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Daniel Hevier

Náš veľký deň

Ondrej Zigo
Lucia Drábeková

Sledovali sme partiu mladých ľudí a to, čo sa s nimi dialo, keď boli na drogách.

Spisovatelia z učebníc nie sú len portréty! Nie sú to nudní ľudia, čo len píšu! Zažili sme naživo PÁNA spisovateľa!

Prípravy boli jedny z najťažších – vymyslieť program, medzitým sa pohádať a znovu vymýšľať ďalej.

V hokeji je disciplína obzvlášť podstatná, pretože kvôli nediscipli-novanosti jednej hráčky môže pykať celý kolektív.

Vyhral skvelú cenu na Mobilfeste! 
Gratulujeme!
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Drahí tilgneráci!odporúčame
ako sa máte? Darí sa vám? Ide to? Veľmi dúfam, 

že odpoveď je vždy kladná, ale ak náhodou 

aj nie je, to vôbec nevadí. Naozaj. stále sa 

formujeme a stále sa učíme. Nielen v škole, ale 

aj v živote, takže treba len načerpať sily, energiu 

a pokračovať ďalej!

Nech už sa teda veci vyvíjajú akokoľvek, teraz to 

bude určite lepšie. prečo? pretože sa neodvratne 

blíži najčarovnejšie obdobie roka – Vianoce! 

Koledy, svetielka, stromčeky, výzdoba… To je 

niečo, čo roztopí každé srdce – pokiaľ teda nie 

ste Grinch. :D

spravte si pohodlie, zabaľte sa do deky, urobte 

si kávu/čaj/kakao a poďte sa trošku začítať do 

toho, čo sa udialo v živote Tilgnerky za posledné 

týždne. prečítajte si o našich pozývaniach, 

stužkových slávnostiach, imatrikulačkách, 

úspechoch, rekordoch a všetkom možnom aj 

nemožnom.

podporte mladších 

tým, že si prečítate ich 

článok alebo vylúštite 

jednoduchú tajničku. 

podporte nás starších 

tým, že si prečítate 

článok, na ktorom sme 

pracovali. 

Tento časopis je práve 

preto. aj keď je maličký, 

tím okolo neho sa veľmi snaží, aby sa vám páčil. 

články sú písané s láskou a veľkou snahou 

mapovať dianie na našej škole. sme veľká škola, 

tak nech navzájom o sebe vieme!

Želám všetkým študentom, učiteľom 

a zamestnacom príjemné čítanie a pokojné 

prežitie čarovných Vianoc, ktoré už klopú na 

dvere.

nicol Rácová 
oktáva A
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SVETOVÝ DEŇ MLIEKA

OPÄŤ SME PRVÍ!
V sobotu 20. októbra 2018 sa 
konal 43. ročník podujatia 
Beh Devínskou Kobylou 
2018 – veľmi milé podujatie, 
ktorého sa zúčastnila aj naša škola 
a opäť zvíťazila! Zorganizovali to, ako obyčajne, 
p. uč. a. Butkovská, j. červeňová, Z. Tirpáková, 
a. smatanová! GRAtULUjeMe!

PREDNÁŠKA 
O HOLOKAUSTE
V pondelok 5. novembra 2018 sa 
trieda 9.B zúčastnila prednášky 
o holokauste na slovensku 
s historikom Mgr. j. Hlavinkom, 
phD., nakoľko ide o tému, ktorá aj 
dnes rezonuje v našej spoločnosti 
a nesmie byť zabudnutá.

DEJEPISNÁ 
OLYMPIÁDA
V utorok 4. decembra sa uskutočnilo 
na našej škole už po štvrtý rok školské 
kolo Dejepisnej olympiády, ktoré 
preverilo vedomosti žiakov 2. stupňa 
z našich i svetových dejín! a veru 
skvele to dopadlo! Mená úspešných 
víťazov i riešiteľov nájdeš na stránke 
školy v sekcii predmety - dejepis.

HALLOWEENSKA PÁRTY
V piatok 23. októbra 2018 sme mali 
v príme a Halloweensku party. V kostýmoch sme 
boli už počas vyučovania, ale párty vypukla až 
po obede. Náš spolužiak Tomáš Klempa nám 
zahral na gitare a naše dve spolužiačky Valéria 
Grebečičová a pavlína prokopová nám zaspievali 
a predviedli ich neuveriteľne číslo s názvom „Cup 
song“. Ďalej sme hrali rôzne hry, ktoré vymyslela 
naša moderátorka Ema Macková. Všetci veríme, že 
si takúto akciu zopakujeme aj nabudúce.
Ondrej Zigo, príma A

NA NOVÝ LEVEL!
Milí učitelia, rodičia a študenti!
Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže 
o interaktívne učebne pre našu školu. Chceli 
by sme dostať našu školu na nový „level“. 
Doslova. ak chcete byť súčasťou toho aj vy, 
kliknite prosím na www.nanovylevel.sk.
Hlavnou cenou v súťaži Na nový level je 
3x najmodernejšia počítačová učebňa 
s revolučným interaktívnym riešením, 
tlačiarňami, vizualizérom a všetkým, čo 
k tomu patrí, spolu v hodnote až 21 000 €. 
Každá časť slovenska hrá o 1 takúto 
učebňu (v hodnote 7 000 €) a získa ju škola 
s najvyšším počtom hlasov.
sme veľká škola, ale sme solidárni? 
Zahlasujeme? predbehli nás oveľa menšie 
školy! sme šiesti v poradí! do hlasovania! 
ĎaKujEME!

MAĽOVANIE
Milí rodičia, chceli by sme 
sa vám touto cestou veľmi 
pekne poďakovať za pomoc pri 
maľovaní 7.a triedy. Veľmi si to 
vážime. Trieda je teraz nádherná 
a dúfame, že sa v nej bude 
študentom príjemnejšie učiť.

V strave detí podľa neho nesmie mlieko chýbať 
nielen pre obsah plnohodnotných bielkovín, ale 
aj preto, že dieťa z mlieka získava podstatnú časť 
vápnika. Ten je nevyhnutný pre rast, kvalitnú 
kostru a zuby. Mlieko a mliečne produkty 
pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú 
výživu rastúceho organizmu. spotreba mlieka 
na slovensku je na jednu osobu v priemere 165 
kilogramov za rok, pričom svetová organizácia 
odporúča 220 kilogramov za rok na osobu. Mlieko 
je významným zdrojom bielkovín, vitamínov, 
minerálov a iných látok, ktoré sú zdrojom výživy 
pre ľudský organizmus a podieľajú sa na prevencii 
proti chorobám. podľa dobrovoľníčok ľudia 
v uliciach o mlieko záujem veľmi nemajú. „Keď 
im ponúkame mliečne výrobky, berú si viac syr. 
Mlieko si väčšina ľudí od nás ani nevzala. Pozitívne 
reagovali viac starší ľudia. Niektorí tvrdia, že ho 
nepijú preto, lebo majú intoleranciu na laktózu 
alebo im nechutí.“ Za nezáujmom o mlieko vidí 
viacero dôvodov. „Najzávažnejším je, že sme stratili 
jednu až dve generácie. Výchova totiž začína od 
útleho veku. Pamätáme si mliečne desiaty. Jedna 
až dve generácie si odvykli od požívania mlieka 
a mliečnych výrobkov. Z pohľadu produkcie mlieka 
sme krajinou, ktorá má najnižšiu produkciu mlieka. 
Snažíme sa v rámci našich možností vytvárať 
vlastné zdroje pre marketing a osvetu, mliekari 
aj mliečni farmári sa zbierame do spoločnej 
pokladničky a snažíme sa robiť rôzne aktivity,“ 
dokončil stanislav Voskár.

Šimon Giertl, 6.a

AKO tO S MLIeKOM vyZeRALO nA tILGneRKe?

Keďže 26. september 
je vyhlásený za 
Medzinárodný deň 
mlieka, aj u nás 
v škole sme ho oslávili. 
Zorganizovali to p.uč. 
K. Katinová za biológiu 
s pomocou p.u. a. 
Rybnikárovej za etiku 
a p. uč. M. szaba za 
výtvarnú výchovu. Ráno 
nás privítal veľký plagát 
s nápisom „svetový deň mlieka“. Na chodbách boli 
vystavené práce žiakov na tému mlieko. Každý 
jeden žiak dostal jogurt a okrem toho sa konala 
aj súťaž rozdelená do 2 kategórií: poster a Dizajn 
krabice mlieka. Zapojili sa viaceré triedy. práce 
žiaci vyrábali na výtvarnej výchove, technike, 
biológii aj etickej výchove. Zapojil sa aj 1. stupeň. 
Z množstva krásnych výtvorov vyhrali tieto:

pOSteR:

1. miesto: Hanka Dubeková / 5.C

2. miesto: Nikol Horňáková, Ninka Zajícová, silvia 
Kušnírová / 5.B a Martinka Kerekešová / 5.C

3. miesto: Dominika pavlíková / 5.a

dIZAjn KRABICe MLIeKA:

1. miesto: Eliška Reviliaková / príma a

2. miesto: lucka szabóová / 6.C

3. miesto: paulínka Vanková / 6.C

Text a foto: 
Barborka Šályová, Adelka Kopčíková, sekunda A

Svetový deň mlieka v  školách je každoročnou 
medzinárodnou udalosťou. Podstatou tohto dňa 
je oslava významu mlieka v  školách. Je to spôsob, 
ako upozorniť deti na dôležitosť pitia mlieka doma 
a  v  školách. „Alarmujúca je u  školákov aj vysoká 
denná konzumácia sladených bublinkových nápojov, 
aj preto je naším cieľom upriamiť pozornosť na mlieko 
a  mliečne produkty, ktoré sú plnohodnotnou výživou 
rastúceho organizmu,“ objasnil nám S. Voskár, prezident 
Slovenského mliekarenského zväzu.
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DŇA 25. OKTÓBRA 2018 SME SA VYBRALI AJ S TRIEDAMI 
TERCIA A AJ 8. A NA KAŽDOROČNÚ TILGNERÁCKU 
EXKURZIU DO MESTA ÚZKO SPOJENÉHO 
S OSOBNOSŤOU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA.

Cesta do Modry ubehla prekvapivo rýchlo, počasie sa 
s nami pohralo a navodilo pochmúrnu atmosféru, akoby 
si nášho obroditeľa na mieste, kde sa osudovo zranil, 
chcelo uctiť.

V Modre som bola už niekoľkokrát, párkrát aj na výklade 
v dome, kde Ľudovít zomrel, no tentokrát som sa opäť 
dozvedela nové veci. Vedeli ste, že románik medzi 
adelou ostrolúckou a Ľudovítom štúrom vlastne vôbec 
nebol románik? síce sa poznali, no nič romantické sa 
medzi nimi vraj neudialo – nie sú o tom žiadne doklady. štúr ju nazýval svojou priateľkou, rovnako 
ona jeho a aj ich spoloční priatelia sa o nich nikde nezmienili inak. Dozvedeli sme sa tiež, že 
Ľudovít ovládal až 11 cudzích jazykov, z toho 5 slovanských, poľskú a českú gramatiku dokonca 
prednášal počas jeho pôsobenia na evanjelickom lýceu. 

určite ste vedeli o pamätnom výlete na Devín, ktorý štúr 
zorganizoval pre svojich študentov a počas tejto slávnosti 
všetci prijali tretie, slovanské meno. čo ste však možno 

nevedeli je, že 
do tohto dňa 
svoj slovanský 
pseudonym 
„Velislav“ štúr 
používal celkom 
bežne, no po jeho 
ofi ciálnom prijatí 
sa Ľudovít ako 
Velislav už nikde 
nepodpisoval. Naopak, jozef Hurban sa svojím novým 
menom „Miloslav“ pýšil do konca života.

Výlet do Modry sa naozaj skončil až po príchode 
do Bratislavy a rozpustení tried... Všetci mali dobrú 
náladu, diskutovali o nových poznatkoch a uvažovali, 
kam sa vyberieme nabudúce.

Text a foto: tereza Furdíková, sexta B

Keď sme 22. októbra 2018 vyrazili na päťhodinovú cestu do 
poľska, vedeli sme, že máme pred sebou zaujímavú exkurziu, 
ale nevedeli sme si presne predstaviť, čo nás čaká.

Keď sme konečne dorazili do cieľa našej cesty – osvienčimu, 
boli sme plní očakávania. Koncentračný tábor nazývaný aj 
auchswitz nám bol otvorený počas dvojhodinovej prehliadky. 
Expozícia tohto „múzea smrti” a ľudského zla bola veľmi 
zaujímavá. uvedomili sme si hodnotu života a to šťastie, že 
sme nežili v dobe minulej, v čase holokaustu. 

potom sme sa premiestnili do pracovného tábora Berkenau. 
Ďalší deň sme si išli pozrieť mesto Krakow, ktoré je ozaj 
čarovné! soľná baňa Wielička bola krásnou bodkou za skvelou 
dejepisno-geografi ckou exkurziou!

Text a foto: Katarína Horáková, Lucia Marková, kvarta B

a konečne to prišlo! pod skvelou 
organizáciou septimy a a 4.ab sa 
v Camel clube 7. novembra 2018 
uskutočnila žiakom blízka akcia – 
dlho očakávané imatrikulačky!

Naši tohtoroční prváci na 
bilingválnom gymnáziu a žiaci 
kvinty a predviedli svoje nevšedné 
a nápadité programy a ukázali 
svoje schopnosti nielen vedeniu 
školy, učiteľom, ale i rodičom 
a žiakom. pobavili a potešili 
divákov a ako bonus zažili atmosféru stresu 
a trémy, ako sa na správne imatrikulačky 
patrí. Diváci na tohtoročných imatrikulačkách 
mohli vidieť tanec, divadelné scénky, karaoke 
a dokonca kuchársku show. Kreativita však 
nechýbala ani v hrách, ktoré boli pre prvákov 
a kvintánov prichystané. Naši imatrikulujúci 
sa potýkali s mnohými výzvami, ako napríklad 
tancom, prezliekaním sa na pódiu či 
testovaním ich vedomostných schopností. 

Tento zábavny večer bol zakončený 
šľahačkou, ktorou boli všetci imatrikulujúci 
a (mnohí z organizátorov) pokrstení! preto 
sa to aj volá krst „zajačikov“ – prváci na 3. 
stupni sú nazývaní „uchá“ či „zajace“, takže 
imatrikulácie sú vlastne ich ofi ciálnym 
privítaním na 3. stupni. Tak nech sa vám darí 
a nech takýchto skvelých akcií je ešte veľa!

Text a foto: Lucia Andrisová, 4. Ab

s nami pohralo a navodilo pochmúrnu atmosféru, akoby 

V Modre som bola už niekoľkokrát, párkrát aj na výklade 

medzi nimi vraj neudialo – nie sú o tom žiadne doklady. štúr ju nazýval svojou priateľkou, rovnako 

kvinty a predviedli svoje nevšedné 

divákov a ako bonus zažili atmosféru stresu 
Tento zábavny večer bol zakončený 

bežne, no po jeho 
ofi ciálnom prijatí 

nepodpisoval. Naopak, jozef Hurban sa svojím novým 

všetci prijali tretie, slovanské meno. čo ste však možno 
nevedeli je, že 
do tohto dňa 
svoj slovanský 
pseudonym 
„Velislav“ štúr 
používal celkom 
bežne, no po jeho 
ofi ciálnom prijatí 
sa Ľudovít ako 
Velislav už nikde 
nepodpisoval. Naopak, jozef Hurban sa svojím novým 
menom „Miloslav“ pýšil do konca života.

Výlet do Modry sa naozaj skončil až po príchode 
do Bratislavy a rozpustení tried... Všetci mali dobrú 
náladu, diskutovali o nových poznatkoch a uvažovali, 
kam sa vyberieme nabudúce.

Text a foto:

DUŠIČKOVÁ SPOMIENKA NASPOZNÁVAME DEJINY NAŽIVO

KRST „ZAJAČIKOV”

ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
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Z piatka na sobotu 26. až 27. októbra 
2018 sa na Tilgnerke konalo otvorenie 
debatnej sezóny. privítali sme tu debatérov 
z celého západného slovenska a rozhodcov 
z celého slovenska. Mnohí z nich 
začínali s debatovaním už na základných 
školách a debaty sa nevzdali ani počas 
vysokoškolského štúdia. Dnes ako skúsení 
debatéri rozhodujú na stredoškolských 
debatných turnajoch alebo pomáhajú 
s organizáciou. pre slovenskú debatnú 
asociáciu je príprava takého turnaja 
veľkou vecou a pre našu školu je cťou, 
že práve na nej sa oddebatovala prvá 
regionálna súťaž alebo inak pomenované 
1. západoslovenský turnaj. Ďalšie tri 
regionálky sa už počas tejto sezóny 
odohrajú na iných školách, ale na 
Tilgnerke sa ešte pravdepodobne dočkáme 
debatiády, teda debatného turnaja pre 
základné školy.

Anna Mária Zimová, 3.ab

Na našej škole sa udialo 
podujatie s názvom Filmová 
noc, ktoré sa uskutočnilo 7. 
až 8. decembra 2018 z piatka 
na sobotu. Na žiakov tre-
tieho stupňa čakalo päť 
miestností rôznych žánrov 
od animákov až po horory. 
V  každej miestnosti sa 
púšťali 4 fi lmy, ktoré si 
žiaci dopredu vybrali. 
Medzi týmto fi lmovým 
maratónom však boli, 
samozrejme, aj prestávky, 
ktoré boli vyplnené dob-
rovoľnými zábavnými akti-
vitami a  relaxom pred 
ďalším fi lmom. (To, koľko 
ľudí prišlo a  vydržalo po-
zerať fi lmy do rána a  ako 
celá akcia dopadla, to 
však budeme vedieť po-
vedať až v  ďalšom čísle 
časopisu, nakoľko akurát 
počas Filmovej noci bola 
uzávierka časopisu a začalo 
sa s  tlačou, aby sme to 
pekne pred Vianocami 
stihli!)

Verím, že tí, ktorí ste boli, 
máte skvelé zážitky a  vy 
ostatní – musíte vydržať do 
marcového čísla Tilgnerky 
a dozviete sa viac!

Anna Mária Zimová, 3.a b

Na našej škole sa udialo 

FILMOvá nOC

ZÁPADOSLOVENSKÝ

TURNAJ

No veru – aj keď to znie nepravdepodobne, aj to sa na 
Tilgnerke stalo! Naša škola sa zapojila do kampane 
s celosvetovým názvom Red Ribbon – na slovensku známa 
ako kampaň červená stužka. Tilgneráci zorganizovaní p. uč. Ivetou piršelovou prišli v červených 
tričkách, aby upozornili na závažne ochorenie aIDs. spolu vytvorili živý nápis HIV a červenú 
stužku svojimi telami. ale týmto sa všetko len začalo!

Dňa 1. decembra je svetový deň boja proti aIDs a naša škola pripravila mnoho aktivít spojených 
s oboznámením žiakov o tejto závažnej chorobe, ktorú spôsobuje vírus HIV. Takéto „tričkové“ 
a iné akcie sú výborným spôsobom, ako mladých ľudí „prinútiť“ zamyslieť sa nad nástrahami 
života a hlavne dozvedieť sa viac o tejto chorobe. prevencia a ochrana pred chorobou aIDs 
je v dnešnom rýchlom svete veľmi dôležitá. Tak isto aj informácie o tejto chorobe. Hlavne 
predsudky o ľuďoch, ktorí túto chorobu už majú. Najhoršia je ale nevedomosť ľudí, ktorí svojím 
konaním namiesto pomoci týchto ľudí urážajú a boja sa aj obyčajného podania rúk s nimi. 
práve z tohto dôvodu sú takéto akcie medzi mladými ľuďmi veľmi dôležité.

A AK CHCete Aj vy vedIeŤ vIAC, SLedUjte pOZORne AKCIe pO ŠKOLe!

Text a foto: diana Šablicová, 5.Ab

Červené
tričká proti

AIDS?
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Mgr. Lívia Gulášová
NAŠA ANGLICKÁ LADY

pani učiteľka, čo na 
tilgnerke učíte?
angličtinu a globálne 
problémy.

vždy ste chceli byť 
učiteľkou? Ak by ste 
nerobili učiteľku, čím by 
ste chceli byť?
Keď sa tak nad tým 
zamýšľam, učiteľkou 
som chcela byť, keď 
som bola prváčkou až 

štvrtáčkou na základnej škole. potom som chcela 
byť právničkou, historičkou, archeologičkou, 
spisovateľkou, prekladateľkou, tlmočníčkou. 
Vyštudovala som manažment a aj tak som 
napokon skončila ako učiteľka. Zistila som, že ma 
práca so žiakmi veľmi baví, keďže mládež dokáže 
byť okrem iného veľmi veselá a prináša do môjho 
života každý deň kopec srandy a humor, to je 
podľa mňa, korenie života. s humorom sa všetko 
ľahšie znáša.

prečo máte rada predmet, ktorý učíte?
Do angličtiny som sa zamilovala na prvý pohľad. 
Začala som sa ju učiť v 8. ročníku základnej školy 
v rámci školského krúžku, keďže v tej dobe bola 
povinným cudzím jazykom ruština. so štúdiom 
angličtiny som pokračovala na bilingválnom 
anglicko-slovenskom gymnáziu v sučanoch, čo 
bolo na slovensku prvé a jediné gymnázium tohto 
typu. Ďalej som študovala v anglickom jazyku na 
City univerzity v Bratislave – bakalársky stupeň 
a pokračovala som na Fakulte Managementu uK 
v magisterskom štúdiu, čo bol tiež dvojjazyčný 
anglicko-slovenský program. Takže angličtina sa 
stala úplne prirodzenou súčasťou môjho života 
a pripadalo mi úplne normálne podávať moje 
vedomosti v tejto oblasti ďalej. pokiaľ ide o výuku 
globálnych problémov, tak tú mi priniesol osud, 
čomu som veľmi rada, keďže vo svete je stále 
obrovské množstvo problémov, a tak je pre mňa 
tento predmet veľmi zaujímavý.

Čo rada robíte vo voľnom čase?
Voľného času mám, žiaľ, minimum. Respektíve 
žiadny. ale keby som ho mala, veľmi rada by som 
čítala, sledovala fi lmy, plávala, behala, lyžovala, 
varila, piekla...

Čo rada robíte cez prázdniny, vašu dovolenku?
Cez prázdniny obyčajne rada spávam tak dlho, 
kým sa samovoľne nezobudím. pokiaľ je to čo 
i len trochu možné, jem, na čo mám chuť a práve 
vtedy, keď na to mám chuť. snažím sa nikam 
neponáhľať a len sa tak pomaly organizovať. 
proste sa snažím robiť to, na čo počas školských 
dní nemám čas.

Rada cestujete? Kam?
Áno, cestujem rada a je jedno, či ide o domáce, 
alebo zahraničné destinácie, či už je to návšteva 
pre mňa zaujímavého mesta, pobyt pri mori 
či lyžovačka, turistika... Veľmi rada napríklad 
navštevujem historické miesta, kde sa dá 
spojiť návšteva pamiatok spolu s konzumáciou 
miestnych gurmánskych pochúťok. snažím 
sa však cestovať vtedy, keď už som ako-tak 
oddýchnutá od zhonu všedných dní. precestovala 
som už dosť a teraz už som ostala akási 
komótnejšia, vyberám si len ľahko dostupné 
miesta, kde je vysoká pravdepodobnosť 
príjemného počasia. 

Ktoré jedlo máte najradšej?
Najradšej mám všetko nezdravé – zakázané 
ovocie chutí najlepšie. Takže môj jedálniček, žiaľ, 
pozostáva z veľkého množstva pečiva, koláčov. 
Mám tiež veľmi rada cheescake. ale poteším 
sa aj dobrej polievočke, zeleninovému šalátu 
s grilovaným kozím syrom... Mäso veľmi nemusím. 
stačí mi jeden pár divinovej klobásky na deň... 
Žartujem :D

Ako by ste sama seba charakterizovali?
ani neviem. Viem, že by som chcela dosiahnuť 
hlavne vnútorný pokoj, ale to sa mi, žiaľ, veľmi 
nedarí. potrebujem stále niečo robiť a striedať 
obdobia spoločenského „vyžitia“ s momentmi 
samoty. Takže asi som čistý „guláš“. Niečo medzi 
introvertom a extrovertom. Hlavne som pacifi sta 
a nenávidím násilie – psychické či fyzické. 
Milujem voľnosť a riadim sa heslom „Ži a nechaj 
žiť.“

Máte nejaké životné motto, obľúbený citát?
jan Werich raz vraj povedal: „Keď nejde o život, 
ide o...“ snažím sa týmto heslom riadiť, keď 
pod stresom strácam hlavu, no nedarí sa mi to 
realizovať dostatočne často.

Ďakujeme za rozhovor!
diana Šablicová, 5. Ab

pán učiteľ, čo na tilgnerke učíte?

Tento školský rok učím matematiku a fyziku, ale 
minulé školské roky som mal aj techniku.

vždy ste chceli byť učiteľom? Ak by ste nerobili 
učiteľa, čím by ste chceli byť?

Ťažko povedať, už si to presne nepamätám, ale 
keď som bol mladší, tak 18 – 20 rokov, tak som 
chcel byť aj milionárom. =))))

prečo máte rád predmet, ktorý učíte?

ak mám pravdu povedať, tak učím radšej 
matematiku. a prečo ju mám rád? Vždy mi 
celkom išla a už som ju aj na základnej 
a strednej škole vysvetľoval svojim spolužiakom.

Čo rád robíte vo voľnom čase? vy máte také 
zaujímavé hobby, že?

Voľný čas? Veľa voľného času nemám, ale keď 
môžem, rád si pozriem dobrý fi lm. Hobby? 
Venujem sa tzv. strongman športu, ale neberiem 
to ako hobby, ale je pravda, že ma to, žiaľ, 
neuživí.

Čo rád robíte cez prázdniny, vašu dovolenku?

Cez prázdniny robím to isté ako cez školský rok, 
len mám viac času na oddych, tak aj na viac 
tréningov. =))

Rád cestujete? Kam?

Nie som nejaký veľký cestovateľ, najčastejšie 
cestujem na svoje súťaže, raz za čas aj do 
zahraničia, ale inak cestovanie nemusím.

Ktoré jedlo máte najradšej?

Nemám nejaké vyslovene obľúbené jedlo. 
Zvyknem hovoriť, že zjem všetko, čo nezje 
mňa. ale ak mám nejaké vymenovať, tak určite 
kapusta, pečené mäso a knedľa.

Ako si predstavujete dovolenku snov?

ako som už vravel, nie som veľký cestovateľ, 
teda dovolenky pri mori nie sú veľmi pre mňa. 
ale určite by som rád išiel na súťaž WoRlD 
sTRoNGEsT MaN a videl velikánov strongman 
športu naživo. 

Ako by ste sa charakterizovali?

ako na pracovnom pohovore? To snáď nie...

Máte nejaké životné motto, obľúbený citát?

No pain no gain. =))

Ďakujeme za rozhovor!

diana Šablicová, 5.Ab    .

NÁŠ MATEMATICKÝ STRONGMAN!
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POZÝVANIE NA STUŽKOVÚ NOBLESNÝ VEČER PLNÝ POHODY
Na ŽIVoTE jE KRÁsNE To, ŽE jE V RoVNoVÁHE. NapRíKlaD KEĎ Bola sEpTIMa jEDEN 
Z NajjEDNoDuCHšíCH RočNíKoV DoTERaZ, KEDY sME NIč NERoBIlI a VšETKo sa DÁKo 
„poDDalo”, TaK oKTÁVa jE pREsNÝ opaK. šKola sa sTÁVa NašíM DoMoVoM, KÁVa sa NEpIjE Na 
poHÁRE, alE Na lITRE, „VIFoNKY“ BY NÁs MoHlI spoNZoRoVaŤ a Z TRIEDY sa sTÁVa KuCHYŇa.

Takto nejako vyzerá život maturanta. ale samozrejme, maturitný ročník má aj svoje príjemnejšie 
stránky. pozývanie na stužkovú, samotná stužková slávnosť, chodenie v šatách po triedach, 
rozhadzovanie cukríkov… to všetko sú tradície, na ktoré sa teší každý maturant (aj keď, nie každý 
to verejne prizná). 
Tak to je aj tento rok. 
pozývanie na stužkovú 
už majú za sebou všetky 
triedy. Kreativita v tomto 
prípade nemala hraníc 
a keďže na hodinách nie 
je kvôli „časovej tiesni” 
na kreativitu miesto 
a uprednostňujeme 
z vlastných potrieb 
normálne vyučovanie, 
vybláznili sme sa práve 
počas pozývania. 

Tento rok sme tu mali wellness, ktorý by určite každý rád privítal (oktáva B), či miesto činu, kedy 
sa príbuzný štýlového Borata ukrýval v triedach školy (5.ab). Zelené plavky sú túto jeseň v móde, 
preto oceňujeme výber outfi tu. posledné pozývanie prebehlo v pompéznom štýle Great Gatsby. 
Tancovalo sa, pilo šáňo, strieľali konfety, dokonca bolo dosť aj bieleho prášku, ktorého význam 
bol každému jasný. 

aj keď nacvičovanie na pozývania väčšinou neprebehnú podľa plánov, nakoniec to vypáli dobre. 
predsa len, treba si to užiť a zabaviť sa na všetkom, kým ešte môžeme. Keď som bola mladšia, 
vždy mi prišli tí, ktorí pozývali, ako „veľkáči”. a teraz sme to MY. stále mám problém si to naplno 
uvedomiť. Napriek tomu niekedy prídu momenty precitnutia, kedy mi to rozum dovolí. jeden 
z tých momentov bol napríklad vtedy, keď sme kráčali asi k tretej triede. Bolo to len na pár 
sekúnd, ale bol tam. a bol to príjemný pocit. Verím, že ho zažil každý z nás. 

prvú mali tento rok stužkovú maturanti z 5.ab. Blahoželám, vy máte ako prví to privilégium, kedy 
sa môžete v škole plne sústrediť na školu. Druhou v poradí bola oktáva B a ako poslednú má 
stužkovú oktáva a. Táto trieda vie, ako sa dobre baviť, preto to bola neZABUdnUteĽná páRty! 
(O stužkovej oktávy A z 30. novembra 2018 až v marcovom čísle.)

okrem skvelých prejavov 
sme doslova ohúrili 
(pri všetkej skromnosti) 
študentskou hymnou 
Gaudeamus, ktorú sme 
zaspievali „live“, bez 
doprovodu a na vysokej 
úrovni. Nie, nenamýšľame si 
– to povedali naši učitelia: 
„To tu ešte nebolo!“ Taktiež 
zaujala originálna pieseň, 
ktorú sme venovali svojim 
rodičom ako prejav vďaky pred rodičovským tancom. Žiacky program bol plný zábavných čísel – 
smiech sa ozýval nonstop. Tiež sme sa nezabudli poďakovať vedeniu školy a všetkým učiteľom, 
ktorí nás po celé roky štúdia formovali a hlavne nás pripravujú na celé vyvrcholenie štúdia 
– maturitu. Najväčšie poďakovanie patrilo našej triednej pani učiteľke adriane Hlavinkovej, 
našej hviezde, ktorú máme veľmi radi! Krájaním krásnej chutnej torty sa skončila ofi ciálna časť 
stužkovej a potom nastala tá pravá zábava triedy 5.ab, keď všetci spolu tancovali, zabávali sa 
a tešili sa, že sa im tento večer mimoriadne vydaril!

pripnutá stužka nám 
pripomína, že maturita sa 
ozaj blíži. práve v tento 
večer sme si sľúbili, 
že si budeme naďalej 
navzájom pomáhať, aby 
sme maturity zvládli 
čo najlepšie. Tak, ako 
sme sa pred stužkovou 
nepohádali (vraj ako jediní 
široko-ďaleko), ale sme si 
vzájomne pomáhali, tak to 
spolu zvládneme aj ďalej... 
Tento večer bol tak nabitý 

skvelou náladou, pocitom totálneho šťastia a spokojnosti, že nám to dáva silu do ďalších dní... 
Veru, navždy sa zachová tá naša stužková...

Text a foto: diana Šablicová, 5. Ab

„Navždy sa zachová tá naša stužková...“ spieva v známej pesničke Elán. a veru, zachová! Naša 
5. ab zvládla stužkovú už na konci októbra, čo bol výborný nápad! a nie hocijakú stužkovú, bola 
to stužková ozaj ako sa patrí! Nechýbala slávnostná atmosféra, dobrá nálada, chutné jedlo a plno 
skvelých ľudí pokope.

Text a foto: nicol Rácová, oktáva A
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KEĎ PRÍDU PROBLÉMY...

NÁŠ
VEĽKÝ DEŇ

halloweenská párty

PROTIDROGOVÝ VLAK
V PIATOK 16. NOVEMBRA 2018 SA ODOHRAL JEDEN NEZABUDNUTEĽNÝ VEČER, KEDY SME OBDRŽALI NOVÝ 
MÓDNY DOPLNOK, KTORÝM JE ZELENÁ STUŽKA. NEZABUDNUTEĽNÝM JE AJ KVÔLI STRÁVENÉMU ČASU – 
ČI UŽ SAMOTNÉ PRÍPRAVY, PROGRAM, ROZHOVORY S NAŠIMI NAJBLIŽŠÍMI A TANCOVANÍM S UČITEĽMI...

pár slovami by som tento náš veľký deň opísala 
mierne stresujúco – príjemným chaosom. 
prípravy boli jedny z najťažších – vymyslieť 
program, medzitým sa pohádať a znovu vymýšľať 
ďalej. Zhodnúť sa na oznamkách, priestore, 
pohároch, ružiach a asi na všetkom, na čo si 
len pomyslíte. Najjednoduchšie bolo u našich 
chlapcov rozhodnúť sa pre motýliky k oblekom.

Celé naše prípravy vyvrcholili v piatok o 18.00 
hodine, v čase, kedy sme už nič nemohli zmeniť a odpáliť to tak, ako sa podarí. Celým večerom 
nás sprevádzal malý Mišo a veľký Mišo, ktorí boli krásne zohraní. príhovory boli veľmi dojímavé 
a vtipné zároveň. Nasledovali tance s rodičmi, učiteľkami a učiteľmi. po večeri sme pokračovali dlho 
pripravovaným programom. po rannej generálke to vyzeralo všelijako, len nie pripravene. ale keďže 

sme trieda, ktorej sa vždy nejakým 
spôsobom podarí improvizovať, tak sme 
to dali „ľavou zadnou“. o tom, čo bolo 
po odchode rodinných príslušníkov 
a učiteľského zboru, radšej pomlčíme. 
Celkové dojmy a ohlasy sú viac ako 
pozitívne. Však, samozrejme, nikto vám 
nepovie to zlé narovinu :D Bol to krásny, 
síce dlhý, ale nezabudnuteľný deň plný 
úsmevov, smiechu a sĺz šťastia. 

Text a foto: Sophia Sučanská, oktáva B

V rámci vyučovania občianky k nám na prednášku 
zavítal Mgr. Martin Babík, odborník, ktorý sa 
venuje psychoanalytickej psychoterapii.

Na prednáške boli žiaci 
septím a žiaci triedy 
4.ab. pán Babík začal 
prednášku príjemným 
predstavením sa, 
v ktorom nám opísal, 
kto je a v čom jeho 
práca spočíva. Následne 

nám vysvetlil základnú teóriu psychoanalýzy, aby 
sme lepšie rozumeli súvislostiam. jeho spôsob 
rozprávania bol veľmi pútavý a ľudský, takže aj 
menej pozorní študenti boli úprimne zaujatí. 
prednáška sa ešte zlepšila, keď začal pán Babík 
vkladať teóriu do skutočných prípadov, s ktorými 
sa stretol. Ľudia zaujímajúci sa o túto kariéru 
si mohli vypočuť aj krátky návod, ako sa dostať 
do odboru psychológie a čím všetkým si človek 
musí prejsť. Ku koncu sme dostali priestor na 
diskusiu, ktorý sme využili na 100 %, a kreativite 
sa pri tvorbe otázok medze rozhodne nekládli. 
Niektorí študenti sa dokonca šli pýtať pár vecí 
aj po skončení akcie. pán Babík urobil na nás 
veľký dojem a aj teraz niekoľko dní po skončení 
prednášky ho spomíname len v dobrom. Veď 
schopnosť čeliť problémom a zvládať stres 
bežného života je v dnešnej dobe kľúčovou 
kompetenciou...

Text a foto: nina Olešová, septima A

prednášky 
či besedy na 
protidrogovú 
tému bývajú 
niekedy veľmi 
teoretické, 
niekedy 

zaujímavé, ale toto bolo ozaj dosť dobré. Vo 
štvrtok 15. novembra 2018 sme sa triedy 9.a 
a 9.B vybrali na akciu s názvom protidrogový 
vlak. Niektorí to už videli v správach, tak 
hovorili, že to bude dobré. je to špeciálny 
vlak, ktorý je zostavený zo šiestich vagónov 
so štyrmi kinosálami a ôsmimi interaktívnymi 
miestnosťami. sledovali sme partiu mladých 
ľudí a to, čo sa s nimi dialo, keď boli na drogách. 
Bolo to inšpirované 
skutočnými 
udalosťami, boli 
tam aj skutočné 
havarované autá 
a podobné rekvizity, 
takže to bolo naozaj 
zaujímavé.

ako som si zistil – cieľom vlakového programu 
„Revolution Train“ je pomocou zapojenia 
ľudských zmyslov zapôsobiť na návštevníkov 
a inšpirovať ich k pozitívnejším životným voľbám 
ako sú drogy. Myslím, že sa im to ozaj podarilo!

Text a foto: dušan davidovič, 9.B

sviatok zosnulých je síce veľmi známy, no deti majú radšej Halloween 
– sviatok duchov. Vtedy sa deti prezliekajú do kostýmov a jedia sladké 
pochúťky. preto sme sa rozhodli v našej triede tercia a zorganizovať 
Halloweenskú párty. Konala sa dňa 24. novembra 2018.

Všetci sme sa prezliekli do kostýmov a priniesli sme si občerstvenie. 
súčasťou párty boli aj rôzne zaujímavé aktivity ako napríklad preťaho-
vanie lanom, lekcia jógy, džuda a tanca s našimi šikovnými spolužiakmi 
(Katka je tá najšikovnejšia :). ako zlatý klinec programu bolo hodnotenie 
kostýmov. Nemohli chýbať kostýmy ako napr. kanoista, princezná locke, 

spiaca princezná a iné vtipné kostýmy. ako každý rok porotcovia hodnotili nie podľa kreativity, ale 
podľa množstva krvi, čo bolo len tak trošku nefér. Neskôr bola malá disko a na konci bola samozrejme 
„najobľúbenejšia“ časť párty a tou bolo upratovanie a napchávanie sa sladkosťami a slanosťami. 
Všetci sme si to užili a mali sme aspoň zábavný zážitok z dňa. :)

Text a foto: Lucka Horecká, Katka Lukačiková a Mary degmová, tercia A
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Text a foto: Anna Mária Zimová, 3.Ab

SLOVENSKÝ REKORD
k 100. výročiu ČSR

<informatika hrou/>
rčite ste to zachytili. české 
a slovenské média sa postarali o to, 
aby táto informácia zasiahla oba naše 
štáty. a mali na to dôvod. 100. výročie 

založenia čsR! Dokonca sme mali výnimočný 
štátny sviatok 30. októbra, preto boli tak dlhé 
jesenné prázdniny!

Áno, to, že sme takmer 
bratia a sestry nie 
je len vďaka česko-
slovensko má talent, 
superstar a všetkým 
ďalším televíznym 

reláciam, ktoré spájajú naše národy. Bratmi 
a sestrami nás robí to obdobie, kedy sme 
spoločne žili ako jeden štát, radovali sa ako 
jeden štát a trápili sa ako jeden štát. Z histórie 
vieme, že čsR to vôbec nemala jednoduché. ako 
republika, tak aj jej obyvatelia. No hrdinovia žili 
aj žijú a aj vďaka hrdinom minulosti môžeme my 
žiť v podstate „luxusnej“ prítomnosti. Myslím tým 
– odhliadnuc od všetkých politických káuz a pod. 
– že sa nám tu žije vlastne bezpečne. Nie je tu 

vojna, nemáme prezidenta, akého má napr. usa, 
máme čo jesť… dokonca aj obedy zadarmo... :D 
No ale uznajte, dnes sa nám žije veľmi dobre. čo 
by za to dali obyvatelia čsR, keby ich deti mohli 
mať taký život, aký môžeme mať my. Vďaka nim 
sme vlastne tu... 

Z úcty k týmto ľuďom aj udalostiam sa naša 
škola rozhodla vytvoriť niečo výnimočné – 
encyklopédiu, ktorá nie je len pekná, ale bude 
slúžiť ako ozajstný študijný materiál. Zásluha 
patrí menovite triedam 4.a, 4.C, 6.C, 8.B, 9.B, 
príma a, sekunda a, tercia a, kvarta a, sexta B 
a 2.a bilingválna a ich pani učiteľkám a pánom 
učiteľom, ktoré sa zapojili počas 1. a 2. hodiny 
v piatok 26. 10. 2018 a podľa rozpisu p. uč. 
a. Hlavinkovej tvorili jednotlivé strany. V tejto 
encyklopédii nájdete to, čo v každej inej – FaKTY! 
a keďže ide o encyklopédiu k 100. výročiu čsR, 
sú tam informácie z politiky, kultúry, školstva, 
priemyslu atď. 
Všetko, čo na 
všeobecný prehľad 
treba a ešte viac! 
skupinová práca 
v triedach bola 
ozaj skvelá!

Encyklopédiu napokon doladila kvarta a a po 
splnení ofi ciálnych kritérii sme sa dočkali zápisu 
do knihy slovenských rekordov!

je skvelé, že na našej škole robíme aj takéto 
projekty. My maturanti na to už veľa času 
nemáme, ale vám všetkým držíme palce! Buďte 
kreatívni, ambiciózni a nebojte sa výziev!

Text a foto: nicol Rácová, oktáva A

U V rámci hodín informatiky sa žiaci 3.ab a sexty a rozhodli 
s pani učiteľkou K. Kresáňovou zrealizovať, ako pani učiteľka 
hovorí: „Novú kapitolu trinástej záhrady“. Išlo o to ukázať, 
že informatika je viac ako len práca vo Worde a vieme 
sa s ňou stretnúť aj v každodenných situáciách bez toho, 
aby sme použili počítač. Nebolo to však len o uliatí sa 
z vyučovania. Táto aktivita bola skvelým teambuildingom tak 
pre „súťažiacich“, ako aj pre o trochu starších tvorcov. Naši 
bilingváli a sextáni si vybrali rôzne triedy od tých najmenších 
drobcov až po takmer ich rovesníkov. 

jedna skupina z 3. ab si pripravila Halloweensky program pre 
tak isto tretiakov, ale na rozdiel od nich títo boli zo základnej 
školy. „skupinka detí musela prejsť stanovišťami a vylúštiť 
všetky úlohy, aby získali kľúčik, ktorým by navždy zamkli 
zlú obludu v Trinástej záhrade,“ stručne defi novala hru pani 
učiteľka Kresáňová, ktorej sa akcia taktiež veľmi páčila.

sexta a pripravila program pre piatakov, ktorý spočíval 
v tom, že sa deti museli dostať cez rôzne obdobia 
histórie späť do svojho storočia. stretli napríklad 
Cézara, agathu Christie či dokonca alberta Einstaina. 
Každý mal pre nich úlohu, ktorú museli splniť – ako 
napríklad Cézarovu šifru. „Decká boli nadšené a so 
zaujatím riešili rôzne hádanky, hlavolamy, hrali 
sa s farbami, hľadali vraha...“ hovorí pani učiteľka 
o programe.

Druhá skupina 3.ab zorganizovala teambuilding pre 
žiakov 1.ab s názvom „Útek z väzenia.“ prváci, ktorí 
sú na našej škole pomerne noví, tak lepšie spoznali 
starších žiakov, no hlavne sa zábavnou formou 
spoznali medzi sebou ako kolektív. V skupinách 
riešili rôzne hlavolamy a úlohy, z ktorých niektoré 
boli pre bilingválov pripravené aj po anglicky. 
„Víťazná skupina získala parádnu cenu, naplnili si 
brušká dobrotami v tzv. Rohu hojnosti, ktorý im 
prichystali v kmeňovej triede 3.ab“ hovorí pani 
učiteľka Kresáňová, ktorá bola z Rohu hojnosti, ako 
aj zo samotného programu nadšená. a nám sa to 
páčilo tiež – o súťažiacich ani nehovoriac!
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v tOMtO ČÍSLe tILGneRKy váM pRInáŠAMe ROZHOvOR S MLAdOU 

A ÚSpeŠnOU HOKejIStKOU SLOvenSKej RepReZentáCIe LUCIOU 

dRáBeKOvOU, KtORá je ŽIAČKOU 5. A BILInGváLnej.

v tom profesionálnejšom leveli. osobne vnímam 
ako najťažšie práve už predtým spomínaný 
kolektív. Niekedy je naozaj ťažké vychádzať 
čo i len na bežnom leveli komunikácie so 
spoluhráčkami. No častokrát je ešte náročnejšie 
komunikovať s vedením. pokiaľ si hráčka 
nedokáže vytvoriť „stenu“ voči istým reakciám 
okolia, tak je to pre ňu ozaj náročné. 

Čím sa líši ženský hokej od toho mužského? 
určite zárobkom :D ale z pohľadu čisto herného, 
ženy viac premýšľajú, nehrajú hokej tak 
priamočiaro. Berú si veci viac k srdcu, z čoho 
môže na jednej strane prameniť sila, no na 
strane druhej to dokáže byť veľmi negatívne. 
pokiaľ tréner nakričí na mužov, zväčša sa 
nerozplačú, no ženy to vnímajú citlivejšie 
a občas nedokážu tie slová prijať.

Čo by si ešte rada v hokeji dosiahla? 

Takým snom je určite medaila z olympiády. ale 
chcela by som sa dostať do štádia, v ktorom 
budem spokojná s každou jednou svojou 
hernou činnosťou. 

Aké záujmy mimo hokeja máš?
Úprimne... žiadne.

Čo by si poradila dievčatám, ktoré chcú začať 
hrať hokej.
aby si to dobre rozmysleli. Hokej je ten 
najkrajší šport, aký poznám, no ľudia si veľa ráz 
neuvedomujú, čo všetko to obnáša. No pokiaľ 
by ho niekto chcel hrať len pre radosť, tak aby 
nad tým nerozmýšľal nejak profesionálnejšie, 
lebo tam sa to už podobá skôr práci než 
akémusi hobby.

Ďakujeme za rozhovor!
diana Šablicová, 5.Ab

dRáBeKOvOU, KtORá je ŽIAČKOU 5. A BILInGváLnej.
dRáBeKOvOU, KtORá je ŽIAČKOU 5. A BILInGváLnej.
dRáBeKOvOU, KtORá je ŽIAČKOU 5. A BILInGváLnej.

Foto: archív L.D.

ONDREJ ZIGO
príma A

TALENTY

Lucka, predstavíš sa nám?
Volám sa lucia Drábeková, mám 19 rokov 
a narodila som sa v Bratislave. Na Tilgnerku 
chodím vlastne od druhého ročníka základnej 
školy a musím povedať, že i keď to bolo a aj je to 
veľakrát ťažké, neľutujem to. svojím spôsobom 
ma táto škola vychovala a bez nej by som sa 
pravdepodobne k hokeju ani nedostala.

Ako si začala s hokejom?
s hokejom som mala nezvyčajný štart. už 
ako dieťa som chcela hrať hokej, zrejme po 
mojom otcovi, no však to poznáte. Mamina 
mala obavy. Vraj to nie je šport pre dievčatá. 
a tak som spočiatku skúšala všelijaké druhy 
športov, pretože ma to bavilo. No pri ničom 
som nezotrvala. Nič ma neoslovilo natoľko, 
aby som tomu obetovala viac času. V mojich 
trinástich rokoch sa však všetko zmenilo. Môže 
za to v podstate bývalý učiteľ a telocvikár jakub 
pardel, ktorý ma raz videl hrať fl orbal. Zavolal ma 
na tréning do Dúbravky a ja som, samozrejme, 
s nadšením súhlasila. Moja mama si pomyslela 
niečo v zmysle, že už je pre mňa aj tak neskoro, 
veď korčuľovať sa musí už odmala, a tak ma 
pustila na ten tréning. To bol začiatok mojej 
hokejovej kariéry.

Čo považuješ za svoj najväčší úspech?
Za svoj doterajší najväčší úspech považujem 
sezónu 2016/2017, v ktorej sme docieli len s pár 
18-ročnými spoluhráčkami 3 medaily. jednu 
v a reprezentácii (zlatú v divízií 1B), jednu 
v u18 reprezentácii (striebornou medailou s 1a 
divízie sme sa vyrovnali historicky najlepšiemu 
umiestneniu ženskej reprezentácie do 18 rokov) 

a bronzovú medailu z európskej ženskej 
hokejovej ligy (prvá klubová medaila). 

Aké vlastnosti a predispozície by mala mať 
podľa teba hokejistka?
Myslím, že základom každého profesionálneho 
športovca, ktorý chce uspieť, je rešpekt voči 
okoliu, z čoho pramení disciplína. V hokeji 
je disciplína obzvlášť podstatná, pretože 
kvôli nedisciplinovanosti jednej hráčky môže 
pykať celý kolektív. Taktiež je určite potrebná 
ohľaduplnosť, keďže v kolektíve pozostávajúcom 
minimálne z 20 žien vzniká veľa rozporov, 
čo znamená, že hráčka si musí vybudovať 
akúsi odolnosť voči takému každodennému 
„haštereniu“.

Čo je na hokeji najťažšie?
Fuh, to je veľmi subjektívne. Niektoré hráčky by 
odpovedali, že samotné trénovanie, zvládanie 
školy popri tréningoch, tlak vyvíjaný na hráčku 

Ondrej, gratulujeme k veľkému úspechu! vyhral 
si skvelú cenu na Mobilfeste! predstavíš nám 
bližšie, čo je to za súťaž? 

Mobilfest je medzinárodný festival videofi lmov 
natočených mobilom. usporiadateľom festivalu 
je súkromná stredná umelecká škola v Košiciach.

S akým príspevkom si súťažil?
súťažil som so sketchom „Typy bežcov“. Ide 
o krátke video, v ktorom sa snažím poukázať na 
rôzne typy ľudí a ich spôsob behania.

Aké bolo preberanie samotného ocenenia 
v piatok 9. novembra 2018?
Na preberanie ocenenia som išiel až do Košíc aj 
s mojím bratrancom – spolutvorcom jakubom 
Tomkom. Vyhodnotenie bolo v obchodnom 
centre optima na festivale „IT sHoW“. Na toto 
vyhodnotenie som sa naozaj tešil, lebo som 
vedel, že budem na jednom z prvých miest.

Aký je Marián Čekovský, ktorý ti cenu 
odovzdával, v realite? Aj na súťaži bol vtipný ako 
v Inkognite?
Áno, to je pravda. ale bol aj milý a dokonca mi 
dal autogram.

A čo ďalej? Aké sú tvoje plány do budúcna?

To ešte úplne neviem, ale už som si založil 
nový kanál na YouTube „ondoBroadcastTV“. 
Chcem tam začať pridávať videá a skúsiť sa stať 
youtuberom. Vždy ma poteší nejaký komentár, 
like alebo nový odber.

Ďakujem za rozhovor!
diana Šablicová, 5.Ab, Foto: archív O. Z.
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Richard III., dielo stvárné činohrou sND, 
ktoré sme navštívili dňa 4. 11. 2018, bolo ozaj 
svojské! Mimoriadne herecké výkony, ktoré, 
ako sa očakávalo od hviezdneho obsadenia, 
prekonávali očakávania divákov, sa však 
nezaobišli bez nedokonalostí a nedostatočnej 
presnosti stvárnenia charakteru postáv. 
Narážam na nie celkom perfektné prvé 
dejstvo Zuzany Fialovej, stvárňujúcej postavu 
kráľovnej Elisabeth. prvé dejstvo bolo pre 
pani Fialovú katastrofálne, keďže jej teatrálny 
výstup nezodpovedal situácii ani citovému 
rozpoloženiu postavy, ktorú Mala stvárniť, čím 
spôsobila nefunkčnosť tejto postavy na pódiu. 
jej výstup priťahoval až prílišnú pozornosť 
na seba a tým preč od pravého stredobodu 
pozornosti, ktorým mal byť Tomáš Maštalír ako 
Richarda III. pre toto sa pani Fialová v prvom 
dejstve nestala kráľovnou Elisabeth, ale 
kráľovná sa stala Zuzanou Fialovou.

Ďalším slabým miestom prvého dejstva bol 
dialóg medzi Dominikou Kavashovou (lady anna) 
a Tomášom Maštalírom (Richard III.). Za päť minút 
sa z pľuvancov do tváre a preklínania stala láska 
a svadba. Táto nerovnosť a nereálnosť taktiež 
nepomohli celkovej dejovej línii. Taktiež prejav 
Vladimíra obšila (sir james Tyrrel) bol absolútne 
zbytočný, keďže mu nebolo rozumieť ani slovo.

Celkovo bolo predstavenie príjemné a prekvapivo, 
aj napriek jeho komplexnosti, uvoľňujúce. I keď 
niektore herecké výkony neboli úplne dostatočné, 
(takmer) perfektný výkon Tomáša Maštalíra 
jednoducho zatienil nedokonalosti v prejave 
ostatných hercov. I keď má toto stvárnenie hry 
Richarda III. ešte dosť miesta na zlepšenie, 
rozhodne ho odporúčam, ak hľadáte spôsob 
príjemného a kultúrneho strávenia večera. My 
tilgneráci chodievame do divadla pravidelne, takže 
sa nenecháme len tak ľahko nachytať, ale určite sú 
to krásne večery!

Text a foto: Lukáš Lahučký, 3.Ab

Tomáš Maštalír ako divadelný Richard III.

POTULKY ZA LITERÁRNY KVÍZ

KNIHAMI S DADOM NAGYOM
Áno, aj táto veta zaznela, keď prebiehalo 
školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. 
Zúčastnení žiaci z 2. stupňa ju absolvovali 
v utorok 6. novembra 2018 počas 1. – 4. hodiny 
za dozoru p. Reviliakovej a p. Gnidovej, ktoré 
boli zároveň aj organizátorkami.

skladala sa z troch častí: test, transformácia 
textu na reklamu a nakoniec rečnícky príhovor 
na zadanú tému. písali sme ju v školskej 
jedálni a na každú túto časť sme mali 30 
minút. Medzi jednotlivými časťami boli krátke 
prestávky. Každý si v tejto olympiáde našiel 
časť, ktorá mu vyhovovala a išla ľahšie, ale aj 
veci, ktoré mu robili problém.

Víťazom olympiády sa stala Nina Boldocká z kvarty 
a, ktorá bude našu školu reprezentovať v okresnom 
kole. Na druhom mieste sa umiestnila l. Rybová, 
kvarta a a na treťom mieste sa umiestnili V. 
Dulayová, kvarta a a M. Horváth, tercia a.

Bola to zaujímavá skúsenosť, určite 
odporúčam! Budúcim riešiteľom prajem veľa šťastia!

Text a foto: veronika dulayová, kvarta A

A VÍŤAZOMA VÍŤAZOM
SA STÁVA...

a znova to prišlo! Každoročná obľúbená akcia! 
Triedy kvarta a, kvarta B a 5. B navštívili 9.11.18 
výstavu Bibliotéka v Inchebe. Cieľom našej 
cesty bolo oboznámiť sa s novými dielami vo 
svete kníh. 

Každé vydavateľstvo malo svoj priestor, kde 
mali vystavené svoje knihy. Na posedenie ste 
tam mohli nájsť rôzne kaviarničky s rozličnými 
druhmi kávy a zákuskov, čo ku knihám určite 
patrí. Do atmosféry výstavy nás uviedla 
beseda so začínajúcou spisovateľkou Nikolou 
aronovou, ktorú moderovala obľúbená 
slovenská spisovateľka petra Nagyová 
Džerengová. Rozprávali sme sa o jej najnovšej 
knihe, ktorá vyšla len nedávno – posledný dar 
zvuku, ale aj o tom, ako sa stala spisovateľkou 
a svoje diela si dokonca aj ilustruje, nakoľko sa 
ilustrovaním aj živí. 

počas rozchodu už každý išiel, kam ho to 
lákalo. Myslím, že každý si tam našiel niečo 
svoje, čo ho zaujalo a určite odporúčam budúci 
rok navštíviť túto akciu, či už ako trieda, alebo 
s rodičmi. Má to skvelú atmosféru!

Text a foto: veronika dulayová, kvarta A

Keď sme sa v stredu 14. novembra 2018 spolu 
s 2.ab a p. uč. a. Rybnikárovou a I. Reviliakovou 
vybrali na literárny kvíz do Mestskej knižnice 
na Kapucínskej ulici, boli sme zvedaví, čo 
nás vlastne čaká. Známy milovník kníh Dado 
Nagy si pripravil krátky literárny kvíz týkajúci 
sa nášho mesta – Bratislavy. prostredie 
knižnice bolo veľmi príjemné. usadili sme sa 
na poschodí v oddelení s vinylovými platňami 
a kvíz sa mohol začať.

Na začiatku nám Dado Nagy predstavil ceny 
– 12 kníh, od detektívok, cez fantasy a young 
adult fi ction až po encyklopédiu národných 
parkov, o ktoré sme počas nasledujúcej 
hodinky mohli zabojovať. To bola skvelá 
motivácia! Následne nám bolo položených 
osem zaujímavých otázok. Dado nám ku každej 
z nich ponúkol aj stručné pozadie života autora 
alebo obsah príbehu, ktoré boli vždy vtipné 
a zaujímavé a dozvedeli sme sa vďaka nim 
mnoho nových vecí. Na záver si víťazi vybrali 
ceny a všetci spoločne sme Dadovi poďakovali 
búrlivým potleskom. 

Dovolím si tvrdiť, že všetci z nás odchádzali 
s dobrým pocitom a niektorí z nás aj s novou 
knihou. som veľmi rada, že som sa na tomto 
podujatí mohla zúčastniť. aj ostatným 
Tilgnerákom odporúčam vyskúšať si podobný 
literárny kvíz na vlastnej koži.

Text a foto: I. Karelová, L. Csipáková, Sexta A
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DANIEL HEVIER
SPISOVATELIA 
Z UČEBNÍC NIE SÚ 
LEN PORTRÉTY!
NIE SÚ TO NUDNÍ 
ĽUDIA, ČO LEN PÍŠU!
ZAŽILI SME NAŽIVO 
PÁNA SPISOVATEĽA!

Minulý školský rok odučil u nás v septime hodinu Jána Smreka a E. B. Lukáča, čo je poézia – teda 
niečo, čo už len pri počutí spôsobuje väčšine študentov gúľanie očami s podtitulkom NUDA! Naša pani 
slovenčinárka síce rada učí tvorivo a zaujímavo, ale pozvať si priamo spisovateľa – to bolo WOW! (A to 
sme si mysleli, že topka bude, ako sme sa hrali na impresionistov a maľovali obrazy!)

Už vtedy som vedela, že sa pána Heviera musím opýtať zopár zvedavých otázok, preto som rada, že 
súhlasil s rozhovorom do nášho školského časopisu Tilgnerka!

foto: pravda.sk

ROZHOVOR

pán Hevier, aké mávate dojmy z besied so 
študentmi? Ako na vás pôsobia súčasní mladí 
ľudia? Akí sú podľa vás?

Chceš počuť, že skvelé dojmy a že súčasní mladí 
ľudia sú úžasní, však? poviem to inak: dojmy 
sú zmiešané a mladí ľudia detto. Na niektorých 
besedách sa trápime, bojujem s nezáujmom alebo 
nudou, alebo nepozornosťou a rozptýlenosťou. 
ale väčšinou sa domov vraciam nabitý energiou 
a chuťou naďalej písať aj pre deti a mládež. a akí 
ste? pestrofarební. Na niektorých vidím, že už 

teraz sú osobnosti, niektorí sa ešte len hľadajú. 
V pestrej vzorke nachádzam budúcich géniov, 
ale aj špekulantov, ktorí budú chcieť životom 
preplávať ako niektorí naši „politici”.

vy pôsobíte ako spisovateľ pre našu generáciu 
úplne neočakávane – pán spisovateľ z učebnice je 
ako jeden z nás! vy vôbec nevyzeráte ako prísny 
pán, čo núti deti čítať (moja predstava) – z vás 
priam hmatať lásku ku knihám, viete o tom?

Viem. :)

Čo pre vás znamená kniha?

je to moje živobytie, čiže životné bytie, 
existencia. 

A čo súboj tlačená kniha versus elektronická? 
je to súboj či spolunažívanie?

Elektronika nevytlačí vytlačené. plazma neporazí 
papier. Neberiem to však ako zápas, iba také 
priateľské pretláčanie. Ešte sme nevyužili všetky 
možnosti knihy, ani možnosti technológií. 

na hodine u nás ste prezradili, že ste neboli vždy 
vzorným študentom – čítali ste si pod lavicou. 
Myslíte, že aj dnes deti či mládež čítajú pod 
lavicou? 

Bol som vzdorný študent. a nielen preto, že som 
čítal pod lavicou. a verím, že aj niektorí z vás sú 
takí. 

Hovorí sa, že dnes deti či mládež nečítajú 
(ja osobne milujem knihy!), ako to vidíte vy? 

Niektorí čítajú, niektorí nie. ako v každej 
generácii. a treba si uvedomiť, že čítajú aj iné 
texty ako knihy, napríklad internet. 

A čo otázka od neprajníkov kníh – je čítanie kníh 
fakt dôležité? nie je to prežitok, out, mimo?

čítanie je mimoriadne dôležité, potvrdia 
vám to nielen spisovatelia, učitelia, ale aj 
psychológovia, sociológovia, neurológovia – a iní 
lógovia. 

na besedách po školách sa často deti pýtajú 
zvedavé otázky, čo bolo asi najzvedavejšie?

Fúú, tak to neviem. Nezapisujem si otázky, a mal 
by som. 

na FB som videla, že ste začali projekt Radostná 
škola s danielom Hevierom. Čo je vaším cieľom?

aby do školy chodili s radosťou žiaci, učitelia, aj 
rodičia. 

Rozbehli ste aj projekt Chymeros, 
ako sa mu darí?

Z Chymerosa vydávame druhý diel, máme vyše 
tisíc stopárov, ktorí pomáhajú Chymerosovi 
v jeho dobrodružstvách. pripravuje sa preklad 
do češtiny, máme svojich hercov, ktorí chodia 
s našimi predstaveniami, kreslím komiks 
s ďalšími postavami, začína sa robiť aplikácia. 
a máme ďalšie plány.

Onedlho maturujem – ako vnímate maturitu 
vy? Čo pre vás znamená? je ozaj tou skúškou 
dospelosti? 

Maturita je prvá väčšia skúška v živote mladého 
človeka. Budete na ňu spomínať celý život a ja 
vám želám, aby to bolo v dobrom.

dnes sa veľa hovorí aj o tom, že súčasná 
generácia mladých je úplne iná ako napríklad 
vaša. je to dobré či zlé?

Nie je celkom iná a nie je ani celkom rovnaká. je 
trocha iná a dosť rovnaká. a je to správne, tak to 
má byť. 

v živote sa vám darilo, ste úspešným 
a mimoriadne obľúbeným spisovateľom, 
ale predsa len – je niečo, čo by ste urobili 
inak, inak naplánovali, zariadili či je všetko 
tak, ako má byť?

Tisíc vecí by som urobil inak. Niečo sa dá 
napraviť, niečo už nie. 

existuje nejaké motto, citát či rada, ktorú 
by ste dali súčasným mladým ľudom?

Moja rada? Dajte si poradiť. 

Ďakujem za rozhovor!

Text a foto (archív):
nicol Rácová, oktáva A
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Spíkujeme
pre mladších

Obľúbený Halloween sme si užili aj na angličtine, 

keď sa žiaci 4.A bilingválnej obliekli do kostýmov 

a zavítali do tried základnej školy. Masky to boli 

ozaj nápadité! Druháčikom a tretiačikom sme 

vysvetlili a priblížili Halloween zábavnými hrami 

a príbehmi. V úzadí však neostalo ani učenie! 

Naši malí žiaci sa naučili anglické slová, ktoré 

sú neodlúčiteľnou súčasťou Halloweenu. Za toto 

všetko môžu naši žiaci základnej školy vďačiť pani 

učiteľke Vierke Turčákovej! A verte, že sme si toto 

rovesnícke učenie užili aj my!

Text a foto: Lucia Andrisová, 4.Ab

PP OODDAA
GGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNN

Karin Vašicová, kvarta A
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PRÍBEH Z ROKU 1968
(ROZPRÁVANIE)

že sa vidíme. Ale to nebol koniec... Táto invázia vojsk vyhrotila medzinárodné vzťahy 
a mala tak za následok protiruské nálady medzi ľuďmi, ktoré pretrvávajú do dnešných 
dní... To nie je iba tvoj projekt z učebnice, to je môj život, Simonka...“

U prababky som ostala dlho do noci... a zmenila som pohľad na dejiny. Mladí ľudia ako 
ja musia toto vedieť! Kto sa nepoučí z chýb minulosti, je odsúdený ju stále opakovať – 
hovorieva moja triedna – a ja som až teraz pochopila, ako to myslela...

Simona Baranová, 5.A b
Ilustrácia: Miška Revová, 9.B

Ľahký vietor objal moju tvár
Po chodníku v parku kráča mladý pár
Okolo nich tancujú listy vo vzduchu
Snažím sa zapadnúť do jesenného hluku

Vôňa dažďa zasiahla moje vnemy
Všade naokolo pozorujem čarovné zmeny
Sivé oblaky napĺňajú prázdnu oblohu
Kvapky dažďa akoby sa točili v jednom kruhu

Príjemný chládok pokrýva moju pokožku
Dar pre teba schovávam vo svojom vrecúšku
Svetlo lampy žiari na park celý
Smiech malých detí je už dávno stratený

Toto opustené miesto je moje zajatie
Už niekoľko dní čakám na tvoje objatie
Z diaľky pozorujem tvoj široký úsmev
V mojej mysli sa ozýva tvoj lahodný spev

Ruky okolo pása, pery na perách
Konečne som odstránil zámok na dverách
Horké slzy s dažďom stekajú po mojej tvári
Každý na ulici vie, čo sa o nás vraví

S tvojím jedným bozkom je búrka zahnaná
Pestrofarebná dúha je na nebi spatrená
Preto, i keď nie si blízko, naša láska ma zahrieva
Tvoj dotyk vždy moje srdce cez ľadové dni hladieva

Oleg Knyazev, 1.Ab, Ilustrácia: Miška Hlavinková, 5.A

Pre teba

„Simonka, nedáš si buchty?“ spýtala sa obligátne moja prababka, keď som k nej zavítala 
na návštevu. „Nie, babi, mám veľa učenia! Strašný projekt musím urobiť dozajtra 
a ešte som nezačala! Som tu len na skok...“ „A čo ťa trápi?“ vyzvedala prababka. „Ale, 
dejepis – že rok 1968 v našich dejinách. Odkiaľ ja mám vedieť, čo vtedy bolo? Veď sa 
to učí v učebnici, koho to dnes zaujíma? Veď...“ Babke vypadla šálka z ruky a sadla si. 
Nechápavo som sa na ňu dívala. Pozrela na mňa so slzami v očiach: „To bol rok, keď som 
si myslela, že vypukla 3. svetová vojna!“ Teraz som sa zasa posadila ja a prababka začala 
rozprávať...

„Bolo krásne leto 1968. Taký nádherný deň. Olinka, moja staršia dcéra, mi pomáhala 
s balením kufrov, zatiaľ čo moja polročná Renka bola v Jirkovom láskyplnom náručí. Môj 
Jirko bol vysokopostavený vojak s prísnym pohľadom, no dobrým srdcom. Chystali sme 
sa k Jirkovým rodičom na pražské Vinohrady. Bola jedna hodina v noci 21. augusta 1968. 
Ešte som bola hore. Chystala som sa oprať plienky. Popritom sme s Jirkovými rodičmi 
debatovali o príjemne strávenom dni na Petříne. Išla som rozprávať o vtipnej príhode, 
keď sa Olinka snažila vysloviť slovo „Petřín“. Môj hlas prerušili vojenské lietadlá. „Jirko! 
Čo sa to, preboha, deje?“ kričala som naňho v nádeji, že ma bude počuť. Nepočul. 
V dome sa začali ľudia zhlukovať na schodisku, nastala panika. Všetci sme chceli len 
jedno – odpoveď. Odpoveď na naše pocity. Na to, prečo sme mali pocit, že začína 
3. svetová vojna?

Prvé správy prišli po niekoľkých hodinách z rozhlasu. Obsadili nás. Obsadili republiku. 
A kto? Päť spojeneckých armád, na čele s Ruskom. Neustále sme počúvali rádio. Istý 
chlapec od susedov sa snažil upokojiť svoju mamu. „Maminka, neboj. Rusi nám pomôžu. 
Ako vo vojne.“ To bola vlastne tá irónia, že tí, čo nám pomohli počas vojnového obdobia, 
boli teraz našimi obsaditeľmi. Ale to ten chlapec vtedy nevedel. Nikto z nás.

Ráno som sa vydala do obchodu kúpiť Renke Sunar. Celé mesto bolo obsadené cudzími 
vojskami a po uliciach jazdili tanky a vojenské autá. Pražské „mačacie hlavy“ len 
umocňovali aj tak už dosť neznesiteľný hluk. Tí odvážnejší viedli rozhovory s ruskými 
vojakmi, no tí sami nevedeli, prečo sú vlastne tam. Samotný Sunar som ani nedostala, 
ľudia všetko vykúpili. 

Jirko, ako vojak z povolania, začal spolu s kolegami premýšľať, ako sa dostanú k svojej 
posádke do Liptovského Mikuláša. Nakoniec Jirko požičal svojim kolegom civilné 
oblečenie a odišli do Liptovského Mikuláša. Až po týždni a pol hlásili, že vlaky sú opäť 
dostupné a premávajú. Olinka zavolala na vlakovú stanicu a zistila všetky potrebné 
informácie a viac-menej všetko vybavila. Ja som nebola schopná... Už som si totiž jednu 
vojnu prežila... 

Cesta vlakom bola hrozná. Nikde nebolo jedlo. Jediné, čo som mala, bol liek na spanie 
pre Renku, aby stále neplakala, že je hladná.. Vyčítala som si, čo som to za matku... 
Okrem toho s nami cestovali aj ozbrojení ruskí vojaci... Boli sme opäť doma, šťastní, 
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PRESTÁÁÁVKA
SNOW, WINTER, 
TEA, SLEIGH (SANE), 
SKIING, ICICLE 
(CENCÚĽ), PRESENTS, 
CHRISTMAS, 
FIREPLACE, COOKIES, 
TREE, SANTA, SOCKS

POČÍTAČ, MOBIL, TELKA, 
ČÍTANKA, ZNÁMKA, LETO, 
ČUCH, ABECEDA

Teo Hornický, 5.C

PERNÍKY, KAPOR, STROM, 
JEŽIŠKO, DARČEKY, SNEH, 
SANE, SOB, OZDOBY, ČAJ, 
VLOČKA, SALÓNKA, PUNČ, 
MRAZÍK, HRACH

Emily Rentková, 5.C

SÁNKY, PUNČ, MAK, 
STROMČEK, OZDOBY, 
KAPOR, SNEH, KOLEDY, 
ROZPRÁVKY, KALENDÁR, 
DARČEK, VLOČKA, SOB

Miška Kanková, 5.C

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

 P O Č Í T A Č
 M Z B A K U Í
 O O N L CH F T
 B I E Á O G A
 I T F B M Y N
 L F T O T K K
 A B E C E B A

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

 S Á N K Y D K R
 R T P U N Č O Á
 O N R O Ô D L D
 Z K O O K A E N
 P A P Z M R D E
 R K A D O Č Y L
 Á Č K O H E E A
 V O B B E K N K
 K L O Y N Š S L
 Y V S A S K A M

1. Snehová...
2. Typická vianočná polievka.
3. Obľúbená činnosť detí v zime. (Ak je sneh.)
4. Oslavujeme jeho narodenie, nosí nám darčeky.
5. Hlavná surovina kapustnice.
6. Druh stromu, z ktorého bývajú najčastejšie vianočné stromčeky.
7. Všetci sa tešíme, keď si ho nájdeme pod vianočným stromčekom.
8. V akom ročnom období sú Vianoce?

1. Postava zo snehu, mrkvy, hrnca
 a pár uhlíkov.
2. Vianočné...
3. Korenie používané pri pečení
 vianočných koláčov.

2. Je to vianočný alkoholický, ale aj
 nealkoholický nápoj.
3. Bežne sa na ňu chodí doobeda, ale na
 Vianoce sa chodí o polnoci. 
4. Je to parazitická rastlina, ktorá sa dáva na
 rámy dverí.
5. Vianočné sladké pečivo, ktoré radi zdobíme.

Autor: Ondrej Zigo, príma A

A

3. Obľúbená činnosť detí v zime. (Ak je sneh.)3. Obľúbená činnosť detí v zime. (Ak je sneh.)
4. Oslavujeme jeho narodenie, nosí nám darčeky.4. Oslavujeme jeho narodenie, nosí nám darčeky. Ilustrácia: Miška Hlavinková, 5.A

Ilustrácia: Jasminka Slobodová, 6.C

3. Bežne sa na ňu chodí doobeda, ale na3. Bežne sa na ňu chodí doobeda, ale na

4. Je to parazitická rastlina, ktorá sa dáva na4. Je to parazitická rastlina, ktorá sa dáva na

5. Vianočné sladké pečivo, ktoré radi zdobíme.5. Vianočné sladké pečivo, ktoré radi zdobíme.
Meno a trieda:

Správne riešenie:

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

DECEMBER 2018

 L F T O T K K L F T O T K K
 A B E C E B A A B E C E B A

PERNÍKY, KAPOR, STROM, PERNÍKY, KAPOR, STROM, 
JEŽIŠKO, DARČEKY, SNEH, JEŽIŠKO, DARČEKY, SNEH, 
SANE, SOB, OZDOBY, ČAJ, SANE, SOB, OZDOBY, ČAJ, 
VLOČKA, SALÓNKA, PUNČ, VLOČKA, SALÓNKA, PUNČ, 
MRAZÍK, HRACHMRAZÍK, HRACH

Emily Rentková, 5.CEmily Rentková, 5.C
ROZPRÁVKY, KALENDÁR, ROZPRÁVKY, KALENDÁR, 

Ilustrácie:

Darčekmi odmeníme:
Lívia Mervová, 5.C
Vilko Škrpeň, 2.A
Jasmínka Slobodová, 6.C
Hanka Dubeková, 5.C

Tešíme sa na ďalších výhercov!

V Y P L N E N Ý  K U P Ó N  S  M E N O M  A O D P O V E Ď O U  O D O V Z D A J T E  N A V R Á T N I C I .

Na výhercov čakajú tieto super ceny!
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NA VIANOČNÉ
DARČEKY

TIPY NA VIANOČNÉ
DARČEKY

TIPY

AKO VYROBIŤ DOMÁCI SLIZ

KRÉM NA RUKY

Sliz je vlastne hmota, naťahuje sa, aj trochu lepí. Návod na 
výrobu domáceho slizu je veľmi jednoduchý, tak poďme na to:

Krém je skvelým darčekom, či už pre mamu alebo pre sestru. Zaručí hebkú pokožku, 
ale tento návod je len pre tých šikovnejších – budeme totižto pracovať s ohňom. 

potrebujeme:

•  lepidlo Herkules
•  penu na holenie
•  Borax (dá sa kúpiť v lekárni)

postup:

lepidlo nalejete do misky, trochu premiešate a pridáte penu na 
holenie. peny nesmie byť veľa, inak vám to nevyjde (2 – 3 čajové 
lyžičky). penu a lepidlo máte v miske, teraz je čas to poriadne 
zamiešať. Keď sliz už miešate, vidíte, ako to tuhne. sliz nám tuhne 
preto, lebo pena je tuhá a obsahuje v sebe jednu látku, ktorá keď 
sa spojí s látkou „polyvinyl alcohol“, ktorá sa nachádza v lepidle 
Herkules, vznikne chemická reakcia. sliz je pekne tuhý, ale ani 
zďaleka to ešte nie je sliz. Teraz prišiel čas vmiešať Borax. ak 
nemáte Borax, stačí aj roztok na kontaktné šošovky. ak teda Borax 
máte, zoberieme pollitrovú fľašu a nasypeme doň jednu čajovú 
lyžičku Boraxu, fľašu naplníte teplou vodou a s fľašou zahrkáme, 
aby sa Borax rozpustil. a teraz stačí pomaly Borax alebo roztok na 
šošovky po malých častiach pridávať do hmoty. počas toho ako 
Borax pridávame, sliz aj miešame. po pár minútach miešania máte 
skvelý domáci sliz.

potrebujeme:

•  detský olej  •  biele sviečky  •  zapaľovač alebo zápalky
•  misku  •  paličku na miešanie

postup:

Zapálite sviečky a počkáte, kým sa vosk začne topiť. Keď je vosk 
tekutý, tak si do misky nalejete jednu polievkovú lyžičku detského 
oleja. Do oleja pridáte aj tekutý vosk a miešajte, lebo vosk rýchlo 
tuhne. ak je váš krém veľmi tuhý, tak pridáte ďalšiu polievkovú lyžicu 
oleja. ak vám hustota krému vyhovuje, sviečky môžete zhasnúť, krém 
naliať do uzatvárateľnej nádoby a máte hotovo. skvelý darček!

Text: Maťa Ruffi ni, 6.A
(ilustračné foto)

Miška Hlavinková, 5.A

DAJ POZOR,DAJ POZOR,
ČO SI PRAJEŠ!ČO SI PRAJEŠ!
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TRETIE číslo časopIsu TIlGNERKa vyjde v MARCI!
VašE tIpy A nápAdy posIElajTE Na: adriana.hlavinkova@tilgnerka.edu.sk

BEZ KOMENTÁRA


