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Ahojte! :)  

Som nesmierne šťastná, že sa vám aj v tomto školskom roku môžem prihovárať 

prostredníctvom školského časopisu Bilinky v pozícii  šéfredaktorky. Náš kolektív sa zase 

raz rozrástol, tentokrát o mlado-starú krv. Aj takto by som chcela v našom krúžku  privítať  

dve nové redaktorky, Zuzku  (IV.E) a Julku  (I.E). V prvom čísle Biliniek sa môžete tešiť na 

už ustálené  rubriky ako Receprárik, Vedeli ste, že… či Zasmejme sa!  Reflektujeme aj na 

poprázdninové  nesmierne zreteľne formulované zmeny v školskom poriadku. Ďalej ste si 

už určite všimli, že dlhoročná súčasť bilingválnej sekcie pani Zimmerman odišla a jej 

miesto zaujala  pani Wagner. V interview budete môcť zistiť čo to o jej živote, ale aj o 

koníčkoch či tetovaniach.  A keďže sú čo chvíľa Vianoce, chcela by som vám všetkým z 

celého srdca zaželať šťastné a veselé  :) 

Prajem vám príjemné čítanie !  

Vaša šéfredaktorka :)  

 

 

ŽOLÍK   

(drahí priatelia ak ste si tu 

nič nenašli, nesmúťte,  

šťastie budete môcť skú-

siť v ďalšom čísle :) )  

10 šťastlivcom srdečne 

gratulujem k šťastnému 

výberu  :) 
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Ako je u nás už zvykom, každoročne sa organizuje výmenný pobyt medzi puntičkárskymi 

Nemcami a náruživými Slovákmi. V septembri už o niečo skúsenejší druháci teda 

vycestovali na nemeckú pôdu, aby si v prvom rade čo-to osvojili z toho neľahkého jazyka. 

Nesmeli ale chýbať aj neopakovateľné okamihy, nadviazanie nových priateľstiev i nejaké 

tie trápne momenty. Tu vám prinášam reakcie na tieto búrlivé zážitky. 

Ako by ste niekoľkými slovami zhodnotili 

celý pobyt? 

 Výborný, v porovnaní s výmenným poby-

tom v Berlíne o dosť milší, priateľskejší 

ľudia. 

 Extrémne fyzicky náročný. 

 Z môjho pohľadu bol výmenný pobyt veľ-

mi dobrá skúsenosť, náš bol úžasný, jedi-

nečný a nezabudnuteľný . 

 Bola to veľmi dobrá skúsenosť, ktorá mi  

pomohla v zdokonalení a zlepšení sebave-

domia v jazyku. Myslím si, že na tento po-

byt tak skoro nezabudneme a už určite nie 

na kopu skvelých ľudí, ktorých sme mali 

možnosť spoznať. 

 Plný zážitkov, pestrý. 

 Pamätný, dobrodružný, miestami kompli-

kovanejší... ale báječný!   

 Všetko bolo super, len prístup a občasné 

správanie sa Nemcov bolo dosť nepríjemné 

a neprispôsobivé. 

 

Vyskytli sa aj nejaké tie nedorozumenia? 

 Keď sa v piatok večer riešilo v rodine ka-

noe, potom aj v sobotu ráno sa riešilo ka-

noe, tak sme sa teda obliekli ,,športovejšie“ 

a ono to nakoniec boli nákupy 

v Bremenhaven... :D ale NEDEĽŇAJŠÍ 

splav bol super :D (pred Nemcami sme to 

uhrali, nebojte! ;) ) 

 Niekedy sa stávalo, že som prikývla na 

otázku, na ktorú bola očakávaná rozvitá 

odpoveď. 

 Okrem skutočnosti, že sme ich učiteľovi 

nerozumeli jediné slovo, tak povedzme, že 

nie. 

 

Priznajte sa, zažili ste za ten týždeň nejaký 

trapas, nad ktorým sa pousmejete aj teraz? 

 Celý Austausch sa nám stávali veci, ktoré sa 

môžu považovať za trapas. Ale za zmienku 

určite stojí pochodovanie poslepiačky 

v zástupe do kostola v Oldenburgu. 

 Keď som prvý deň nerozumela mojim 

výmenným rodičom ani slovo. 

 Prvý deň na spoločnej večeri mi 

v reštaurácii spadla feferónka na zem. Mys-

lím si, že som urobila výborný dojem :D 

 Áno.. nikdy neverte Nemcom, že poznajú 

cestu! Pretože to, že sú z Nemecka, ešte 

neznamená, že sa vedia pohybovať po 

Oldenburgu! :D  #išli #sme #zlým 

#smerom #30 #minút #sme #meškali 

 

Iste ste prežili aj niečo také, čo si zapamä-

táte navždy. 

 Veľmi zaujímavé a atypické bolo migrantské 

múzeum v meste Bremenhaven a taktiež aj 

jazda na drezinách. 

 Migrantské múzeum. Bolo úžasne spracova-

né, veľkolepé. Museli sme sa dosť zapájať, 

ale nevideli sme v tom problém, boli sme do 

toho vtiahnutí ako historické postavy z tej 

doby. 

 Keď som hodinu a štvrť počúvala prednáš-

ku o migrácii od panej, ktorá rozprávala 

veľmi rýchlo a ťažko jej bolo rozumieť 

(tvrdil to aj náš tútor). 

 Prehliadka Oldenburgu, mali sme úžasného 

sprievodcu. 

 Najviac sa mi vryla do pamäti rozlúčková 

party ;) 

 Všetky párty, ktorých sme sa zúčastnili a na 

Slovensku nikdy nezažijeme ale aj plavba 

kanoe  

Bol nemecký program zábavný? 

 Nepáčilo sa mi, že sme veľmi veľa času 

trávili v škole. Pracovali sme na projektoch, 

ktorých téma nikoho veľmi nezaujímala. 

Oveľa lepšie by boli výlety a zájazdy do 

rôznych miest. 

 Úprimne, čakala som zábavnejší program. 

Veľa času sme museli venovať téme mig-

ranti. Navštevovali sme  prednášky a neskôr 

robili projekty – to bolo celkom nudné. No 

našťastie sme mali aj zaujímavé výlety, na 

ktoré budeme ešte dlho spomínať J 

 Nebol zlý, návštevy miest, múzea aj obcho-

dov sa mi páčili... Ale dúfam, že nám sa 

podarí urobiť lepší!  

 Hoci sa mi výlety veľmi páčili, ale z toho, že 

sa celý program točil len okolo migrantov 

som už až tak nadšený nebol. Niektorí ne-

meckí vyučujúci sa mi zdali touto tematikou 

až posadnutí. 

 Mohol byť aj lepší, ale bolo to fajn. 

 Oceňujem predovšetkým starostlivosť našej 

rodiny, ktorá nám dala absolútne všetko 

a postarala sa o najlepší program, ako sa 

dalo. Rozlúčkovú party spravili skvelo a užili 

sme si každú sekundu. Robenie projektov 

bola neskutočne zdĺhavá práca, ktorá nás 

akurát tak tlačila na duši počas prehliadok. 

Téma projektov bola síce aktuálna, ale veľ-

mi náročná. 

 My urobíme lepší! :D 



UČITEĽSKÝ HLAVOLAM 
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So wie in den vorherigen Ausgaben, bringen wir Ihnen auch dieses Mal ein Interview mit einem 
Lehrer aus deutschen Reihen. Im Deutschkabinet fanden während der Sommerferien 
Veränderungen statt. Frau Zimmermann verließ ihn und die lehre Stelle füllte Frau Wagner. Mehr 
über sie können Sie im folgenden Inteview erfahren. Wir sind uns sicher, dass Sie manch eine 
Antwort überrascht. 

Warum haben Sie sich entschieden im 

Ausland zu unterrichten?  

Hmm… gute Frage. Weil ich mal etwas 

anderes machen wollte. Man kann als 

Lehrer in Deutschland eigentlich nichts 

anderes machen und ich halte für lang-

weilig, nach dem Studium an eine Schu-

le kommen und dort 35 Jahre sein.  

Warum haben Sie den Beruf Lehrer 

gewählt, warum Deutsch und Eng-

lisch?  

Lehrer bin ich geworden, weil ich meine 

eigene Schule richtig toll fand. An der 

Universität habe ich mit Englisch und 

Geschichte angefangen, dann habe mir  

Geschichte aber nicht gefallen und 

dann habe ich auf Deutsch gewechselt. 

Ich hatte das als meine Leistungsfächer.  

Haben Sie bevor im Ausland unter-

richtet? 

Nein, bevor habe ich nur in den USA 

studiert. Ich war 2004 und 2005 einmal 

ein halbes Jahr in San Diego und ein 

halbes Jahr in New York.  

Wie gefällt Ihnen in der Slowakei? 

Waren Sie bevor in der Slowakei? 

Ich komme aus der ehemaligen DDR 

und wir waren schon in Ungarn und in 

der Tschechoslowakei im Urlaub. Mir 

gefällt das gut, ich mag die Landschaft, 

weil es so ein bisschen aussieht, wie im 

Märchen mit den Burgen und den Wäl-

dern und ich mag die Seen.  

Woran mussten Sie sich hier gewöh-

nen? 

Ans Essen, es gibt tatsächlich andere 

Sachen und nicht alles, was ich von Zu-

hause kenne... Und schon auch an die 

Leute, es ist nicht so einfach Freunde zu 

finden. Das man in der Slowakei auf 

dem Zebrastreifen nicht einfach losfah-

ren darf, weil man überfahren wird.  

Wie schmecken Ihnen die Slowaki-

schen Gerichte? 

Ich hab nicht so viel probiert, aber 

ich finde auch Essen in der Schule gut. 

Ich koche nicht gut und auch nicht 

gerne, also esse ich alles.  

Was haben Sie in der Slowakei ge-

sehen? 

Ich war in Košice und in Bratislava. 

Ja und ich habe auch ganz viel auf 

die Strecke gesehen, weil ich immer 

mit Zug hin und her fahre, zwischen 

München und Poprad.  

Sie haben sich sehr schnell unsere 

Namen gemerkt. Wie machen Sie 

das?  

Ich sehe euch sehr oft, das ist das die 

Erste und weil ich mich für die Namen 

und auch für die Leute interessiere.   

Haben Sie nicht die Probleme mi der 

Aussprache slowakischer Namen?  

Allgemein habe ich Probleme, wenn 

viele Konsonanten hintereinander sind 

(z. B sprchy).  

Was sind Ihre Hobbies?  

Ich reise gern. Wenn die Ferien sind, 

fahre ich immer weg und, wenn ich Zeit 

und Geld habe, fliege ich nach Ameri-

ka. Und ich mag wahnsinnig gern Bas-

ketball,  ich schaue mir die Spiele aus 

deutschen Liga an. Ich lese auch die 

Basketballstatistiken sehr oft und ich 

lese noch überhaupt.  

Lieblingsmusic, -film, -farbe,… 

Außer Elektromusic höre ich alles. Für 

mich es gericht langweilig, Abends sich 

2 Stunden an einen Film zu konzentrie-

ren, aber wenn, dann mag ich Horrorfil-

me. Mir gefällt ganz dunkles Pink und 

die graue Farbe. Und Gericht... ich 

mag seht gerne die Kuchen, richtig die 

Torte.   

Wie ist Ihr Bezug zur Mode?  

Ich interessiere mich schon dafür und  

ich denke, gebe ich sehr viel Geld da-

für aus :D  

Gibt’s etwas, was Sie sich nie anzie-

hen würden? 

Also hohe Schuhe mag ich nicht und vor 

allem die Keilabsätze finde insbeson-

der schrecklich.   

Ja, sie haben ziemlich viel Tattoos. 

Wann haben sie sich das Erste ma-

chen lassen? 

Eigentlich alles, was man sieht ist relativ 

neu, aber das Erste... ich war 19. Dann 

hatte ich ganz lang über die 10 Jahre 

nicht und 2011,2012 habe ich weitere 

machen lassen.  

Bedeuten die Tattoos etwas?  

Nein. Sie meisten haben keine Tiefgrun-

de. Wenn mir etwas gefällt und habe 

Zeit dann mache ich das.  
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Z akého dôvodu ste sa rozhodli odísť 

vyučovať do zahraničia?  

Hmm… dobré otázka. Chcela som jed-

noducho robiť niečo iné. V Nemecku 

totiž učiteľ nemôže robiť nič iné, len učiť, 

prísť na nejakú školu a zostať tam 35  

rokov, potom odísť do dôchodku, pova-

žujem  za nesmierne nudné.  

Prečo ste si vybrali povolanie učiteľ-

ky, a prečo si si zvolili kombináciu 

nemčina a angličtina?  

Učiteľkou som sa stala najmä preto, 

lebo aj moja škola sa mi páčila. Pôvod-

ne som mala vlastne kombináciu anglič-

tina dejepis, ale ten ma potom na uni-

verzite až tak nebavil, tak som si to 

zmenila ne nemčinu, ktorú som mala tiež 

ako maturitný predmet.  

Vyučovali ste už niekedy predtým v 

zahraničí?  

Nie, ako učiteľ nie. Len ako študentka 

som bola v USA. V rokoch 2004 a 2005 

som bola po pol roku v San Diegu a v 

New Yorku.   

Ako sa Vám páči na Slovenku? Boli 

ste tu už niekedy predtým?  

Pochádzam z bývalej DDR, takže keď 

som bola malá,  chodievali sme s rodič-

mi do Maďarska a aj do vtedy Českos-

lovenska na dovolenky.  Slovensko ako 

také sa mi nesmierne páči. Páčia sa mi 

jazerá, ale aj krajina ako taká. V spo-

jení s hradmi a lesmi vyzerá ako z roz-

právky.   

Na čo ste si museli na Slovensku zvy-

kať?  

Na jedlo...  V skutočnosti je tu množstvo 

iných vecí, ktoré z domu nepoznám. 

Celkom určite aj na ľudí, čo je zrejme 

pochopiteľné. Nie je ľahké nájsť si tu 

priateľov.  A ani prechádzanie cez ces-

tu nie je práve jednoduché, keďže na 

Slovensku človek nemôže prejsť len tak  

na druhú stranu, pretože bude zrazený.  

Stihli ste ochutnať už nejaké typické 

slovenské jedlo?  

Nestihla som toho ešte veľa ochutnať, 

ak tak len v školskej jedálni. Sama ne-

varím veľmi dobre, takže zjem v pod-

state všetko, čo  je mi naservírované.  

Čo zo Slovenska ste už videli?  

Bola som v Košiciach a v Bratislave. Ale 

veľa som  toho videla aj z vlaku, keďže 

cestujem do Mníchova.   

Veľmi rýchlo ste sa naučili naše me-

ná. Máte nejaký trik na zapamätanie?  

Pravdupovediac ani nie. V triedach, kde 

učím, mám zvyčajne mnoho hodín, takže 

sa stretávam so žiakmi takmer každo-

denne.  A okrem toho ma zaujímajú 

rôzne mená a ľudia, ktorí ich nosia.  

Nemáte problém pri vyslovovaní nie-

ktorých slovenských mien?  

Nooo... všeobecne je podľa mňa ne-

smierne ťažké  vysloviť slová, kde na-

sleduje mnoho spoluhlások po sebe 

(napr. sprchy). 

Aké sú vaše koníčky?  

Veľmi rada cestujem. Minimálne vždy, 

keď sú prázdniny, snažím sa  niekam 

odísť. Časť mojej rodiny žije v Amerike, 

takže vždy, keď mám na to čas a pe-

niaze, cestujem práve tam. A bláznivo 

milujem basketbal. Pozerávam zápasy z 

nemeckej ligy, študujem štatistiky a po-

dobne.  A všeobecne ešte rada čítam.  

Obľúbená hudba, film, farba, ...  

 Okrem elektrohudby počúvam skutočne 

všetko, podľa toho, na čo mám momen-

tálne náladu. Filmy veľmi nepozerám. 

Po celom dni je pre mňa veľmi namáha-

vé ešte dve hodiny pozerať na film, ale 

keď už si nejaký žáner rada pozriem, 

tak horory. Som veľkým fanúšikom sivej 

a tmavo ružovej. A čo sa jedla týka... 

Milujem koláče, najmä také echtovné 

torty.  

Aký máte vzťah ku móde?  

Neviem či by som to nazvala práve 

vzťahom, ale zaujímam sa o ňu, utrácam 

na ňu množstvo peňazí.  

Je niečo, čo by ste si nikdy na seba 

neobliekli?  

Neobľubujem veľmi topánky na vyso-

kom podpätku a veľmi sa mi nepáčia 

klinové podpätky, tie by som si v živote 

neobula.  

Nie je ťažké si všimnúť si mnoho va-

šich tetovaní. Kedy ste s nimi začali?  

Všetko, čo je vidieť, je v pomerné nové.  

Prvé tetovanie som si nechala spraviť, 

keď som mala 19 a potom som si s tým 

dala na viac ako 10 rokov pauzu a v 

rokoch 2011 a 2012 som s tým znovu 

začala a plánujem pokračovať aj na-

ďalej. Voľného miesta mám ešte dosť. 

:D  

Znamenajú tie tetovania niečo?  

Nie. Často nemajú ani žiadny hlboký 

význam. Keď sa mi niečo zapáči a mám 

práve čas, tak si to nechám vytetovať.  

 

 

 

Tak ako aj v minulých číslach, tak aj v tomto  vám prinášame interview s vyučujúcim z nemeckých 
radov.  V nemeckom kabinete došlo počas prázdnin  zase raz k zmenám. Opustila ho pani 
Zimmerman a voľné miesto doplnila pani Wagner. Niečo viac sa o nej môžete dozvedieť v 
nasledujúcom interview. Celkom určite vás nejedná odpoveď prekvapí!  (Pre lenivcov je tu už 
štandardne aj  slovenská verzia. ;) ) 

SÚŤAŽ 
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Určite si každý z vás, pochopiteľne s výnimkou prvákov pamätá minuloročného maturanta a nesmierne úspešného 

niekoľkonásobného účastníka celosvetového kola Biologickej olympiády  Olivera Pitoňáka.  Medzičasom začal 

študovať na Karlovej univerzite, ale nezabudol ani na nás a nejaké tie postrehy na tému  „Prečo by sme sa mali viac 

venovať rastlinnému svetu ... alebo ako rastliny písali históriu“ sa nám rozhodol sprostredkovať v šk. časopise.  

Po mojom prvom mesiaci štú-

dia v Prahe zisťujem, že rastliny prestá-

vajú byť zaujímavé a štúdia hodné aj pre 

budúcich biológov. Mám zapísanú Ana-

tómiu rastlín a Morfológiu rastlín. Tieto 

predmety mám veľmi rád. Naši väčšinou 

zelení kamaráti ma neprestávajú prekva-

povať. Každú hodinu sa o nich mám 

možnosť dozvedieť niečo nové. Moji 

spolužiaci však „kytkám“ nefandia. Rast-

linné prednášky sa postupne vyprázdňu-

jú a stretáva sa na nich asi štvrtina zapí-

saných študentov. Rastliny sú však aj pre 

človeka podstatné – nie je to iba vy-

šľachtená orchidea alebo kaktus na okne.  

Skúsme sa spoločne zamyslieť. 

Ktorá rastlina je pre vás najdôležitejšia? 

Ráno si radi zalejete kávu alebo čaj – 

rastlinné produkty. Nosíme bavlnené 

oblečenie. Na anatómii som sa dozvedel, 

že bavlna sa vyrába z trichómov (útvary 

odvodené z pokožkových buniek) se-

mien bavlníka. Ráno si natierame chlieb 

– upečený z múky (pšeničnej, ražnej, akej 

len chcete   ). Takto by sme pokračo-

vali pravdepodobne veľmi dlho. Čo po-

viete? Nie je  až také ľahké zodpovedať 

otázku, ktorá rastlina má pre nás najväčší 

význam. 

Snáď sa zhodneme, že rastliny 

v značnej miere ovplyvnili aj dejiny (tu 

nie som doma, ale posnažím sa :). Pred 

približne 18 000 rokmi začali ustupovať 

ľadovce, lesné pásmo sa posunulo sme-

rom na sever. Na Zemi žilo asi 5 milió-

nov ľudí (jedno menšie veľkomesto 

v Indii) a začali hľadať nové zdroje po-

travy. V pobrežných oblastiach domino-

val rybolov, vo vnútrozemí začali ľudia 

kultivovať rastliny – nový a relatívne istý 

zdroj potravy. Divé obilniny sú buriny 

a ľahko rastú na otvorených plochách. 

Ľudia, ktorí zozbierali ich zrná, pravde-

podobne zopár nechtiac vysypali 

v blízkosti príbytkov a začali s ich pesto-

vaním. Postupne sa začali usádzať 

a naučili sa, ako dopestovať úrodu, ako 

zasadiť semená, ako rastlinky hnojiť 

a polievať. Vďaka vývoju poľnohospo-

dárstva sa začala ľudská populácia zväč-

šovať. Počet jedincov v skupine, ktorá sa 

živí lovom, je totiž obmedzený – žena so 

sebou nemôže niesť viac ako jedného 

novorodenca. Okrem toho je úmrtnosť 

v týchto populáciách relatívne vysoká 

a ovládajú iba základné zručnosti pre 

život (nepotrebujú vedieť derivovať, 

že? :) Keď sa skupina usadila, mohol sa 

zvýšiť počet detí. Bolo to dokonca vý-

hodné – deti mohli rodičom pomáhať 

pri prácach na poli. V mestách dokonca 

poľnohospodárska produktivita bola 

natoľko dostačujúca, že ľudské vedo-

mosti sa stávali čoraz špecializovanejšími 

– ľudia sa stali bankármi, obchodníkmi, 

básnikmi. Do roku 0 n. l. populácia na-

rástla na cca. 130 miliónov. Do roku 

1650 až na 500 miliónov. 

Rastliny boli domestikované na viace-

rých miestach sveta. Chcem, aby ste si 

otestovali vedomosti (alebo aspoň intuí-

ciu) a skúsili určiť, na ktorom kontinente 

boli nasledovné plodiny domestikované: 

 

 

1. pšenica 

 

 

 

2. banán  

 

 

  

 

 

3. kukurica 

 

 

 

4. čili paprika  

 

 

 

5. káva      

 

 

 

 

Oliver Pitoňák, bývali študent 

 1. PĚNICA– .............................. 3. KUKURICA— ............................. 5. KÁVA —........................... 

2. BANÁN— ................................4. ČILI PAPRIČKA —..................    Meno, priezvysko, trieda: .................................. 

Pozn . Vyplnený ústrižok  s menom a triedou vhadzujte spolu s príslušnými názvami kontinentov do pripravenej schránky pri kabinete SJL. 22.12.2017 spomedzi správnych 

odpovedí, vylosujeme 2 šťastlivcov, ktorí získajú malé veľké prekvapenie :)  



 

Čo mi dali bilinkky? Roz-

hodne aj takto by sme 

mohli nazvať nasledujú-

ce príspevky. Zrejme sa 

nájdu aj nejaký „exoti“, 

ktorí rozmýšľajú nad štú-

diom v Nemecku, aby 

tak zmysluplne zužitko-

vali za päť rokov (ne-)

zozbierané Sprach-

kentnisse. Aďo a Anička 

zmaturovali pred dvomi 

rokmi, obaja boli taktiež 

členmi Divbiliniek.  A to 

nie je to jediné, čo ich 

spája. Obaja sa rozhodli 

pre štúdium práve v Ne-

mecku. O tom, čo táto 

krajina ponúka, ale aj čo 

im bilingválne štúdium 

dalo to života, sa môžete 

dočítať viac v nasledujú-

cich príspevkoch. 
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4.9.2017 

Tak a je to tu. Začala sa škola. Nepomohlo ani vyjednávanie s vyššími silami, ktoré 

prebiehalo deň predtým za dverami WC-ka. Na mestský úrad niektorí z nás nedorazi-

li, posledné chvíle slobody si užívali mimo dosahu Biliniek. Pani Vojtaššáková spestri-

la úvodný príhovor historickou vložkou o pôvode písma. Zistili sme, že naše osudy sú 

s nemeckými vyučujúcimi prepletené už stovky rokov. 

11.9.2017 

Nie som si veľmi istá, či opakované zdôraz-

ňovanie, že maturita z nemeckého dejepisu 

je „verdammt schwer“, pomáha k jej popu-

larizovaniu. 

29.11.2017 

Posledné dva týždne sú to samé klauzúry, takže dnešný deň bol miernym 

osviežením, pretože sa,  pre zmenu, začal veľmi „jednoduchým“ multiple 

choice testom z biológie. Vyvetrať hlavu sa potom dalo vďaka prebieha-

júcemu DOD, kde tiež nebola núdza o menší stres, hlavne, keď na chvíľu 

vypnete a zrazu počujete, ako vám nemecký učiteľ hovorí: „Übersetze 

das.“ Aj tu sa výrazne ukazuje schopnosť bilinkárskej improvizácie. Čo 

dodať? Asi otázku jedného z rodičov, či sú nemeckí vyučujúci vždy takí 

vtipní... Odpoveď je áno. Predovšetkým keď známkujú. 

Občasné pocity jedného bilingvalistu... 

5.9.2017 

Až vtedy vás dorazí skutočnosť, že sa začala škola, keď sa na geografii pustíte do starej zná-

mej Gruppenarbeit a vyzerá to ako v polovici októbra a nie ako prvá hodina v septembri. 

Vďaka aspoň za triednické hodiny! Deň zavŕši nový rozvrh, pri pohľade na ktorý zisťujem, 

že tá dobrovoľná nemecká matika a seminár zo slovenčiny nebol až taký dobrý nápad. Už sa 

na teba teším, nultá z telesnej! 

26.10.2017 

Je to taký malý zázrak, keď vám učiteľka chce dať 

písomku, ale neurobí to, pretože nechce polke trie-

dy pokaziť priemer štvorkami či päťkami. 

10.10.2017 

Po týždni sme si opäť napísali ďalšiu poloohlásenú písomečku z angličtiny. Keďže 

som posledné dve hodiny chýbala, rozhodla som sa, že sa vyhovorím, ale odpoveď 

pani učiteľky, že to nie je z minulej hodiny, ma schladila. Spolužiak sa pokúsil za-

chrániť situáciu výrokom, že sme tú písomku písali už minulý rok, čo si vyslúžilo 

odpoveď: „To znamená, že to už viete.“ Teoreticky je to pravda, ale prakticky skôr 

nie, keďže pamäť bilinkára má svoje jasne stanovené hranice. 
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Nadaná animátorka 

Ani v tomto čísle sa nezaobídeme bez umeleckého 

talentu z Biliniek. Je ním Alžbeta Kulichová z 2.F 

triedy, ktorá sa už dlhšie venuje vytváraniu ani-

movaných filmov.  

Všetko to začalo pred štyrmi rokmi, keď Bety zhoto-

vila na hodine výtvarky v ZUŠ-ke svoju prvú jedno-

duchú animáciu s pomocou skicáru a programu na 

robenie filmov. Dovtedy sa venovala len kresleniu, 

maľbe či modelovaniu z hliny. Prvý úspech Alžbetke 

priniesla práca, ktorú jej pani učiteľka prihlásila do 

súťaže Umenie zblízka, kde sa zaradia medzi úspeš-

né filmy z celého Slovenska. Tento nečakaný úspech 

Bety podnietil, aby rozvíjala svoj talent v animovaní. 

Kým prvá animácia využívala len jednoduché strie-

danie farieb a k tomu boli doplnené zvuky, druhá 

bola už oveľa prepracovanejšia. Vystrihnuté postavy 

dávala Bety do rôznych póz a následne ich fotila, 

z čoho potom vznikol príbeh o cirkuse. Na podobnom 

princípe vytvorila aj ďalší film. Bol o moderne poňa-

tej morskej víle, ktorá je jej obľúbenou mytologickou 

postavou už od detstva. A úspechy nenechali na seba 

dlho čakať. Počas posledných rokov získala Bety 

veľa ocenení, so svojimi prácami sa zúčastnila na 

súťažiach na Slovensku a v Čechách. Svoj posledný 

film spracovala skôr lyricky a na rozdiel od predchá-

dzajúcich ho robila skoro celý počítačom. Bety by 

chcela vytvoriť svoju ďalšiu animáciu na námet horo-

rovej balady Svatební košile od českého romantické-

ho básnika Karla Jaromíra Erbena. 

Ak by ste mali záujem pozrieť si nejaké Alžbetkine filmy, 

stačí len zadať na stránke ww.ulozto.sk kľúčové slová 

z nasledovných linkov:  

 

 https://ulozto.sk/live/!QSLcTbK2JGNc/alzbeta-

kulichova-marko-blazo-seven-glasses-hd-mp4 

 https://ulozto.sk/live/!ewIU2bqMrnkO/pod-

sapito-alzbeta-kulichova-avi 

 https://ulozto.sk/live/!DweH6gcMv1Dr/mala-

morska-vila-alzbeta-kulichova-mp4 

 https://ulozto.sk/live/!45pa0nJPj2dK/emocie-

alzbeta-kulichova-wmv 

https://ulozto.sk/live/!QSLcTbK2JGNc/alzbeta-kulichova-marko-blazo-seven-glasses-hd-mp4
https://ulozto.sk/live/!QSLcTbK2JGNc/alzbeta-kulichova-marko-blazo-seven-glasses-hd-mp4
https://ulozto.sk/live/!ewIU2bqMrnkO/pod-sapito-alzbeta-kulichova-avi
https://ulozto.sk/live/!ewIU2bqMrnkO/pod-sapito-alzbeta-kulichova-avi
https://ulozto.sk/live/!DweH6gcMv1Dr/mala-morska-vila-alzbeta-kulichova-mp4
https://ulozto.sk/live/!DweH6gcMv1Dr/mala-morska-vila-alzbeta-kulichova-mp4
https://ulozto.sk/live/!45pa0nJPj2dK/emocie-alzbeta-kulichova-wmv
https://ulozto.sk/live/!45pa0nJPj2dK/emocie-alzbeta-kulichova-wmv
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Určite ste postrehli, že s novým školským rokom prišla na Bilinky nejedna inovácia. Jednou takou sú aj zmeny v 
školskom poriadku. Áno, hovoríme o presne určených pravidlách. Dve prváčky sa rozhodli pre malý prieskum.  
Aby sme vám objasnili, o čo presne išlo: každá trieda dostala dotazník (na ktorý bolo potrebné odpovedať, však, 
II.E?). Z odpovedí vzniklo vyhodnotenie ankety, ktoré práve čítate. Cieľom bolo zistiť, čo si žiaci o zmenách 
myslia, a tieto zistenia poslať ďalej vám, čitateľom. Aby ste sa pri čítaní nenudili, rozhodli sme sa vám ukázať aj 
odpovede niektorých našich „umelcov“. Prajeme príjemné čítanie. 

V ďalšej otázke sme zisťovali, či je podľa vás 

horšia uniforma, alebo prísna etiketa oblieka-

nia. Nuž, na výsledok sa pozrite sami. 

Každý chápe pod pojmom „plážové oblečenie“ niečo 

iné. Ako ho chápete vy? Niektorí to zobrali vážne 

a zamysleli sa, iní zjavne len napísali, čo  im prvé na-

padlo.  

Na hárkoch sme objavili aj niečo takéto: 

-PLAVKY (preto by sme nemali mať plávanie, nie je 
to legálne) 
-CROCSY – takže všetci povinne zmeniť prezúvky! 
 

Pzn. Odpovede, ktoré sme sa rozhodli nezaradiť do grafu: hodinky, biele 

ponožky, prepocené košele, plešina, kokosová podprsenka + palmové listy, 

plávacie koleso, rukávniky, plutvy, žiabre.  

Ďalšou časťou ankety bolo zistiť, aké „fanúšikovské“ tričká máte, 

ale najmä, aké by ste si do školy podľa vás nemali obliecť, ani keby 

ste také mali. 
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Cieľom našej ankety bolo poukázať na veľmi nejasnú formuláciu nového pravidla v školskom poriadku. Jeho znenie je možné vysvetliť si 

rôzne.  Ak vás zaujímajú aj ďalšie ankety, neváhate a pozrite si predchádzajúce čísla časopisu (stránka školy). Všetkým, no 

najmä V.F (ktorá papier stratila) a IV. E (za svojskú originalitu), ďakujeme za spolupráca a tešíme sa na ďalšie podobné 

aktivity s vami.  

Poslednou otázkou bolo, či je podľa vás prispôsobovanie svojho vzhľadu 

hudbe porušenie časti školského poriadku „byť v škole vhodne oblečený 

a upravený“. Myslím, že niet čo dodávať, výsledok a niektoré vybrané odpovede sú tu: Našli sme: 

-Ľudia v čiernom na mňa pôsobia depresívne. 

-Pravý fanúšik sympatizuje srdcom, nie zovňajškom! 
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Modré oči... 
Bolo niečo po štvrtej, keď Nadya zamkla vchod do kaderníctva a vydala sa ku kaviarni o pár ulíc ďalej. Skontrolovala, koľko je 

hodín. Mala ešte dosť času, a tak sa rozhodla, že sa prejde cez svoj obľúbený park. V stánku si kúpila noviny, sadla si na lavič-

ku a začala čítať: 

 

Našla sa ďalšia mŕtvola! 

25-ročný Eduard vykrvácal kvôli bodným ranám, zrejme po noži. Páchateľ nie je známy, no policajti sa domnievajú, že sa ide o masového vraha. Za 

posledné dva mesiace sa našli už štyria zavraždení muži, všetci od 20 do 27 rokov a s výraznými modrými očami. Na mieste činu sa tiež nachádzali 

fotografie ich očí. 

 

Nadya rýchlo prešla aj zvyšok článku, kde sa dočítala, že vražda sa stala len o pár ulíc od jej bytu. A takisto aj tri predchádzajúce 

vraždy. 

Potriasla hlavou, čím sa vytrhla zo zamyslenia, a noviny si strčila do kabelky. Myseľ jej opäť zaplnili myšlienky na stretnutie so 

Samuelom. Vstala a vybrala sa na cestu, aby prišla včas. 

O niekoľko minút si už k nemu sadala za stôl a objednala si kávu. Všimla si ženu o dva stoly ďalej, ktorá na ňu nepríjemne za-

zerala. Keď sa na ňu Nadya pozrela, žena odvrátila zrak. Možno iba závidí, pomyslela si. 

Samuel jej neustále niečo hovoril a pýtal sa, ona mu so smiechom odpovedala. Neskôr, keď dopili, zaplatili a vyšli von 

z kaviarne. Nadya mala neustále pocit, že ich niekto sleduje. Nemala rada, keď bola na očiach a medzi toľkými ľuďmi. Nebolo 

jej to príjemné. 

Boli už len pár blokov od Nadyinho bytu a vtedy mu to povedala:  

„Viem, že to asi vyznie divne, ale strašne ma fascinujú tvoje oči. Mohla by som si ich odfotiť?“ 
 

Barbora Lukáčová, 1.E  
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JÓGA 

Khatu pranám 

Aby ste si mohli vyskúšať niečo 

z jógy aj doma, prikladáme do 

časopisu postup populárneho 

jogínskeho súboru cvikov Khatu 

pranám, teda pozdrav Khatu, 

ktoré priaznivo pôsobia na celé 

telo. Okrem všetkých fyzických 

výhod, ktoré Khatu pranám po-

skytuje a ktoré si môžete nájsť na 

internete aj sami, taktiež odstra-

ňuje únavu, nervozitu, stres, 

depresie či emocionálne výkyvy 

a zlepšuje koncentráciu, čo sa 

určite aj nám bilinkárom 

(potvrdzujem) môže hodiť J. 

Khatu pranám môže byť náročná 

na cvičenie (v prípade, že ju vyko-

návate dôkladne) hlavne pre ľudí 

ako ja, ktorých kondička nie je 

nič extra. Aby bolo ale jasné, až 

taký jednoduchý tento sled cvikov 

zase úplne nie je, keďže je potreb-

né zladiť dýchanie s pohybom, čo 

znamená aj zadržať dych či 

vydychovať v náročnejších pozí-

ciách. Samozrejme, tento pohľad 

na vec je subjektívny, takže vy 

môžete Khatu pranám pokojne 

zvládať bez akýchkoľvek problé-

mov. Na duchovnej úrovni býva 

táto zostava označovaná ako 

kozmický tanec (toto označenie 

treba brať s nadhľadom, aspoň 

zo začiatku). Odporúčam zacvi-

čiť si ju, pretože pokiaľ nemáte 

záujem venovať sa jóge pravidel-

ne, stačia vraj tieto cviky na to, 

aby ste sa udržali v akej-takej 

fyzickej kondícii. Khatu pranám 

dodáva energiu, takže 

v teoretickej rovine je možné ju 

cvičiť donekonečna, čo ale po 

praktickej stránke s najväčšou 

pravdepodobnosťou pre väčšinu z 

nás prostých smrteľníkov možné 

nie je. Prajem vám veľa výdrže do 

cvičenia J 

Zdroj: www.yogaindailylife.org 

Aj v prvom tohto ročnom čísle nadväzujeme tak kde sme ten minulý 

skončili—pri zdravom životnom štýle. Tenktokrát si môžete nie len pre-

čítať čo to o  cvičení Khatu Pranám ale dokonca si ho môžete aj zacvičiť.  

http://www.yogaindailylife.org
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The Man in the High Castle 

The Man in the High Castle je seriál 

spracovaný na námet rovnomennej kni-

hy z roku 1962 od amerického spisova-

teľa Philipa K. Dicka. 

Čo keby sa druhá svetová vojna skončila 

inak? Čo keby Spojenci prehrali? Ako by 

vyzeral náš svet? S týmito myšlienkami 

sa pohráva The Man in the High Castle 

a zatiaľ úspešne, pretože začiatkom 

ďalšieho roka má byť odvysielaná už 

v poradí 3. séria tohto seriálu. 

Hitler stále žije a Nemecko si podmanilo 

svet. Spolu s víťazným Japonskom si 

Ameriku na konci vojny rozdelili na tri 

časti: Japonské pacifické  štáty, Neutrál-

na zóna a Veľká nacistická ríša. Avšak 

medzi týmito územiami panujú už dlhšie 

nezrovnalosti a v tajnosti tam operujú 

rebeli, šíriaci povstalecké myšlien-

ky  pomocou filmov, ktoré popierajú 

všetko, čo ľudia doteraz poznali... 

Seriál sleduje príbehy viacerých ľudí 

žijúcich na rozličných miestach bývalých 

jednotných USA. K nim patria Juliana 

Crain (Alexa Davalos) a jej priateľ Frank 

Fink (Rupert Evans) zo San Francisca, 

Nobosuke Tagomi (Cary-Hiroyuki 

Tagawa) pôsobiaci ako minister obcho-

du v Japonských pacifických štátoch, 

nacistický agent Joe Blake (Luke Klein-

tank) a Obergruppenführer John Smith 

(Rufus Sewell) zastávajúci pozíciu nacis-

tického veliteľa v New Yorku. Prostred-

níctvom prelínania ich príbehov sa do-

stávajú do kontrastu ciele a túžby Nem-

cov, Japoncov a členov odboja. 

Keď vás zaujíma téma 2. svetovej vojny 

a máte radi Sci-Fi, je tento seriál pre vás 

to pravé orechové. Hoci sa inšpiruje 

knihou, nemá s ňou veľa spoločného, 

takže si ju určite vezmite do rúk, napriek 

tomu, že už pozeráte seriálové spracova-

nie. Do popredia sa dostáva prostredie 

(pripravte sa na všadeprítomné hákové 

kríže a o pozdrav „Heil Hiler“ tiež nebu-

de núdza) a mrazivá atmosféra tohto 

(anti)utopického sveta (rasa je 

v spoločnosti to najdôležitejšie), ktorá 

prinúti diváka sa zamyslieť nad vývojom 

udalostí v našom „alternatívnom“ ves-

míre. Knihu je možné požičať si v pop-

radskej knižnici pod názvom Muž z 

vysokého zámku a seriál nie je 

problém zohnať hocikde na 

internete ;)  

 

Jane Eyre 

Jane Eyre je gotický román 

z viktoriánskej doby od Charlotte 

Brontë, ktorý bol prvýkrát publikova-

ný v roku 1847. Sleduje príbeh oby-

čajného dievčaťa, ktoré sa po strasti-

plnom detstve, strávenom u svojej 

tety a v internátnej škole, dostáva do 

pozície guvernantky u pána Roches-

tera skrývajúceho tajomstvo, ktoré ju 

zasiahne viac, ako kedy mohla tušiť... 

Jane Eyre patrí k mojim najobľúbe-

nejším knihám. S príbehom tejto 

odvážnej hrdinky som sa prvý raz 

zoznámila pred asi dvoma rokmi. Na 

začiatku to nebolo vôbec ľahké číta-

nie, keďže som sa tvrdohlavo roz-

hodla spoznať príbeh v origináli. Po 

dvoch stranách som si myslela, že to 

vzdám (angličtina 19. storočia nie je 

teda med lízať), ale nakoniec som sa 

premohla a celý román som dokonči-

la. Určite ju odporúčam buď 

v slovenčine alebo v angličtine 

(samozrejme, ani nemčina nie je za-

kázaná :D), v prípade že vám ide 

veľmi dobre.  

Jane je na svoju dobu revolucionárka, 

pretože túži, aby mali ženy rovnaké 

práva a boli rovnako slobodné ako 

muži. Hoci prvotnou podstatou prí-

behu je vzťah medzi Jane a pánom 

Rochesterom, rozprávanie dáva vý-

razne do povedomia postoj proti 

názorom vtedajšej spoločnosti. 
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Deepwater horizon 

7 sestier ( What happened to Monday) 

7 sestier alebo What happened to 

Monday je akčné sci-fi odohrávajúce sa 

v relatívne blízkej budúcnosti, kedy platí 

prísny zákon o jednom dieťati na rodinu. 

Mladší súrodenci sú uložení na kryospá-

nok, aby sa raz zobudili do lepšieho sve-

ta, no už bez ich rodín. Vláda to robí 

kvôli masívnemu preľudneniu, no nie 

všetci sú spokojní s touto myšlienkou, 

veď kto by si chcel nechať odobrať dieťa 

a už ho nikdy viac neuvidieť? Tento ne-

súhlas a odhodlanie ochrániť vlastné 

vnúčatá sa zrodia v hlave jedného obyčaj-

ného muža, ktorý stratil svoju dcéru pri 

pôrode. Tá mu po sebe zanechala 7 diev-

čat, všetky na prvý pohľad navlas rovna-

ké, akoby si z oka vypadli. Ich dedko ich 

pomenuje Pondelok, Utorok, Streda, 

Štvrtok, Piatok, Sobota, Nedeľa a nastolí 

prísny režim, v ktorom každá z nich mô-

že vyjsť von z bytu len v jej príslušný 

deň, ale podmienkou je, že mimo domo-

va preberú všetky tú istú identitu jedného 

dievčaťa - Karen Settmanovej. Inak sa 

každá môže doma obliekať ako chce 

a robiť si čo chce.  

Takto to fungovalo dlhý čas 

v dokonalom utajení, z dievčat sa stali 

ženy,  dokonca už prešlo niekoľko rokov, 

čo ich dedko zomrel a ony ostali samy. 

Jedného dňa sa ale Pondelok nevráti do-

mov a jej sestry musia zistiť, čo sa naozaj 

stalo a odhaliť celú pravdu, ktorú vláda 

skrýva pred jej obyvateľmi. 

Milujem sci-fi žáner, je tam mnoho príle-

žitostí, ako sa vyblázniť na celej predsta-

ve budúcnosti. Niekto 

by mohol povedať, že 

problém s preľudnením 

nie je originálny nápad, 

no jeho reálnosť a 

spracovanie bolo fasci-

nujúce. Na začiatku sa 

dej posúva pomaly, ale 

keď sa už rozbehne, 

vydrží v tempe až do 

konca. Chvíľami ma 

počas akčných scén držal v obrovskom 

napätí! Možno to nebol najlepší film, aký 

som kedy videla a určite nebol dokonalý, 

no ak si milovníkom sci-fi žánra, určite ti 

odporúčam, aby si mu dal šancu! Mňa 

určite nesklamal, práve naopak: ešte hod-

nú chvíľu som o ňom a o budúcnosti 

ľudskej rasy musela premýšľať. 

Deepwater horizont alebo Oceán v pla-

meňoch je klasifikovaný ako katastrofický 

film. Katastrofický, teda nakrútený podľa 

skutočných udalostí, ktoré sa odohrali na 

plávajúcej ropnej plošine Deepwater hori-

zon v roku 2010.   

  Dej filmu nás uvrhne na ropnú 

plošinu a zoznamujeme sa so životom na 

nej. Jej obyvatelia sú odkázaní len jeden na 

druhého. Opatrnosti nikdy nie je dosť.  

Ako to už býva,  do deja musí vstúpiť po-

stava, ktorá je všetkému na vine. Tu sú to 

akcionári z BP (vlastník Deepwater ho-

tozintu). Nepáči sa im vzniknutý časový 

sklz (čas sú peniaze), preto nariadia vyne-

chanie bezpečnostných testov a ignorujú 

rady odborníkov. Testy cementáže vyne-

chali, testuje sa tlak vo vrte, keď tu zrazu 

začne niečo bublať (daný moment je dra-

maticky a trefne spracovaný).  Na plošinu 

vytryskne zmes, neskôr ropa a je len otáz-

kou času, kedy sa s plynom namieša zmes, 

ktorá vybuchne. Začína sa boj o holý ži-

vot...  

 Ako pri väčšine filmov tohto typu 

i tento môžeme rozdeliť na tri časti. Napí-

navý úvod predstavujúci postavy, samotnú 

sekvenciu explózie/vypuknutia živlu 

a nevyhnutnú záchranu hrdinov. Je však 

potrebné podotknúť, že jednotlivé tretiny 

majú trošku odlišný stupeň kvality. Nerad-

no sa báť, Peter Berg si postrážil film ako 

celok, no vyznenie postupne mení. Hlavný 

hrdina (Mark Wahlberg) je typickým nesmr-

teľným hrdinom, ktorý zachraňuje, čo sa 

len dá.  Herecké výkony sú adekvátne, hoci 

môžete byť prekvapení, že okrem silných 

štandardov Wahlberga a Kurta Russella má 

výborný part aj Kate Hudson.  Za poroz-

nosť stojí aj perfektné zachytenie zániku 

ropnej plošiny. Napätiu dopomáha aj zvu-

ková stopa. Nakoľko ide o americký film 

nevyhneme sa dramatickému záberu na 

vejúcu „ohňovzdornú“ vlajku s plameňmi 

v pozadí. S týmto symbolom sa však ani 

zbytočne nešermuje, hoci je to príbeh 

o tom, ako po plošine ostala najväčšia rop-

ná škvrna v americkej histórii.   

 Pri sledovaní filmu si určite polo-

žíte otázku: ako sa to mohlo stať? Dejová 

línia otvorene kritizuje konanie mužov o 

všetkom rozhodujúcich a nič nevediacich. 

Ich konanie má jed-

noduchý dôvod,  

peniaze a zisk.  
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... Titanic mal 4 komíny, ale len 3 

z nich boli funkčné? Jeden bol posta-

vený z estetických dôvodov.  

... vaše oči sú rovnako veľké počas 

celého života ako pri narodení? 

Oproti tomu taký nos a uši sa pri-

tom neprestávajú zväčšovať. 

... ak by každý jeden sval nášho 

tela ťahal jedným smerom, utiahli 

by ste asi 25 ton? 

... pitbully boli v minulosti známe 

ako ,,vychovávateľské psy“ , pretože sa 

k deťom správali milo a ochranársky? 

... 12 včiel pracuje celý život, aby 

urobili jednu lyžicu me-

du? 
... priemerná doba meška-
nia vlakov v Japonsku je 
približne 18 sekúnd? 

... Švédsko je tak dobré v recyklovaní, že 

už nemá čo recyklovať a tak importuje 

80 000 ton odpadu z Nórska ročne? 
... 4 roky z nášho 

života pozeráme do 

mobilu? 

... svet spotrebuje cez 4 miliar-

dy benzínu denne? 

... na svete je najmenej 6 ľudí, 

ktorí vyzerajú skoro presne ako 

vy? A je 9% šanca, že aspoň jed-

ného z nich raz v živote stretne-

... astronauti tvrdia, 

že vesmír vonia ako 

pečený steak, horúci 

kov a zváranie? 

... dieťa nesníva o sebe, po-

kiaľ nemá aspoň 3 roky? 

... Coca-Cola predala za svoj 

prvý rok iba 9 fliaš? Dnes je 

to 1,7 miliardy denne. 

... blcha dokáže skočiť do vzdiale-

nosti 150 – 350 násobne väčšej, ako je 

jej dĺžka tela? To je ako keby človek 

preskočil futbalové ihrisko. 

... režisér filmu Mimoni, 

Pierre Coffin, nahovoril hlasy 

všetkých 899 mimoňov? 

... žraloky rožne zabijú v priemere 

12 ľudí? Ľudia však zabijú väčší 

počet žralokov za jeden deň.  

... plocha povrchu 

Ruska je väčšia než 

plocha povrchu Pluta? 

http://www.reddit.com/r/todayilearned/comments/19s6on/til_that_in_japan_trains_are_so_punctual_that_any/
http://www.reddit.com/r/todayilearned/comments/19s6on/til_that_in_japan_trains_are_so_punctual_that_any/
http://www.reddit.com/r/todayilearned/comments/19s6on/til_that_in_japan_trains_are_so_punctual_that_any/
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Čokoládové 

mafiny 
Suroviny: 
225g hladkej múky 
60g kakaa 
1 lyžica prášku do pečiva 
štipka soli 
115g jemného hnedého cukru 
150g čokolády, polámanej na kúsky 
250ml cmaru 
6 lyžíc slnečnicového oleja 

lyžičky vanilkovej esencie 
2 vajcia 

Cmar dodáva týmto mafinom úžasnú ľah-

kosť, ktorú dokonale dopĺňa chuť čokolá-

dy. 

Banánovo-nutellové tortičky s posýpkou 

Aby ste pochopili, prečo sa nezvyčajné malé tortičky 

vždy stanú hitom medzi dospelými aj deťmi, musíte 

ich ochutnať. Podávajte horúce, alebo v izbovej tep-

lote, ozdobené šľahačkou a zjedzte ich v ten deň, 

keď ich pripravíte. 

Suroviny: 
175g hladkej múky plus tro-
chu na posypanie 
25g krupicového cukru 
100g zmäknutého masla 
1 žĺtok, rozšľahaný s 2 lyžica-
mi vody 

Na náplň: 
25g hladkej múky 
25g jemného hnedého cukru 
10g strúhaného kokosu 
25g zmäknutého masla 
2-3 banány, nie príliš zrelé 
4 lyžice nutelly 

Pozn. : ďalšie , podobne výborné recepty môžete nájť v knihe : CUPCAKY A KOLÁČIKY. Bratislava: Ikar 2016. ISBN 978-80-551-4926-4 

Katarína Krolákova, IV.E 
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SUDOKU 

Charakteristika nemeckého dejepisu. 

Žiačka: „Analytický bullshit.“ 

Nemecká matematika:  
-No, a odkiaľ vieš, že práve v 1 a 3 
pretína ta parabola x-ovú os?      
-Ja si to pamätám z písomky.                            

Na každom kondenzátore je napísané, akú má kapa-

citu, a keďže ja už nevidím, tak vám to nepoviem.  

Kde žije pásomnica? V tenkom čreve a tam, 

pokiaľ viem, čo rok dá, to slnko nezasvieti.  

Rozprávky sú biológia. Ako zabil Herkules Hyd-

ru... denaturáciou bielkovín.  

 
Žiak pri odpovedi z biológie:  
- Pani učiteľka, ako ja len tápam! 
- No, veď to vidím!  
 

Podarilo sa nám vytvoriť:  

Usporiadanie lavíc v tejto triede je veľmi nepria-

teľské (učebne 201, 203). 

Učiteľ: „Kde žijú šváby?“ 

Žiak: „V Amerike.“ 

Jetzt, werden wir die Frau machen. 



V mene celej redakcie Biliniek 

vám želáme príjemné prežitie 

vianočných sviatkov a najmä veľa 

oddychu ;)     

Im Namen der gesamten 

Redaktion Bilinky, wünschen wir 

Ihnen angenehme 

Weihnachtsferien und vor allem 

viel Entspannung :) 

 


