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Slovo úvodem 

Milí čtenáři, 

opět tu máme podzim plný barevného listí a posledních hřejivých paprsků slunce. Na druhou stranu 

se dny zkracují, noci prodlužují a vstávání je čím dál tím náročnější. Odpoledne ve školních lavicích 

začínají být pochmurná a dlouze se táhnou, proto je třeba hledat na životě to dobré. Třeba podzimní 

prázdniny! Které jsou už za námi… Ale je to třeba brát pozitivně – je tu nové číslo TiGy! 

Přeji Vám příjemné čtení, 

Vaše Kočka 
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Anketa s primány 
Předešlé roky jsme malým 

primánům chystali odlišné 

otázky než prvákům. Tento 

rok jsme jim položili stejné. 

Ponechali jsme pár klasických 

otázek, ale vymysleli spoustu 

nových. Jak byste odpověděli 

vy, pokud bychom Vám dali 

otázku, ze které strany loupete 

banán? Je sklenice na obráz-

ku poloplná, nebo poloprázd-

ná? A jak se s nimi poprali nej-

mladší studenti gymnázia? 

Kdo je podle tebe nejlepší 
učitel? 

Zdá se, že srdce většiny pri-

mánů si získal pan Miovský. 

Druhým nejoblíbenějším se 

stal pan Trojánek. 

Co je tvůj nejoblíbenější 
předmět? 

Primáni jsou, zdá se, 

z divokých vajec, protože 

všechny ostatní předměty pře-

válcoval tělocvik. 

Popiš perfektní den ve 
škole: 

Nejlepší odpovědi: 

Přijdu do školy, nachystám 

si věci a učím se. 

 První den ve škole, protože 

jsme se seznamovali a chodili 

po škole.  

Zkrácené vyučování.  

Den, kdy mají učitelé dobrou 

náladu a je s nimi legrace. 

Jakým způsobem relaxu-
ješ?  

Malí primáni rádi spí, poslou-

chají hudbu, sledují filmy a 

seriály nebo hrají hry 

na telefonech/počítačích. 

Co rád posloucháš? Oblí-
bená písnička? 

U této otázky byly odpovědi 

hodně rozmanité, našly se tam 

jak zahraniční skupiny a zpě-

váci, tak i  české skupiny.  

Nejlepší odpověď: 

Všechno kromě Šlágr TV. 

Knížky, filmy, nebo seriá-
ly? 

Jednoznačně vyhrály filmy. 

Fortnite, nebo Minecraft? 

Je vidět, že primáni jsou ze 

staré školy a mají radši Mi-

necraft než Fortnite. 

Android, nebo iOS? 

Definitivně Android, kdo by 

chtěl jablko, které už někdo 

nakousl? 

Pero, nebo propiska? 

Určitě pero! 

Pizza, nebo kebab? 

Vyhrála stará dobrá pizza! 

Točená, nebo kopečková 
zmrzlina? 

Možná proto, že má tolik 

různých příchutí, a možná taky 

ne, každopádně zvítězila ko-

pečková zmrzlina. 

Co bylo dřív: vejce, nebo 
slepice? 

Podle dvou třetin třídy to by-

lo vejce. 

Nejlepší odpovědi: 

Je to stejně jedno, buďto 

z toho bude hemenex, nebo 

kuře na paprice. 

Kohout. 

Patří ananas na pizzu? 

Podle třinácti lidí tam patří, 

podle třinácti ne a zbylým třem 

je to jedno. 

Ze které strany loupete 
banán? 

Velmi zapeklitá otázka – 

z horní strany, z dolní nebo 

snad od stopky? Podle primá-

nů je to nejlepší z horní stra-

ny. Podle nás je to jedno – 

vnitřek sním a slupku zaho-

dím. 

Jakou superschopnost 
bys chtěl/a mít? A proč? 

Nejčastěji by chtěli umět 

létat, aby se stihli včas dostat 

do školy, ovšem našli se i tací, 

kteří by chtěli umět číst myš-

lenky a manipulovat s nimi, 

ovládat živly nebo vidět ve 

tmě. 

| ANKETA PRIMÁNI | 
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Nejlepší odpověď: 

 Mít superschopnost si při-

volat více superschopností, 

protože bych mohl mít více 

superschopností. 

Je sklenice poloprázdná, 
nebo poloplná? 

Překvapivě jsou odpovědi 

12:12:5, přičemž pět lidí tvrdí, 

že obojí.  

 

Co je smyslem života? 

Podle některých je smyslem 

života žít a pořádně si ho užít. 

Podle jiných je to jídlo, rodina, 

práce nebo úspěch. Někteří 

nevědí nebo si myslí, že nic. 

Nejlepší odpovědi: 

Vydělat peníze a dobře je 

utratit. 

Užít si život a být rád za 

každou vteřinu se svou rodi-

nou. 

Chodit do školy, potom do 

práce, jít do důchodu a umřít. 

 

Čmelák 

| ANKETA PRIMÁNI | 
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Anketa s prváky 
Každoročně pro naše školní 

nováčky připravujeme anketu. 

Přestože nechyběly klasické 

otázky, snažili jsme se tento 

rok pojmout více kreativně. 

Jak se naši noví spolužáci 

vypořádali s otázkou, zdali je 

sklenice poloplná, nebo polo-

prázdná? A co považují za 

smysl života? 

Kdo je podle tebe nejlepší 
učitel? 

V 1. A na plné čáře zvítězila 

paní Ježková, zatímco v 1. B 

ji o dva body porazila paní 

Seberová. 

Co je tvůj nejoblíbenější 
předmět? 

Zdá se, že v 1. A budeme 

mít spoustu vědců a doktorů, 

jelikož u nich zvítězily biolo-

gie a chemie. Zato v 1. B 

jsou z trošku jiného těsta – 

nejoblíbenější je matematika. 

Popiš perfektní den ve 
škole. 

Většina by si přála den se 

zkráceným vyučováním, bez 

testů, ústních zkoušení a do-

mácích úkolů. Nejhezčí však 

byla tato odpověď: „Přijdu, 

sednu si a povídám si se vše-

ma z mojí třídy, jakmile začne 

výuka, jsme všichni aktivní a 

je to sranda. Jakmile skončí 

den, jdeme si společně sed-

nout do pizzerie a povídáme 

si.“ 

Jakým způsobem relaxu-
ješ? 

Obě třídy se shodly, že nej-

lepší relax je dát si po škole 

pořádného šlofíka. 

Co rád posloucháš? Oblí-
bená písnička? 

Odpovědi na tuto otázku 

byly různé, nejčastěji se však 

objevoval POP anebo mix 

všeho, co se dané osobě 

líbí, a to v obou třídách. 

Filmy, knížky nebo seriá-
ly? 

U většiny lidí zvítězily filmy, 

druhé místo obsadily seriály a 

knížky se propadly na posled-

ní místo. 

Minecraft, nebo Fortnite? 

S potěšením můžeme říci, 

že 1. B je ryze Minecraftová 

třída. V 1. A bylo sice pár lidí 

pro Fortnite, ale na druhou 

stranu se tam našla i jedna 

osůbka, která ani neví, co to 

je. Toto zjištění nás zahřálo u 

srdce! 

Android, nebo iOS? 

S odřenýma ušima v obou 

třídách vyhrál Android. 

Pero, nebo propiska? 

Zdá se, že všichni až na pár 

výjimek preferují propisku. 

Pizza, nebo kebab? 

V obou třídách jsou většina 

milovníci pizzy. 

Točená, nebo kopečková 
zmrzlina? 

Jestli si někdy v létě nebu-

dete jistí, která třída je která, 

1. A je ta, která bude stát ve 

frontě na točenou zmrzlinu, a 

1. B ta ve frontě na kopečko-

vou. 

Co bylo dřív: vejce, nebo 
slepice? 

Odpověď na tuto otázku by-

chom mohli hledat dlouho, 

pravdou je, že si jí nikdo z nás 

nemůže být jistý, dokonce i 1. 

A skončila s výsledkem 50 na 

50. Zato v 1. B si jsou téměř 

všichni jistí, že to bylo vejce. 

Patří ananas na pizzu? 

Zatímco v 1. A by si většina 

na pizze s ananasem pochut-

nala, v 1. B by se nedočkala 

velkého úspěchu. 

Ze které strany loupete 
banán? 

Samozřejmě si každý může 

loupat banán, jak chce. Klidně 

ho můžete jíst i se slupkou, 

ale když už byste se rozhodli 

ho přece jen oloupat, celá 1. 

B a většina 1. A doporučuje 

začít od stopky. 

 

 

| ANKETA PRVÁCI | 
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Jakou byste chtěli mít su-
perschopnost? 

V obou třídách by chtěli ze 

všeho nejvíc umět létat nebo 

se teleportovat, protože ráno 

nestíhají dojít na vlak nebo 

autobus do školy. Moudrá vol-

ba! 

Je sklenice poloprázdná, 
nebo poloplná? 

Vaše odpověď na tuto otáz-

ku má prý určovat, jestli jste 

optimisti nebo pesimisti. Kdy-

by tomu tak bylo, v 1. A by 

převládali optimisté, v 1. B 

potom pesimisté. Je však 

třeba to brát trošku 

s nadhledem a nevěřit všemu, 

co se říká. 

Co je smyslem života? 

Na konec jsme dali tu nej-

těžší otázku. Odpovědi na ni 

byly různé, proto jsme pro Vás 

vybrali ty nejlepší: 

 „Být šťastný, užít si život a 

všechno, co nám nabízí (pro 

mě je to nechat tu po sobě 

něco, co může ovlivnit další 

generace -> moje písně)“ 

„Narodit se, žít a zemřít.“ 

„To se právě snažím zjis-

tit…“ 

„Smyslem života je prožít 

každý den s humorem, nenu-

dit se a na sklonku života být 

spokojen se všemi životními 

rozhodnutími.“ 

Čmelák a Slunečnice 

| ANKETA PRVÁCI | 
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Greetings from Canada 

| FROM CANADA | 

Hello from afar, or 
more precisely hello 
from the other side 
of the Atlantic Ocean. 
My name is Anna and 
I’m about to describe 
my adventure to you.  

About a year ago I found out 

I could study high school in 

Canada, and I realized this is 

something I wanted to do. So, 

I packed my suitcases and 

here I am, in Nova Scotia, 

Canada. Of course, it took 

much more work (especially 

paperwork) and time to get 

here but that’s not what I want 

to talk about today. 

Let’s talk differences. One 

difference that you notice right 

from the start are the people. I 

am not kidding, nor was any-

one else who ever told you, 

that here are people so kind 

and friendly. You walk in the 

streets and people you’ve 

never seen in your life start a 

conversation with you. Every-

one is asking you ‘how is your 

day going’ and ‘how are you’ 

and they don’t consider it a 

dead point of a conversation 

like we often do.  

If you watch a lot of Ameri-

can movies, then you have a 

picture of how it could look 

like. And all those things you 

thought happen only on 

screen are real. From yellow 

school buses, through diner’s 

in the theme of 70’s to 

Thanksgiving dinners and Hal-

loween madness. It all exists.  

The biggest difference I get 

to experience every day is the 

school system. It all stands on 

completely different principles 

than the school system you 

and I are used to. 

Here, I choose only 
four subjects per one 
semester.  

Every subject I have six 

times a week, because every 

day is five hours of classes 

and one class is always a 

double. Every class lasts 60 

minutes. Another thing that I 

probably like the most is the 

time distribution. School starts 

at 9.30 and ends at 15.30 

every day, which gives you 

more than enough time to 

sleep and still a lot of time do 

your homework after school or 

participate in a sport or go out 

with your friends.  

The school works differently 

as well as the students, teach-

ers and the classes alone. In-

stead of teachers talking and 

students taking notes, teach-

ers talk, and students listen. 

We don’t write much tests, 

there is (and it mostly de-

pends on the teacher and a 

subject) one test per unit. We 

write small quizzes on parts of 

the unit, but we mostly have 

assignments. For example, in 

English it is all about reading 

and annotating, getting to un-

derstand the text and the au-

thor and then forming our own 

opinion. All the subjects re-

quire conversation between 

teachers and their students. It 

is mostly about how much you 

understand and what conclu-

sion you form. 

As everything it has its ups 

and downs and the biggest 

down would most likely be the 

free choice. If we don’t choose 

Geography we won’t know 

anything about it. This is kind 

of prevented by the conditions 

of one’s graduation. For you 

to graduate you need to col-

lect about 18 credits. You 

need to have a certain num-

ber of Science, Math and Eng-

lish and some other credits 

and you collect them through-

out the three years of high 

school. The rest of the sub-

jects you can choose. So, you 

have some subjects mandato-

ry, like Math, which you must 

take one every year. And you 

have mandatory Science but if 

you choose Biology, Physics 

or Chemistry, that is com-

pletely up to you. 

Graduation is easier. 
You just need to pass all 

your courses and have 

enough credit (that however  
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| FROM CANADA | 

works only in Canada, be-

cause in US you must take 

SATs as well). At the end of 

every course there is a big 

exam on all the past five 

months.  

Now, that we’re at the end 

there is something I need to 

tell you. Despite the big differ-

ence, this opportunity is worth 

it. You meet new people, you 

find out new ways to do 

things, you experience new 

culture . . .  Whatever the cir-

cumstances, this is worth it.  

And so, I encourage 
you, if you have the 
chance, take it. You 
won’t regret it.   

 Anna N. 
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Studentská výměna 

| STUDENTSKÁ VÝMĚNA | 

lokomotiva, rampouch, játra, 

kotník, obratel, páteř, borůvka, 

kyčelní kloub, ledvina, skřivánek 

Již tradičně proběhla ve 

dnech 24.–25. října student-

ská výměna. Naši studenti 

prožili krásné dva dny se svý-

mi slovenskými přáteli z Gym-

názia Vojtěcha Mihálika 

v Seredi . Program byl bohatý 

– navštívili jsme jejich školu, 

seznámili se s obtížnostmi 

porozumění slovenštině a pak 

studenti strávili čas individuál-

ně v hostitelských rodinách. 

Druhý den jsme vyrazili do 

muzea ve městě Dolná Krupá, 

následovala návštěva staroby-

lé Trnavy. Již teď se všichni 

těšíme na návštěvu našich 

slovenských kamarádů v naší 

škole na jaře 2020. 

Takto vnímali návštěvu sami 

studenti: 

„Pobyt se mi líbil. Všichni 

byli milí a pohostinní. Hezky 

se o nás postarali a připravili 

různé zábavné aktivity.“ 

„Dostali jsme od nich krásné 

dárky a spousty chutného jíd-

la. Moc se nám to líbilo!“ 

„Moc jsem si to užila. Byla 

zábava, že jsme se učily řeči 

té druhé. Slečna, u které jsem 

byla, je strašně super. Moc se 

těším, až přijedou za námi, a 

určitě napřesrok na výměnný 

pobyt pojedu.“ 

„Bylo to super, hry, 
pohostinnost atd. 
Prostě všechno bylo 
dokonalý. Příště bych 
chtěla zase jet.“ 

„Bylo to strašně super. Rodi-

na byla milá a přátelská. Jedi-

né, co mi vadilo, bylo slovo 

„lebo“. To slovo znamená 

„nebo“ a „protože“, i když to 

jako protože vůbec nezní, a to 

je nanic. Možná se s tím jed-

noho dne smířím.“ 

„Po dvou letech jsem se za-

se viděla se svou slovenskou 

kamarádkou a moc jsme si to 

spolu užily. Všichni byli moc 

milí a dost jsme se společně 

nasmáli. V pátek jsme viděli 

krásné historické centrum Tr-

navy s množstvím zdobených 

kostelů.“ 

„Pobyt jsem si s kamarádem 

moc užil. Myslím, že za dva 

dny jsem poznal hodně nové-

ho a užil si dost zábavy.“ 

„Pobyt na Slovensku 
byl krásný. Moje slo-
venská kamarádka 
byla velice milá a její 
rodina taktéž. Určitě 
bych chtěla jet znova.“ 

„Na Slovensku se mi hodně 

líbilo. Rodina byla super, 

všichni byli moc milí. Těším 

se, až se s ní znovu uvidím.“ 

„Výlet se mi líbil. Všichni byli 

moc milí a hodní. Už se těším, 

až přijedou i oni za námi do 

Česka.“ 

 

Tento projekt je realizován 

za finanční podpory města 

Tišnova. 

I když jsou si oba naše jazy-

ky blízké, přesto se najdou 

slova, jejichž význam bychom 

jen tak neodhadli.  

Otestujte si, jak jste 
na tom se slovenšti-
nou vy: 

 rušeň 

 cendůľ 

 pečeň 

 členok 

 stavec 

 chrbtica 

 čučoriedka 

 bedrový kĺb 

 oblička 

 Škovránok 

 

Řešení: 

http://www.tisnov-mesto.cz/
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Knižní rubrika 

Warcraft: Den draka 
Warcraft: Den draka je jedna ze skvělých 

knih, již jsem četla, když mi bylo dvanáct. Jejím 

autorem je Richard Alen Knaak. Hlavním hr-

dinou je čaroděj Rhonin, který je velmi talento-

vaný ale horlivý. Po svém posledním fiasku 

dostane za úkol najít Duši draka, aby mohl 

osvobodit červené draky. Rhonin se samozřej-

mě úkolu ujme. Během cesty potká elfku Vere-

esu a trpaslíka Falstada, se kterými se spřátelí, 

ale skoro do poslední chvíle jim neprozradí 

podstatu úkolu. Samozřejmě že mezi Rhoni-

nem a Vereesou bude velké napětí. Také tu 

budeme sledovat vztah mezi Krasem 

(Rhoninovým učitelem) a královnou červených 

draků Alexstraszou. Tuto knihu doporučuji 

všem milovníkům fantasy světa. 

Je nabitá akcí, vztahy a samo-
zřejmě draky. 

Za mě byl příběh velmi originální a skvělý.  

Než jsem tě poznala 
Než jsem tě poznala je jednou z knih, u kte-

ré jistě budete slzet. Napsala ji Jojo Moyes. 

Hlavní hrdinkou je Louisa Clarková. Poté, co 

ztratí práci, se jako blesk z čistého nebe objeví 

nová – péče o Willa Trainora. Will je vozíčkář, 

jenž ochrnul po nehodě. Nikdy by nečekal, že 

se o něj bude starat nějaká holka, takže jí to 

velmi dává najevo. Jenže po čase mu Louisa 

přiroste k srdci. Během péče však Louisa zjistí, 

že Will se chce zabít. Proto je na ní, aby Willo-

vi ukázala, že handicap není překážka, pokud 

ho za ni nepovažujeme. 

Tuhle knihu jsem vzala s tím, že 
si přečtu jen nějakou romantiku, 
ale ukázala mi toho mnohem 
víc. 

Skoro jsem se od ní nemohla odtrhnout. Za 

mě jedna z nejlepších v kategorii romantika. 

Hodnocení: 6/5 hvězd 
Foxiera  

| KNIHY | 
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Seriálová rubrika 
V novém školním roce se k vám zase vracím 

s čerstvou dávkou tipů na seriály. Tentokrát se 

spolu podíváme na několik příběhů z prostředí 

policejních stanic, místa činů či z osobních ži-

votů detektivů. 

Brooklyn 99 
Nejdříve bych vám chtěla představit seriál 

Brooklyn 99. Odehrává se v New Yorku ve 

fiktivním policejním okrsku 99. Hlavní postavou 

je kapitán Raymond Holt, který byl nově zvole-

ný do své funkce a dokáže působit jako velice 

vážný člověk. Kapitán Holt se často dostává do 

konfliktu s NYPD detektivem Jakem Peraltou, 

který se naopak zdá lehkovážný a dětinský, i 

přesto je však úspěšný. Seriál se již podle 

předpokladu zabývá řešením mnoha trestných 

činů, ale přitom si zachovává svůj smysl pro 

humor. Krom policejních momentů i zábavy tu 

najdete i romantickou zápletku mezi detekti-

vem Peraltou a jeho policejní parťačkou Amy 

Santiago. 

How to get away with 
murder 

Druhým titulem je How to get away with 

murder. Hlavní postavu představuje Annalise 

Keating, profesorka práva na univerzitě a ob-

hájkyně, která si vybrala pět nejslibnějších stu-

dentů ze své 

třídy, aby 

pracovali pro 

její firmu. 

Keating se 

svými pěti 

studenty vy-

šetřuje dvě 

vraždy. První 

je vražda 

studentky a 

zároveň mi-

lenky man-

žela hlavní 

postavy. 

Druhým za-

vražděným 

je manžel 

hlavní posta-

vy, Annalise. Seriál je velice zajímavě ozvlášt-

něný hlavně díky svému provedení. Příběh se 

z velké části vykládá pomocí flashbacků, a do-

konce i flashforwardů, ve kterých nám ukazuje 

Annalise se svým týmem pěti studentů, jak se 

snaží zbavit těla svého manžela. Seriál nám 

tak dává pohled i na druhou stranu mince trest-

ného činu. 

River 
River je seriál o pouhých šesti epizodách, 

ale i přesto si zaslouží pozornost. John River je 

výborný detektiv, žije však na pomezí života a 

smrti, když se neustále snaží najít vraha své 

kolegyně, ačkoliv byl vyloučen z případu kvůli 

svému blízkému vztahu k oběti. River je proná-

sledován mrtvými oběťmi, jejichž případy není 

schopen uzavřít. Musí podstoupit psychiatrické 

vyšetření, aby mohl pokračovat ve své práci. 

Tenhle seriál má skvělé ohlasy, a to nejen díky 

skvělé zápletce a hereckým výkonům, ale 

zejména díky zabýváním se vraždou ve smys-

lu, proč byla vůbec spáchána. 

| SERIÁLY | 
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Quantico 
Dalším seriálem je Quantico, který pojedná-

vá o několika rekrutech FBI. Hlavní postava 

Alex Parrish je podezřelá ze spáchání velkého 

teroristického útoku v New Yorku. Seriál nás 

provádí akademií FBI a vcelku věruhodně nám 

ukazuje, jak to v takové akademii chodí. Díky 

flashbackům se dozvídáme o předchozích ži-

votech všech rekrutů. Druhá a třetí série seriá-

lu není kladně hodnocena, jelikož se mohlo 

zdát, že příběh měl skončit posledním dílem 

první série. Avšak i tak stojí za zhlédnutí. 

Lucifer 
Jako poslední tip jsem si pro vás vybrala se-

riál Lucifer, který se od předchozích seriálů 

významně liší. Detektivní linka jeho příběhu se 

kolikrát může zdát jako vedlejší zápletka. Hlav-

ní postavou je Lucifer Morningstar, který je 

skutečný ďábel, ve smyslu vládce pekel. Luci-

fer se však rozhodne dát si dovolenou a skončí 

v Los Angeles, kde se připlete k vraždě. A tak 

začne pomáhat policejnímu týmu 

s vyšetřováním, až se zamiluje do detektivky 

Chloe Decker. V tomhle seriálu dostáváme no-

vý případ každou epizodu, a nahlížíme tak 

snadno do světa trestného činu. Zároveň nás 

tím vším však doslova provází ďábel, který ne-

respektuje žádná pravidla a má svůj vlastní 

smysl pro spravedlnost, často spojený 

s hrubým násilím.  

Anna N. 

| SERIÁLY | 
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Herní rubrika 

Blue, Black, Red a Yellow  
Blue, Black, Red a Yellow jsou mobilní lo-

gické hry od vývojáře Barta Bonte. Každá 

z těchto her je stylizovaná do určité barvy. Va-

ším úkolem je projít všech padesát úrovní, z 

nichž každá má odlišné a zábavné řešení. Gra-

fika je velmi jednoduchá, což může některé lidi 

odradit. Klíčem celé hry je samozřejmě neza-

pomenout, jakou hrajete barvu. Za mě jsou hry 

velmi skvělé. 

Hodnocení: 5/5 hvězd. 

Uno 
Hráli jste někdy Uno? Pokud ano, tak je tahle 

hra přesně pro vás. Jmenuje se úplně stejně a 

vyrobilo ji studio Mattel 163 Limited. Můžete si 

vybrat, zdali budete hrát sami, či ve dvojici. 

Velmi oceňuji Wild mode, protože zde lze zís-

kat i takzvané „coiny“. Jedinou věcí, jež mi na 

hře vadí, je časový limit. Na jednu hru máte 

pouhé tři minuty. Určitě vás naštve, pokud hra 

skončí a vy jste měli rozhodující kartu, která 

mohla změnit celé pořadí! 

Hodnocení: 4/5 hvězd. 
Foxiera 

| HRY | 
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Biatlonová sezóna 

| BIATLON | 

Nádech, výdech, zadržet dech. Zamířit a 

pal. Závodníci se ženou po trati, zatímco 

na prvním stavu s jedničkou na prsou čistí 

terče norský biatlonista Johannes Thing-

nes Boe. Tribuny ani nedutají, když se sta-

dionem v přesných intervalech rozléhají 

výstřely. Poslední terč, ohlédnutí věnované 

přijíždějícím soupeřům a jízda vstříc vítěz-

ství. A zpráva pro ostatní? Budiž pro vás 

druhé místo jako první. Jako mrknutím oka 

se Johannes T. Boe vyhoupl do popředí 

světových žebříčků a hned nato se ujal ve-

dení. Stal se z něj nejen nový mistr světa, 

ale také dokázal získat všechny tři malé 

glóby za vítězství v individuálních závo-

dech. Až do této chvíle neporazitelný osmi-

násobný mistr světa Martin Fourcade pře-

dal pomyslnou korunu Norsku. 

Jednou z prvních zemí, která 
loni přivítala světový pohár, byla 
Česká republika. 

Možná si vybavujete jednu z fotek 

v minulém čísle TiGy pořízenou ve Vysoči-

na aréně v Novém městě na Moravě při 

závodě s hromadným startem. 

Důležitější než výsledek jsou pro 
mě atmosféra a nadšení diváků. 

Česká vlajka na tváři, teplá bunda, ruka-

vice a čaj v termosce patří 

k nepostradatelnému vybavení. Potom už 

jen zaujmout pozice, připravit foťák, hlasiv-

ky a čekat. 

Co mě na biatlonu baví nejvíc? Zaprvé 

lehkost, s jakou se závodníci pohybují po 

trati. Sjezdy, prudké zatáčky bez jediného 

zaváhání. 

Možná si řeknete: „To nic není.“ 
Jenže pokud jste někdy v zimě 
vyrazili na běžky, jistě víte svoje.  

Zadruhé nevypočitatelnost a jakási nejis-

tota, která se vás jako fanouška drží až do 

konce závodu. Změna počasí, směru větru 

nebo ztráta hůlky – toto všechno jsou fak-

tory, které rozhodují o konečném pořadí. 

Zasloužený odpočinek, který si biatlonisté 

v těchto dnech vybírají, však nebude trvat 

dlouho. 

Brzy nazují kolečkové lyže nebo šlápnou 

do pedálů na kole, aby se v nadcházející 

sezóně mohli předvést v plné síle. 

Těším se na viděnou ve Vysočina aréně. 

A. S.  
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Kam s TiGy 

| KAM S TIGY | 

Zdravím všechny (sice opožděně, ale přece) 

v novém školním roce. Vítám nové prváky a 

primány, kterým přeji, aby se jim při studiu da-

řilo, a zároveň přeji všem maturantům mnoho 

úspěchů při maturitě a v dalším studiu. Samo-

zřejmě mnoho úspěchů i vám ostatním. 

Kája♥ 

Koncert kapely Scent 
Scent je brněnská multižánrová studentská 

kapela se čtyřmi členy. Zpívá Hugo Philip 

Oakland, na kytary hrají Dominik Bartošek a 

Ondřej Pokorný a na bicí hraje Jakub Svobo-

da.  

Můžeš se těšit na covery od interpretů, jako 

jsou The Beatles, Steve Wonder nebo John 

Mayer. 

23. 11. 2019  od 21 hod. 

Music Lab, Opletalova 1 (Hudební 
Fakulta JAMU, Brno) 

Vstupné je 80 Kč. 

Kdyby se ti koncert líbil nebo jsi třeba jen ne-

stihl/a dorazit, nesmutni, protože kluci budou 

letos hrát ještě 9. 12. 2019 na Staré Pekárně 

(Štefánikova 8). 

zdroj: Facebook 
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| KAM S TIGY | 

Zahájení Vánoc v Brně 
Je to tak. Vánoce jsou opět za dveřmi a 

s nimi přichází i tradiční rozsvícení vánočního 

stromečku v Brně, které se letos uskuteční 

v pátek 29. 11. 2019 od 17 do 19 hod.  

na Náměstí Svobody, Moravském 
náměstí a na Zelňáku. 

 Po rozsvícení stromečku budou zahájeny 

tradiční trhy pod názvem Brněnské Vánoce, 

které budou trvat až do 23. 12. Tak si pojď užít 

tu atmosféru a nalaď se na Vánoce. 

BIG 

Divadelní představení Městského divadla Br-

no.  

20. 12. od 18 hod. 

21. 12. od 14 a 18 hod. 
Lístky můžeš sehnat na www.mdb.cz 

Krátký obsah: 

Josh Baskin se jako dvanáctiletý kluk zamilu-

je do dívky, v jejíž přítomnosti se však neumí 

chovat, proto jednoho dne v zábavním parku 

vysloví u záhadného automatu přání, že by 

chtěl být velký. Následující den se probudí 

v těle třicetiletého muže a začíná boj o přežití 

ve světě dospělých.  

 

 

A na závěr pár kaváren  

Mňau Café 

Josefská 1, Brno 
Pro milovníky dobré kávy, limonád či zákus-

ků a samozřejmě i milovníky kočiček. Ty se 

v kavárně nachází čtyři: Modroočko, Snížek, 

Garfield a Sylvester. Tito čtyři velicí kocouři ti 

rádi udělají společnost během tvé návštěvy. 

Do kavárny není nutná rezervace předem, 

jak to v některých kočičích bývá zvykem.  

The Roses 

Purkyňova 116, Brno 
Kavárna a bar v jednom. Příjemná usměvavá 

obsluha, skvělá káva. Ideální místo pro oslavu, 

setkání s kamarády nebo jen posezení u kávy.  

HighFive – it’s your bar 

Bašty 6, Brno 
Toto sice není kavárna, ale kávu si zde mů-

žeš dát také. Ideální místo pro setkání 

s přáteli. Krásné prostředí, super obsluha. A 

navíc se zde každý večer koná karaoke, takže 

pokud rád/a zpíváš, teď víš, kam jít. 

http://www.mdb.cz
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Kde jsem? 

1 

6 
2 

3 

4 

5 

Všichni vnímáme své okolí pře-
vážně zrakem, ale jaké by to 
bylo, kdybychom vidět nemohli?  

Uhodnete z popisů, kde se naši žáci nachá-

zí? Řešení naleznete na konci textu. Přejeme 

hodně štěstí! 

 

Po několikaminutové cestě ze školy deštěm 

jsem dorazila někam, kde je sucho. 

Cítím tu vůni pizzy, ale to není 
vše – sladké pečivo? 

Před deštěm se tu neschovávám jen já, je tu 

celkem rámus, za to však nemůžou jen dětské 

hlasy, ale i skřípot koleček vozíků a pípání pla-

tebních automatů. Za chvíli mi jede vlak, ne-

můžu se tu zdržet dlouho, přestože nádraží 

není daleko a přijíždějící soupravy tu můžu sly-

šet také. 

 

Cítím příjemnou vůni pánské voňavky. Na-

jednou slyším mechanický, neživý povzdech a 

zem pod nohama i měkká deska, o kterou se 

opírám, se přestávají klepat. Ovane mě stude-

ný vzduch a mužná vůně se vzdálí. Nahrazuje 

ji specifický zápach cigaret doplněný o starý 

odér zpoceného těla. 

Okolí opět začíná vibrovat. 
Funění mého nového společníka mě dopro-

vází podstatně déle než jemné oddechování 

předchozího muže. Typické. 

 

Je tu horko a vlhko. Všude okolo je cítit nejen 

ostrý a bodavý křik, ale i jiné mumlání a kroky 

na praskajícím dřevě a provazech. Šumí tu vo-

da. V těžkém mokrém vzduchu je cítit vůně 

tlejícího listí a substrátu. Okolo uší vám občas 

něco prosviští. Pod nohami jsou cítit hladké 

ploché kameny, ale pokud místo nich cítíte vo-

du nebo hlínu, měli byste se o pár krůčků vrá-

tit. Občas zde můžete zaslechnout i tichou ne-

utrální hudbu. 

 

Je zde slyšet spousta lidí mluvících různými 

jazyky. Každou chvíli slyším hlášení různých 

kódů nebo jmen lidí. Je tu teplo, ale cítím zá-

pach osoby stojící přede mnou. Slyším, jak se 

onen člověk pohnul a někdo jiný volá: „Další!“.  

Odkládám nepovolené věci ve-
dle sebe a jdu vpřed. 

Slyším pískot a slova: „To je v pořádku.“ Jdu 

úzkou studenou chodbou do voňavé teplé 

místnosti a opět si sedám. Najednou se ozve 

signalizační tón, po něm ohromný hukot, pak 

cítím obrovskou akceleraci a po pár vteřinách 

mi zaléhají uši. 

 

Ve vzduchu lze cítit napětí a nervozitu. Lidé 

mlčí, nebo si povídají jen šeptem. V nose nás 

štípe známý pach dezinfekce a čistoty. Občas 

vrznou dveře nebo židle a následně slyšíme 

pozdrav. Je tu teplo, až dusno. 

Nepříjemný pocit upevňují tlu-
mené zvuky, ze kterých je cítit 
bolest. 

 

Slyším hukot, poté kvílení, které jsem musel 

přerušit prsty v uších. Pak se ozvala rána a 

vyhrnula se spousta rozhovorů a odkašlání. 

Také je slyšet klapot bot o tvrdý studený po-

vrch tohoto místa. 

Po celou dobu je cítit zápach ze 
spalování.  

| KDE JSEM? | 
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7 8 Nakonec uslyším zapískání a vzdalující se 

syčení. A pak ticho. 

 

Pokud se zaposloucháme, můžeme slyšet 

tekoucí vodu. Tento zvuk vystupuje 

v nepravidelných intervalech, zdánlivě nezávis-

le na čemkoli jiném.Prostředí je vlhké. Zvuk 

v pozadí tvoří dialogy poblíž stojících lidí. Do 

nosu nás praští pach sanitačních prostředků,  

který zřídkakdy přeruší nepří-
jemný zápach.  

 

Nejdřív je mi zima – cítím chladný vzduch na 

kůži. Pod chodidly mě studí něco hladkého a 

pevného. Povrch je mírně zvlněný. 

Čichám čistotu. 
Sahám na kužel, který se zprvu zdá neústup-

ný, ale po chvíli povolí a pod tlakem mé síly se 

otočí. Náhlý nápor chladu očekávám, ale přes-

to mě šokuje. Stojím a třesu se zimou, vyčká-

vám. Poslouchám bubnování kapek do po-

vrchu pode mnou. Teplota tekutiny se postup-

ně zvyšuje a já se zahřívám. 

žáci Sexty 

| KDE JSEM? | 

Tesco, autobus, zahradnictví, letiště – nástup 

do letadla, čekárna u zubaře, nádraží, toalety, 

sprch) 
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Myšlenky studenta 

v tanečních 
Jsem vhodně oblečený/á? 

Hlavně zachovej klid, přece to nemů-

že být tak těžký…  

Co teď tančíme? 
To je chacha nebo jive? 

Kterou nohou máme začínat? 

Pravá? Která pravá? 
Jak byly ty kroky? 

Jasně – šláp, šláp, ťaťaťa, ťaťaťa. To 

je jednoduchý. 

To ne, mistrová se na nás dívá! Dob-

ře, prostě se budu tvářit, jako že nám to 

jde, a třeba mi to uvěří… 

Au! To byla moje noha! 

Jé! Tuhle písničku znám! 

Už by to chtělo přestávku. 

Cože? Jak dámská volenka? 

Další roztržené silonky. Já tak nesná-

ším tyhle židle! 

Počkat, proč se všichni točí na jinou 

stranu než já? 

 

 

Dělám to špatně já, nebo on? … Jo, 

to bude určitě jeho chyba! 

Bože, já už nemůžu! 

Z těch otoček se mi nějak motá hlava. 

Kdy bude ta přestávka? 
Já mám hlad… A žízeň… A taky hlad! 

Proč to všem tak jde? 

Bože, já jsem fakt poleno. 

A zase se na nás dívá… 

Yes! Konečně přestávka! 
 

Nuel a Kočka 

| KNIHY | | MYŠLENKY STUDENTA | 
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Tvůrčí koutek 

Podzim je bitva 
 

Stromy jsou vojáci, 

v temné válce stojí. 

Na nespočtech kmenů 

bezpočty zbrojí. 

 

Proti vůli své, 

všechna slova marní. 

Ruce mají krvavé, 

co čisté byly zelení. 

 

V lítém boji praskají, 

prohýbají se. 

Na všechny strany mávají 

kopími bez lesku. 

 

Zima ve své bělosti 

snad uspí trubky válečné. 

Ostří mečů padnou k zemi. 

Leč časy míru nejsou věčné. 

Mně sic 
 

Mně sic už měsíc nedaří se nic. 

Ve městě, do městyse, u vesnice 

mně nedaří se vměstnat. 

 

Mísíc myšlenky, myslíc si už měsíc, 

zmeškat šanci nechtíc. 

Děsíce se měsíce v  městyse, 

mně sic mýtím v  lesích borovic. 

 

Sám a sám mně sic 

se srnami už měsíc 

a měsíc mi svítí v líc. 

Aranya 

| TVŮRČÍ KOUTEK | 
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Perličky 
Student: „…vier, fünf, sex… Ehm, teda 

 chtěl jsem říct sechs.“ 

 

Učitel: „Byl jste o víkendu konečně na 

 tom rande?“ 

Student vzadu: „To z nás má seznamku nebo 

 co?“ 

 

Miovský: „Jak to říkal ten generál? „Když 

 jste blbí, pořiďte si deníček.“ Já 

 mám dva!“ 

 

Miovský: „Psací omega, to je taková ta 

 prcina.“ 

 

*v hodině zeměpisu (probíráme služby)* 

Student 1: „Pane učiteli, v zájmu výuky, 

 kam by patřila prostituce?“ 

Trojánek: „Tak to si musíme rozebrat… 

 Byl by to hlavně sport, pro starší 

 tělovýchova, pro některé rekrea-

 ce. Pro někoho to může být kul-

 tura, vlastně i peněžnictví, a 

 když o tom tak přemýšlím, tak i 

 školství, v luxusním hotelu uby-

 tovací zařízení, vlastně i taxi-

 služby. A jak se hanlivě říká 

 „šlapka“, tak i obuvnictví nebo 

 zdravotnictví. A hlavně sociální 

 péče.“ 

Student 2: „Takže to v písemce můžu na-

 psat do všeho?“ 

 

Hanus: „Masaryk jako prezident zakla-

 datel, Beneš jako prezident bu-

 dovatel, …“ 

Student: „… a Zeman jako prezident niči-

 tel.“ 

 

| KNIHY | | PERLIČKY | 

Perličky a další kreativní nápady můžete posí-

lat na email jana.zavrelova@gym-tisnov.cz 
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