troch prasiatkach. Každé z pred-
stavení bolo v inom podaní. V 
prvej rozprávke sa predstavila 
skupina, v ktorej hrali chlapci aj 
dievčatá. V druhej divadelnej 
skupine vystupovali len chlapci 
až na to, že táto rozprávka bola 
trochu v komickejšom spraco-
vaní.  Na konci predstavenia som 
sa prvákov spýtala pár otázok, 
čo si dobre zapamätali, a ktoré 
podanie sa im viac páčilo. Dostali 
od nás omaľovánky, cukríky a vy-
prevádzali nás so slovami:
„Príďte aj nabudúce, tešíme sa 
na vás!“

Paulínka Prokopová, 5. D 
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Nenávisť v dejinách

 Maturanti, ktorí navštevujú semi-
nár z dejepisu,  mali možnosť na dvoch 
vyučovacích hodinách semináru dňa  
27.2.2018 prehĺbiť svoje vedomosti 
na besede s historikom  Mgr. Jánom 
Hlavinkom, PhD. a získať komplexnejší 
prehľad v kontexte prameňov, slov 
pamätníkov a výskumu, ktorému sa pán 
historik venuje. 
 Beseda sa týkala problematiky 
židovského obyvateľstva na Sloven-
sku, predvojnovým pohybom na politickej 
mape Slovenska, ktoré viedli k diskriminácii a napätej atmosfére v 
spoločnosti. Ďalej sme sa mohli dozvedieť podrobnejšie informácie 
o perzekúciách židovského obyvateľstva, arizácii ich majetku a aj o 
totalitnej a korupčnej povahe aparátu vojnového Slovenského štátu a 
všetkých jeho zložiek (arizátori, gardisti, čelní predstavitelia). 
Takisto sme sa bližšie pozreli na problematiku koncentračných 
táborov a deportácií židovského obyvateľstva. 
 Rozprávanie bolo pútavé a zároveň poskytujúce množstvo fak-
tov, ktoré nám dokázali objektívne priblížiť reálie tejto kontrover-
znej etapy slovenských dejín poznačenej  druhou svetovou vojnou, 
agresiou a nenávisťou, ktorú so sebou vojna priniesla.

Ivan Dominik Greguš, V. A b

Veda v praxi ,,na výške”

3šk. rok   2017/2018

 Veda v praxi sa na Tilgnerke diala aj  dňa 13.3.18, keď   zažili žiaci 
4.Ab niečo neobyčajné. Spolu s pani uč. Červenou išli na Fakultu elek-
trotechniky a informatiky STU v Bratislave. Mali sme  možnosť pozrieť si   
priestory fakulty, projekty vedcov a študentov a porozprávať sa priamo 
so študentmi o štúdiu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. 
 Počas exkurzie po univerzite sme si mohli vyskúšať prácu s pro-
fesionálnymi mikroskopmi, prácu 
s robotmi a videli sme mnoho 
zaujímavých pokusov. Absolvovali 
sme aj prednášky o mikročipoch, 
výrobe diamantov a čističkách 
vody. 
  Táto skúsenosť nám do-
volila stať sa vedcami  aspoň na 
jeden deň a ukázala nám, že veda 
je omnoho zaujímavejšia, ako 
sme si mysleli. Kto vie? Možno 
nakoniec z nás tilgnerákov budú 
slávni vedci ...

Diana Šablicová, IV.A b

č.4
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,,Moderne” v divadle

 V jeden aprílový pia-
tok podvečer si celé ľavé 
krídlo hľadiska v divadle 
SND zabrali žiaci našej 
Tilgnerky. 

  Moderné spracovanie 
kultovej Sofoklovej Anti-
gony  malo okrem hudobného 
doprovodu  speváčky Katar-
zie aj vynikajúce herecké 
obsadenie na čele s hercom 
Jánom Koleníkom (Kreón.
Samotnú rebelku, ktorá sa 
nezastaví pred ničím, teda 
Antigonu, si zahrala Moni-
ka Potokárová a jej oddanú 
sestru Isménu stvárnila 
taktiež výborná herečka 
Dominika Kavaschová.
Do predstavenia boli zakom-
ponované moderné, dokonca 
až abstraktné prvky, no 
podstata Sofoklovej tra-
gédie ostala nepozmenená. 
Páčilo sa mi doslovné za-
chovanie známych citácií, 
ktoré sa mi vynárali v 
hlave ako spomienky na toto 

dielo, keď som ho čítala 
na povinné čítanie. In-
scenácia držala diváka v 
napätí, od Antigoninej 
vzbury, kedy proti vlád-
covej vôli pochová bra-
ta až po jej odsúdenie a 
následnú smrť. 
 No toto dielo nie je 
len o jej osude a príbehu, 
musím vyzdvihnúť  herecké 
výkony vedľajších postáv, 
bez ktorých  by ostalo 
veľa dôležitých momentov 
nepovšimnutých. Myslím, 
že každý (či už milovník 
divadla, klasického spra-
covania alebo  aj mod-
ernej tvorby) si naozaj 
mohol prísť na svoje.
  Posledná scéna pat-
rila zničenému Kreóno-

vi a keďže si ho zahral 
práve Janko Koleník, niet 
sa čo čudovať, že pos-
ledné minúty predstavenia 
všetci sledovali so zata-
jeným dychom! :)

Anna Mária Zimová, 2. Ab

šk. rok   2017/2018

 Antigona a tilgneráci

č.4
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Muž s ľudskou tvárou
 Alexander Dubček. Muž, ktorý 
túžil po socializme s ľudskou tvárou. 
Túžil pomáhať ľudom, aby sa im v ich 
rodnej krajine lepšie žilo. 
Začínal ako robotník, prepracoval sa 
do vrcholných pozícii politiky, neskôr 
odstavený štátnymi autoritami  na 
druhú kolaj. 
 Film o Dubčekovi, jeho živote a 
pôsobení – najmä v roku 1968, známom aj 
ako Pražská jar – sme mali možnosť vidieť 14.5.2018 na školskom pre-
mietení filmu v Cinema City Eurovea ako doplnok vyučovania dejepisu 
pre triedy 2. a 3. stupňa, ktoré preberajú toto učivo. Bol to pútavý film 
zo slovenskej prudukcie, ktorý nám priblížil udalosti histórie vtedajšieho 
Československa. Veľa mladých ľudí nevie, čím všetkým si náš národ 
prešiel, kým sa dostal tam, kde je dnes. Napriek tomu, že nás to učia v 
škole, nevieme to. Sú to dlhé strany slov, ktoré sa treba rýchlo naučiť. 
Rýchlo zabúdame a neuvedomujeme si dôsledky histórie do dnešných 
dní. 
 Hoci vidieť jeden film tiež nestačí, ale je to aspoň niečo. Je to 
dobrá forma k tomu, aby sme sa viac zamysleli nad tým často počutým, 
že história je učiteľkou ľudstva. Dubčekova smrť bola, podobne ako 
Štefánikova, záhadou. Ako to bolo v skutočnosti, to sa už asi nedoz-
vieme, no meno Dubček žije a bude žiť aj naďalej a pravda,  za ktorú 
bojoval, naozaj stojí za zapamätanie.                        Nicol Rácová, septima A

šk. rok   2017/2018 č.4

Modrý gombík pre UNICEF
 Už po tretí rok sa v tercii A pred-
biehame, kto z nás bude robiť zbierku a 
kto do ktorej triedy pôjde! Áno, v rámci pro-
jektu Škola priateľská deťom pomáhame 
aj zbierkou Modrý gombík. Áno, prepáčte, 
že niekedy klopeme na dvere tried  príliš 
rázne,   dáme si na to pozor, ale naša 
snaha pomôcť je veliká!
 Aj tento rok sme obiehali triedy 
a odovzdávali odznaky - modré gombíky 
za dobrovoľný príspevok. Najviac daro-
vali prváci, hoci sme už nemali odznaky 
- minuli sa, ale oni prispeli aj tak. Boli 
naši najúžasnejší! (Odznaky sme im za 
odmenu zohnali dodatočne!) 
 Aj ostatní prispeli, takže sa vy-
zbieralo cez 200 eur určených na pomoc deťom na Ukrajine na školské pomôcky, jedlo, 
lieky a iné potreby. Naozaj úprimne ďakujeme! 

                                                               Veronika Dulajová, tercia A
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 Gitka, ako dlho sa 
venuješ ľudovému tancu? 
S tancom som začala v piatich 
rokoch, keď som začala chodiť do 
DFS Prvosienka.
 Kde trénuješ?
Momentálne som členkou FS  
Technik, ktorý trénuje v telocvični 
Mladosť na Starých gruntoch. 
 Ako dlho sa venuješ 
tancu?
Je to trinásť rokov, čo som sa 
začala venovať folklóru. Z toho 
jedenásť ro-kov som chodila 
do DFS Prvosienka a pos-
ledné dva roky cvičím s 
FS Technik.
 Skúšala si aj iné 
športy či tance?
V piatom ročníku som 
chodila na volejbal-
ový krúžok, zo školy 
sme chodili na kurz 
spoločenských tancov 
a vo voľnom čase som 
skúšala aj iné športy a 
tance, ničomu som sa 
však reálne tak nevno-
vala ako folklóru. 
 Odkiaľ máte 

TALENTY 
TILGNERKY

Gitka Mustafiová, septima B

tie nádherné kroje  na vy-
stúpenia? Ako často ich 
meníte?
Kroje do folklórnych súorov 
sa dávajú vždy šiť, ak sa 
postaví tanec z takej oblas-
ti, z ktorej súbor ešte kro-
je nemá. Niekedy sa ešte 
stane, že sa nakúpia  pôvod-
né kroje zo  slovenských 
dedín. Všetky kroje sa v pod-
state používajú až dovtedy, 
kým sa ,,nezničia” alebo sa 

vedúci nerozhodne, že jednodu-
cho chce novšie, krajšie kroje. 
 Aké úspechy si dosiahla? 
Kde zvyknete vystupovať?
My sme s našim detským súbo-
rom nikdy nechodievali priamo 
na súťaže, keďže to naši vedúci 
príliš nepodporovali,  takže nedá 
sa hovoriť o takýchto úspechoch. 

Avšak s folklórnymi súbormi sa 
človek dostane do rôznych kra-
jín, na rôzne festivaly. Určite by 
som napríklad spomenula Festi-
val detkých folklórnych súborov 

v Yilan County na Taiwane, 
ktorého som sa s DFS Pr-
vosienka zúčastnila. Bol 
to nezabudnuteľný zážitok 

spojený s výstúpeniami 
pred obrovským pub-
likom, spoznávaním inej 
kultúry, krajiny a nepo-
chybne s množstvom 

zábavy. 
Čo sa týka ,,bežných” 
vystúpení, či už s DFS 
Prvosienka alebo FS 
Technik, je to odlišné 

podľa ponuky. Vačšinou 
sú to folklórne festivaly na 

3šk. rok   2017/2018 č.4



19

škr. 2014/2015                                                                                                                          č.1Tilgnerkašk. rok   2017/2018

Slovensku, vystúpenia, ktoré si 
napríklad nejaké firmy či mestská 
časť objednajú. Alebo to, samo-
zrejme, môžu byť naše samostat-
né vystúpenia v Bratislave, kde sa 
predstavíme s naším programom 
len my. 
 Ako stíhaš tréningy po-
pri škole?
Momentálne mávam tréningy 
trikrát do týždňa, od 19 00 do 22 
00. Vzhľadom na to, že v škole 
často končím ôsmou alebo de-
viatou hodinou, tak často mávam 
menej času na učenie alebo len 
tak pre seba. Nikdy som s tým 
však veľký problém nemala a 
nemám pocit, že by som kvôli 
tomu nezvládala školu. 
 Aké máš plány do budúc-
na?
Čo sa týka folklóru, tak mienim 
pokračovať v tancovaní vo FS 
Technik najbližších niekoľko ro-
kov. Mimo toho už teraz napríklad 
vediem kurz ľudových tancov v 
tanečnej škole, takže možno sa 
budem venovať aj takýmto aktivi-
tám. Všetkému však nechávam 
viac-menej voľný priebeh.  
 Máš aj iné záujmy? Čo 
rada robíš vo voľnom čase? 
Momentálne sa popri škole venu-
jem okrem FS Technik iba práci v 
tanečnej škole. 
Svoj voľný čas venujem buď 

sama sebe, alebo ho rada trávim 
s kamarátmi, či už len tak alebo 
napríklad na mnohých folklórnych 
akciách v Bratislave.
 Ďakujeme za rozhovor!

Text: Diana Šablicová, IV.A b 
foto: archív G.M.

 Medzinárodná federá-
cia školského športu uspori-
adala v dňoch 2.4.-7.4. 2018 

Školské  majstrovstvá sveta 
v cezpoľnom behu v Paríži, 
na ktorých mala zastúpenie 
aj Tilgnerka.
 Zuzana Balažovjechová je z 
triedy  ll. Ab, teda druháčka  
na našom bilingválnom anglick-
om gymnáziu. Hrdo reprezen-
tovala našu školu v drese 
Slovenska a v silnej konkuren-
cii 33 štátov sa umiestnila v 
prvej polovici súťažiacich.
 Blahoželáme k úspechu! 
O Zuzke ešte isto budeme 
počuť!    Text: Diana Šablicová, IV.A b 

č.4

Zuzana
Balažovjechová
 z ll. Ab
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Tilgnerka vybehla na Devín   

3šk. rok   2017/2018

 V tomto vydaní Tilgnerky vám prinášame 
rozhovor s Luciou Wadingerovou a Mare-
kom Sakolcim zo 4.Ab, ktorí boli súčasťou 
12-členého tímu Tilgnerka na   Národnom 
behu Devín - Bratislava. 
 Ako	hodnotíte	tohtoročný		Národný	beh	
Devín	-	Bratislava?
Marek: Pre mňa to bola premiéra, ešte nikdy 
som tento beh nebežal. Môžem však povedať, 
že to bolo  veľmi dobre zorganizované, nenast-
ali žiadne komplikácie, dokonca aj počasie vyšlo 
akurát na behanie.
Lucia: V minulosti som sa Národného behu 
Devín zúčastnila už dvakrát. Vždy som ale 
bežala Malý Devín, čo bolo okolo 2.8 km. Mo-
jím tajným snom bolo niekedy v živote zabehnúť 
Veľký Devín, ktorý predstavoval 12 kilometro-
vú  trať. Dosť dlho som váhala, či sa tento rok 
prihlásiť alebo nie, no nakoniec sa viacero mojich 

kamarátov odhodlalo, a tak som ich v tom predsa nechcela nechať samých. Behu sa 
zúčastnilo okolo 8 000 ľudí. Na to, koľko nás bežalo, to bolo zorganizované úžasne, či 
už od pripravených autobusov, ktoré nás zobrali z rôznych kútov BA na miesto štartu až 
po cieľ, kde každý zúčastnený dostal medailu. :)
Ako	sa	vám	bežalo	?
Marek: Zo začiatku v prvom kilometri som si úprimne pomyslel, že to nezabehnem. 
Horeli mi stehná, nevládal som dýchať. No našťastie som sa dostal do tempa a okrem 
troch prestávok po 10 sekúnd som to zabehol súvisle za 1 h a 3 min.
Lucia: Popravde, keď som uvidela značku 9 km do cieľa, myslela som si, že odpadnem. 
Našťastie som sa dostala do tempa a potom sa mi už bežalo dobre.  Počasie tiež veľmi 
dobre vyšlo, len od Vodárenského múzea do cieľa už fúkal dosť silný protivietor čo ma 
trochu spomaľovalo. 
Mali ste nejaký cieľ? 
Marek: Moje očakávanie bol čas 1:15-1:30. Na moje vlastné prekvapenie to išlo veľmi 
svižne, takže nabudúci rok bude cieľ dobehnúť do cieľa pod hodinu.
Lucia: Nevedela som, čo mám očakávať, a tak môj cieľ bol 1:15. Nakoniec som to za-
behla za 1 h a 8 min čo ma dosť prekvapilo. Bola by som veľmi rada, keby sa ďalší rok 
v mojom čase už hodina neobjaví.
Ako ste sa pripravovali na tento beh ?
Marek: Behával som mesiac pred súťažou, približne tých 15 - 25 minút spolu s cvikmi 
na preliezkach. Bežci pred takýmto podujatím aj menia stravu, no keďže nie som profe-
sionál tak som si od úst neodtrhol. :D
Lucia: Chodievala som behávať väčšinou ku Dunaju  vždy, keď sa dalo takých 7 - 9 km, 
alebo som si večer zašla na antuku, kde som si dala pár kolečiek na vyklusanie.
Zúčastníte sa behu aj o rok?
Marek: Určite áno, skvelá skúsenosť, už len dúfať, že bude pekné počasie.
Lucia: Určite áno! Zaregistrujem sa hneď, ako sa otvorí registrácia na rok 2019. Už sa 
neviem dočkať :)
Ďakujeme za rozhovor!                            text: Diana Šablicová, IV.Ab foto: archív L.W.

č.4
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Vybehali sme to!

 Dvanásťčlenny 
tim Tilgnerka Spo-
jená škola, Tilg-
nerova 14, Brati-
slava  na behu 
Národný beh Devín 
- Bratislava vybehal 
úžasné 39. miesto! 
(minulý rok 99. miesto) 
 Ďakujem všetkým, 
žiakom, bývalým žiakom, 
rodičom a priateľom, ktorí prišli 
a odbehli celých 11 650m: Kris-
tina Proticová Guttmannová, 
Richard Červeň, Kristína Hude-
ková, Patrik Učeň, Radovan 
Dočolomanský, Filip Jurika, 
Marek Sakolci, Martina Martyščáková, Lucka Wadingerová a Magdaléna Ma-
darasová.
 Poďakovanie patrí aj hlasom, ktoré  povzbudzovali na trati a vytvárali 
tak neopakovateľnú atmosféru. Nech vám dobrá nálada a potešenie z behu 
vydrží čo najdlhšie a dúfam, že o rok sa opäť stretneme na štarte možno v ešte 
hojnejšom počte.  Boli ste skvelí!

Ing. Jana Červeňová, foto: archív J. Č.

3šk. rok   2017/2018 č.4

  Keď sme na dejepise robili v skupinkách rôzne projekty 
na zvolenú tému, videli sme mnoho prezentácií, divadielok, hier 
a súťaží, ale jeden projekt bol ozaj neobvyklý.

  Moji dvaja spolužiaci Ondrej Zigo a Lukáš 
Zatroch vytvorili ozajstnú knihu! Témou knihy 
je Ako vzniklo písmo. Sú v nej rôzne kapitoly, 
ako napríklad Dnes ráno, Smola, Ako sme 
vlastne k tomu písaniu prišli… Opýtala som 
sa teda autora Ondreja, ako vlastne prišiel 
k takému nápadu? ,,Vymyslel som si knihu, 
lebo som chcel projekt iný od ostatných. Môj 
kamarát Lukáš sa ujal pomocného ilustro-
vania tejto knihy. Kniha má hlavnú postavu 
– chlapca Tomáša, ktorý rád učí dejepis 
netradične.” 
  Naši dvaja autori nám z knihy aj čítali, 
dokonca sme ju dostali ako dar a venovali 
nám aj svoje podpisy – ako na ozajstnej au-
togramiáde!                 Maťa Ruffíny, 5. B

Nádejní autori
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   Zatiaľ, čo niektorí statočne 
bojovali o prijatie na testoch do 
prímy, uvoľnili sme im triedu a 
vybrali sa na exkurziu!
  V pondelok 14.5. 2018  sme 
sa od našej pani sprievodkyne v NR 
SR dozvedeli mnoho o histórii našej 
vlajky, to by mal snáď vedieť každý 
Slovák. Taktiež sme boli aj v rokova-
cej miestnosti a dozvedeli sa rôzne 
zaujímavé informácie... Pokiaľ by 
ste niekedy chceli navštíviť NR SR, 
tak tam nechoďte v pondelok  alebo 
v piatok, pretože veľa poslancov 
tam nenájdete... 

 Potom vo štvrtok 17.5. 2018 sme zasa boli na dejepisnej výstave 
v Historickom múzeu SNM na Bratislavskom hrade s názvom Česko-
slovenká/Slovensko-česká výstava, ktorá je unikátna! Vznikla pri 
príležitosti blížiaceho sa výročia bývalej ČSR a spolupracovali na nej 
oba štáty.  Na výstave sú pre vás pripravené rôzne oddelenia a témy, 
ako napr. oddelenie dopravy, architektúry, pohybu, športu... Počas pre-
hliadky sa stretnete so zaujímavými oblekmi, modelmi, obrazmi, doku-
mentmi... Určite odporúčam!

Leona Lopošová, 8.B 

šk. rok   2017/2018

   Keď sa na našej škole robi-
la zbierka pre útulok Sloboda zvi-
erat, chceli sme pomôcť aj my. Ale 
v tom čase sme sa dopočuli vďaka 
našim babám o ľuďoch, ktorí 
pomáhali iným ľuďom s oblečením 
či hračkami. 
         S nápadom prišli Zuzka Sitárová, 
Lucka Marková, Danijela Bijelonič 
a my ako trieda sme sa radi pridali 
aj za pomoci našej úžasnej tried-
nej p. uč. Čunderlíkovej. 
  Vyzbierali sme oblečenie, 
hračky, knihy a iné veci v dobrom 
stave, ktoré sme už my nepotre-

bovali, a poslali sme ich jednému pánovi, ktorý veci ďalej prerozdeľoval. 
O pár dní nám prišiel od neho list, v ktorom nám ďakoval  za pomoc 
sociálne slabším rodinám.
 Tento list máme stále odložený, rovnako aj dobrý pocit z tejto 
skvelej akcie!

Kolektív tercie B

Pomôcť môže každý

č.4

Na potulkách Blavou
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 ZO ZAHRANIČIA

  Na začiatku septembra  2017 
som začala študovať na Itchen Sixth 
Form College v anglickom Southamp-
tone v rámci môjho pokusu vyskúšať 
si štúdium v zahraničí a otestovať 
angličtinu v praxi.
 Čo sa týka školského sys-
tému, predmety sú tu voliteľné a 
preto som si vybrala psychológiu, 
media studies a tzv. environmen-
tal studies. Taktiež je tu povinná 
matematika a angličtina. 
Na obidva predmety som najskôr 
musela urobiť testy, aby ma mohli 
zaradiť do levelu, v ktorom bu-
dem daný predmet študovať. 
Okrem matematiky a angličtiny 
mám A levels predmety, čiže môj 
rozvrh je úplne zaplnený. Stále 
sa to však nevyrovná starej do-
brej Tilgnerke.   
Najväčší rozdiel je asi v tom,  
že hodiny trvajú hodinu a pol 
namiesto štyridsaťpäť minút. Ale 
aj keď síce trvajú hodinu a pol, 
každý deň mám maximálne štyri 
predmety, čo znamená menej 
učenia doma. 
Taktiež tu máme voľné hodiny, no 
tie sú určené na samoštúdium. 
To v preklade znamená, že ich 
trávim v študovni písaním esejí a 
robením úloh. Mne to však veľmi 
vyhovuje, lebo aspoň to všetko 
nemusím dorábať doma. Fun-

3šk. rok   2017/2018

guje tu skôr vysokoškolský systém 
- samostatnosť. Učiteľ na hodine 
nielen rozpráva, ale hlavne dbá na 
to, aby sa študenti aktívne zapájali 
do hodín. 
 Čo sa mi však na mojej škole 
asi páči najviac je to, že mi začína 
až o štvrť na desať. Ešte stále som 
si nezvykla na to, že tu nemám 
deficit spánku. Napriek tomu som 
rada, že sa mi moje štúdium chýli 
ku koncu a znova sa vrátim na rod-
né Slovensko.

Viki Vavrušová, IV. A b

č.4

Štúdium v zahraničí 
je na Tilgnerke obľúbené, veď je to skvelá šanca ako 

zdokonaliť jazyk, otestovať iný školský systém, obhliad-
nuť si možné vysoké školy i preveriť si svoje schopnosti 

prežiť a postarať sa o seba v ďalekej krajine!
O tom, ako si vybaviť štúdium, ako hľadať štipendiá, 

ako sa rozhodovať, čo všetko vybaviť, to  nájdete v na-
šich starších číslach na školskej stránke

 www.tilgnerka.edupage.org!
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  Za zeleným stolom
nabral počas štúdia. 
 Žiaci u nás ukončujú 
5-ročné bilingválne alebo 8-ročné 
gymnázium práve touto skúškou. 
Táto skúška pozostáva z dvoch 
povinných a dvoch až troch 
voliteľných predmetov. Medzi po-
vinné predmety patrí slovenčina 
a angličtina – pre 8-ročné gymná-
zium na úrovni B1 alebo B2, pre 
5-ročné bilingválne gymnázium na 
úrovni C1, poprípade C2. 
 Študenti si v predposled-
nom ročníku štúdia vyberajú semi-
náre podľa toho, na akú vysokú 
školu by chceli ísť v budúcnosti 
študovať. To znamená, že matu-
rujú buď zo štyroch alebo piatich 
predmetov na základe ich výberu 
a požiadaviek od vysokej školy.  
 Na Tilgnerke je zvykom sa 
s maturantmi lúčiť tzv. posledným 
zvonením, kedy sa zhromaždí 
celá škola na chodbe a potleskom 
sprevádza maturantov pri „oficiál-
nom odchode zo školy“. Matu-
ranti schádzajú po schodoch so 
svojimi tablami, kde majú fotky 
žiakov danej triedy, triedneho 
učiteľa, riaditeľa (v našom prí-
pade riaditeľky) školy a niekedy aj 
zástupcov/zástupkýň školy a lúčia 
sa so školou.
 Naši maturanti odchádzali 
v piatok 18. mája na tzv. aka-
demický týždeň, kedy sú doma 
a pripravujú sa na zloženie ma-
turitnej skúšky. Posledný májový 
týždeň  však opäť boli  v škole – a 
to práve v týždeň, kedy ich čakala 
ústna maturita. 
 Obe naše maturitné triedy 
zmaturovali s vynikajúcimi  výsled-
kami, tak im prajeme, aby ich 
šťastie a múdrosť sprevádzali aj 
v ich ďalších životných krokoch... 
Len tak ďalej!

Simona Baranová, IV.A b

3šk. rok   2017/2018 č.4

 Je tomu skutočne tak!  Tento 
rok maturita klopala na dvere nie jed-
nej, ale rovno dvom triedam – oktáve 
A a 5.Ab, ktorá je zároveň prvou biling-
válnou triedou maturujúcou na našej 
škole. Ale čo vlastne treba vedieť o 
maturite?
   Maturita je vyvrcholenie 
štúdia na strednej škole a delí sa 
na písomnú (externú) a ústnu (in-
ternú) časť. Písomná časť prebie-
ha v marci, ústna v máji alebo 
začiatkom júna. Písomné maturity 
píše trieda spolu, ústnu prekoná-
va každý sám. Pri ústnej maturite 
má maturant čas na prípravu 15, 
20 alebo 30 minút – to závisí od 
daného predmetu. Následne mu 
začína plynúť čas v rozsahu 20 
minút, kedy má maturant priestor 
na ukážku svojich znalostí, ktoré 
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 Tilgnerácke múzy...
,,Vytrhnuté z kontextu i zo slohových zošitov...”

Bolesť bolesťou doráňaná bolí
Keď slzička si po tvári kĺza,
hlodá srdce, kuše.
A či nie je slza
kvapkou krvi duše?

Jej slanej chute smútku
ťažko odolať, najmä keď si sám,
tam dolu, k rieke vskutku,
tam dolu sadnem si, k smutným vŕbam.

Trápenie srdca, kríza.
Keď si sám, nemusíš sa báť,
pred inými  musíš to však dobre skrývať,
čo ťa zvnútra zhrýza.

Bolesť bolesťou spečatená bolí.
A hoci i v pretvárke tôni
skrývaš sa, hoc proti svojej vôli,
ti niekto ranu svojou zlobou solí.

Keď slzička si po tvári kĺza,
hlodá srdce, kuše.
A či nie je slza
kvapkou krvi duše?
Júlia Sukhová, 1.Ab, obr: Eliška Kořínková, tercia A

3šk. rok   2017/2018 č.4

Oslavná študentská básnička
Nová škola, nové priateľstvá,

sme novou nádejou nášho obyvateľstva.
Poväčšinou známky dobré,

hlavne keď písomku nikto nedobabre.

Učiteľky veľmi milé,
až kým nenájdu desiaty hnilé.

Dúfame, že zmaturujeme úspešne
a že sa z nás nestanú opice pralesné.

Dúfame, že prežijeme krásne roky
a že budeme stále robiť pokroky.

Pani učiteľka nás na maturitu pripraví,
od Egypta až po územie Veľkej Moravy.

Preto oslavujme, kým sa dá,
a nech nám z dobrej nálady nikdy neubúda.

Nebudeme predsa spolu donekonečna,
tak nech je táto etapa našich životov jedinečná. 

Michaela Bednárová, 1.Ab, obrázok: Veronka Dulajová, tercia A

Veľká francúzska revolúcia
Menuet s kráľovnou ladný a skvostný
baví všetkých veľavážených hostí.
Korzety, spodničky a na nich kostým
a celá krajina v biede sa postí.

Na dvore živo je, dvorný šašo baví,
zas vodou víno je, slávia vrchné stavy,
povedľa paláca vysušené polia
a dietky suchý chlieb v útlych rúčkach drolia.

Neradno pre kráľa smiať sa ľudu,
veď to aj so ženou ľutovať budú!
Koľko sa na dvore vypilo vína!
Toľko vypije krajine gilotína...

Ivan Greguš, V. Ab,  Obrázok: Eliška Kořínková, ter A
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Nečakaná návšteva
(poviedka)

 Bol deň ako každý iný. Snáď ešte 
horší. Bol pondelok ráno. Vonku snežilo, 
fúkal vietor a ja som si robila pravidelnú 
rannú hygienu pred prvým dňom v škole. 
Rozospatými očami som si drhla chrup a 
premýšľala, čo všetko ma v ten deň čaká. 
Zo zrkadla na mňa pozerala nahnevaná tvár 
bez úsmevu. Ešte aj tie vlasy so mnou súcitili 
a boli bez života.  
Kričím z kúpeľne: „Mama, prídeš po mňa do 
školy?“ Mama mi ako vždy o tomto čase robí 
desiatu a volá späť: „Neprídem Sárika, mám 
stretnutie a ty máš hneď po škole doučovanie.“ No super, škola, dve 
písomky, doučovanie, učenie, tanečná. Volám na ňu: „Mama, prečo sa 
musela Mária Terézia narodiť? A kto vymyslel pondelok? A prečo päť dní 
chodíme do školy a iba dva dni máme voľno... a prečo to nie je naopak?“ 
Skrátka prúd negatívnych emócii vyšľahol zo mňa ako plameň. Cítim, že 
mame sa dvíha tlak, a preto rýchlo nahádžem na seba veci, zbehnem 
dole schodmi, oškrabem a naštartujem auto a čakám na mamu. Začína 
môj bezútešný pondelok. 
 Po hroznej škole sa presúvam na ešte hroznejšie doučovanie a 
premýšľam o zmysle života. Kedy už nebudem musieť chodiť do školy? 
Rátam v autobuse na prstoch, koľko rokov mi ešte zostáva. Pane Bože, 
snáď mamu prejde tá myšlienka, že mám ísť na vysokú školu! 
Počas doučovania hľadím cez presklenú vitrínu na čľapkanicu na chod-
níkoch, mokrých a ponáhľajúcich sa ľudí a zase rátam. Rátam, koľko dní 
je do najbližších prázdnin, koľko do dovolenky, koľko do letných prázd-
nin. Po vyučku telefonujem mame: „Mama, kedy vyjde slnko a kedy už 
bude leto? Príď po mňa prosííííím!“ Mama ma vezie do tanečnej školy a 
mne sa zdá, že môj život už nemôže byť ani horší.
Pred vchodom na tréning je neobvykle veľa ľudí. Je to divné. Všetci sa 
usmievajú a pobehujú ako splašení. Prebehnem okolo nich po scho-
doch do tanečnej sály a tam uprostred dievčat stojí on. KALI. Náš idol, 

náš spevák, skrátka cool. Vrazím do 
davu a zvolám: „Ali, Ali, poď, ideme sa 
dať odfotiť.“ Kamoška Alica beží o život, 
lakťami rozráža dav a už stojí pri mne a 
pózujeme. On spieva, my tancujeme!
 Tomu sa hovorí nečakaná 
návšteva! Život je krásny. Bolo to mega a 
môj život náhle dostáva zmysel. 
Večer  pobavím všetkých kamošov 
spoločnou foto a zaspávam s úsmevom 
na perách. Zajtra ma čaká ďalší bežný 
nudný deň. Alebo nie? 

Sára Šímková, 6.A
Obrázky: A. Morávková a K. Vašicová, tercia A

č.4
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jeseň, škola, lístie, jablko, svet, šarkan, 

duch, zima, strom, pláž ,rodina 

Margaréta Kováčová, 8.B 

 

Obľúbené dovolenkové miesto je……… 

1. 
      

                  

2. 
     

          
     3. 

    
              

    4. 
   

            
      5. 

 
                

      6. 
    

        
       7.                   

      8. 
      

                  

9. 
     

              
    

1. Morské zviera  
2. Guľatá hračka 
3. Červené ovocie na strome, júnové 
4. Jesenné modrofialové ovocie 
5. Malinovka inak 
6. Malý domček na výlety 
7. Krajina cestovín a  pizze 
8. Veľká ,,nádoba” s vodou na kúpanie 
9. Pokrútená šmykľavka 
Natália Nováková, 8.A 

 

 

 

 

1. Vyšší úsek ako okres… 
2. Bratislava je hlavné… 
3. Médium bez obrazu, len zvuk 
4. Básnický prívlastok 
5. Zvyšok odpíleného stromu v zemi 

      Kristína Fačkovcová, 8.B      Obrázky: Eliška Kořínková, Karin Vašicová a Veronika Dulayová, tercia A 

J P L Á Ž N R J L 
E S V E T A O A Í 
S T R O M K D B S 
E Z I M A R I L T 
Ň D U C H A N K I 
Š K O L A Š A O E 

1. 
   

        
       2. 

     
          

    3.               
       4. 

      
                

5. 
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MEGAOSEMSMEROVKA 
 
 
 
Hľadaj slová: 
škola, hodina, učivo, 
peračník, roh, kľúče, voda, 
projekt, texty, sk, jar, leto, 
jeseň, zima, hlava, zošit, 
mydlo, obed, mozog, 
Hlavinková, Sčensná, 
desiata, pero, fixa, esej, 
okuliare, lavica, chleba, 
tabuľa, hubka, žiak, krieda, 
hymna, výtvarná, deti, 
motív, jedna, pot, úľ, už, 
voľno, štyri, šupa, let, 
rybka, more, kto, pláž, les 

Riešenie: .......................................13 písmen                                      Terezka Scheinerová, 5.D 
 

Vieš? Uhádneš? 
Hľadaj slová: 
strom, literatúra, leto, oheň, mačka, 
topoľ, myš, jablko, ovocie, skolióza, 
varenie, leto, meč, totemy, slnko 
Riešenie: ........................................... 
                            8 písmen  
Martin Mayer a Ella Baumanová, 8.B 

 
 

Hľadaj slová: 
tábor, more, bazén, tobogán, mesiac, melón, slnko, 
osa, ľad, drink, soľ, okná, mrak, dar, kel, džem 
  
 
 
 
 
 
 
Osemsmerovka: Pavlína Prokopová, 5. D    Obrázky: Veronika Dulayová, tercia A 
 

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

L I T E R A T Ú R A 
E O S J A B L K O K 
T V L T O P O Ľ J Č 
O O N I R L E T O A 
T C K N A O H E Ň M 
E I O J A N M E Č Y 
M E V A R E N I E Š 
Y G S K O L I Ó Z A 

T S I D O K K O 
M Á K A K N A S 
O D B R N I R A 
R K Ž O Á R M N 
E O E E R D Á C 
N K Ľ L M G N A 
É N O V O Ó S I 
Z L S B L Ú K S 
A S O E Ž V R E 
B T M D Ľ A D M 

3č.4šk. rok   2017/2018
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Otestuj svoju šedú kôru mozgovú! 

Hľadaj slová: 
škola, Billa, skriňa,oko, 
 jazyk, Lidl, leto, deti, guma, 
 jar, šál,sto, ok, kôň, on, my 
 
Jasmína Slobodová, 5.D 
 
Obrázok: Eliška Kořínková, tercia A 
 

 

ANTISTRESOVÁ  TILGNERÁCKA 
OMAĽOVÁNKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorka: Adela Kopčíková, prima A 

S V L K Y Z A J 
N T M Y O Ň G A 
O A O T Š ô U A 
O S E K L K M Ň 
K L O Š D I A I 
O L O Á I T J R 
A S K L L E A K 
A L L I B D R S 
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