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Poslední zvonění!
Chraňte sebei časopis!

Kultura:

WTF?!

Fi lmy:

Cyri l a Metoděj

Sport:

Přebor škol v
šachu
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Novinky

Kultura

Rozhovor. . .

Nedělní chvi lka poezie

Próza na neděl i

Fi lm

Sport

Čím se baví gympláci

Speciál - Evropa

očima středoškoláků

Kulturní vložka
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Chcete také přispět?
Kontaktujte nás!

jegecko@gmail .com
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Studenstská agora
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Máme to za sebou

Reportáž z obhajob ročníkových prací

přinese JergymTV už 1 .5. !
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WTF?!



-6-

Leden - měsíc písemek
Říkal i jste si někdy, jak se profesoři cítí při opravování vašich čtvrtletních prací? Jaké di lema zaží-
vají, když rozhodují o vašich známkách na vysvědčení? Vyzpovídal i jsme pro vás některé z nich.



. . . Aničkou Palečkovou
(bývalou studentkou a šéfredaktorkou)
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. . . s Tondou Teichmannem
(studentem oktávy)

Máte námět na rozhovor?

Pište!

jegecko@gmail .com
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Narcisy
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Touha ve 3.A

TOUHA nemožná

TOUHA aneb Zelená okluzní fronta

TOUHA tíživá cesta vojevůdce

Moje
definic

e TOuHy
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TOUHA je jak snový květ

TOUHA v kontra
stech

TOUHA – přichycena při činu

TOUHA jako na schovávanou

Smyslná TOUHA
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Elfí hraničářky
Shrnutí předchozích kapitol

Kapitola třetí
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Chcete aby příběh pokračoval?

Hlasujte na facebooku Jégéčka

nebo pište na

jegecko@gmail .com
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Cyri l a Metoděj
Apoštolové Slovanů



-1 5-

Republ ikový přebor škol v šachu



Skaut
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Mé čtyři roky v růžovém ústavu
aneb Jak jsem proži la Jergym
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Potřebujete si vylepšit průměr z češtiny? Hodila by se vám

jednička navíc?

Studenti primy měli napsat krátký příběh o vybraných vyjmenovaných slovech, ale
některým se mezi ta vyjmenovaná slova dostaly i j iné pravopisné problémy a

komplikace, které pokud správně odhalíte a přinesete svému češtináři tento text
pravopisně dobře přepsaný, jednička vás určitě nemine!
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Tento text nepřepisujte, nebo ano, ale jednička za něj není :-)



Naše Evropa

Na následující dvoustraně vám přinášíme články

dvou studentů kvinty (Zuzky Fišerové a Matěje

Štuly), které vyhrály soutěž Libereckého deníku

"Evropa očima středoškoláků".
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V kůži europoslance
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