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Čtěte nás:
Den otevřených dveří
Sekunda a tercie lyžují
Chování ke psům

Gluta
Jolla a vysvědčení

Tipy na film
Překlad povídky
Vtipy a křížovka

Mistrovství světa v házenéa
a snowboardingu
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Lucie Peterková

P oslední den otevřených dveří na
Wigymu proběhl ve středu 14. ledna

2015. Pro budoucí studenty byla připravena
spousta tříd se zajímavými testovými otáz
kami, tablety, ale i  ochutnávkami lahůdek
typických pro jiné země.

Jako vždy byly nejvíce vyzdobeny třídy
jazyků, jako například učebna francouzského,
ruského, německého nebo španělského jazyka.
English Drama Club si zabral učebnu ang-
lického jazyka, kde jeho členové ukazovali
různé scénky. Jiné kroužky pracovaly ten den
rovněž naplno, třeba i Exil skupina první po-
moci, Eko-kroužek, a samozřejmě
i  Ga-Ma-Ja!! Učebny přírodních věd však
lákaly nějvíce lidí, díky barevnosti, různo-
rodosti a taky hlasitosti pokusů.

Na tom by nebylo nic nového, máme
v  tom praxi. Novinkou byla odměna pro
průvodce a pomocníky těch tříd, které si
vysloužily nejvíce smajlíků. Nižší
gymnázium  s  výjimkou našich zatím
neostřílených primánů si tak mj. "vydělalo"
jeden den "studijního volna", který může
strávit dle svých představ. (podmínkou je však
zůstat naživu:-)

Klapka DOD

podruhé

a naposled
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Lucie Peterková

H ned po Vánocích jeli žáci sekundy a tercie na již dlouho očekávaný lyžařský výcvik do
Jeseníků. Sněhu bylo tolik, až to bylo divné. Celý Silvestr nic, a najdenou v pondělí přijede

Wigym a začne sněžit...

Co tě nezabije, to tě posílí
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Hedvika Stachovcová

Č asto chodívám se
„svým“ psem na lou

ku pro psy, konkrétně na
Slavíkově. A  ještě častěji
tam chodím pozorovat
chování nejen psů, ale
i  lidí. Zrovna nedávno
jsem od příbuzných slyše
la příběh, který mě ohro
mil a znechutil.

Chování ke psům aneb

Postřehy ze známé oblasti
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Hedvika Stachovcová

J istě jste již slyšeli o  mnoha šťastných kon
cích, kdy člověk zachránil psa a oni se pak

stali nejlepšími přáteli. Ovšem příběh Gluty,
nejšťastnějšího psa na
světě, vám vezme dech.
Začalo to jednou
v Thajsku.

Gluta nejšťastnější pes na světě
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Pavlína Koubková Mateusz Wojnarowicz

Udělala jsem anketu v primě A a zjisti
la jsem, co spolužáci očekávají od své

ho prvního vysvědčení na Wigymu.
Předkládám otázky, které jsem primánům
pokládala, a zároveň shrnu, co vyplynulo
z odpovědí

S polečnost Jolla založili bývalí
zaměstnanci Nokie, kteří pracovali na

programu MeeGo.

JollaPrima A
Co očekává od vysvědčení ? Mladá společnost se slibnou

budoucností
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Ondřej Vavro a Martin Ulmann

San Andreas

Co nás čeká na filmovém plátně v roce 2015

R ok se s rokem sešel a spousta filmových fanoušků se už nemůže dočkat jak premiér v kinech,
tak třeba i nových seriálů. Zde vám ukážeme, na co se můžete v novém roce 2015 těšit.

í
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Marie Jarošová

Zde je slíbený překlad aglicky psaného příběhu od studentky 4.A, Terezy Novotné, který
jste měli možnost si přečíst v prosincovém čísle. Povídka je ještě s námětem Vánoc, ale to

vám snad vadit nebude. Tak tedy příjemné čtení :)

Očekávané, neočekávané
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Marie Jarošová

Milí, věrní čtenáři opět máte tento měsíc k dispozici vyřešení křížovky a také možnost se i
zasmát nad pár vtipy a hláškami z kvarty A. Doufám, že vás zábava nenudí a občas vás i

trochu baví, ale věřím, že ano. Tak tedy příjemné čtení!

OOttáázzkkyy

VVttiippyy HHlláášškkyy zz kkvvaarrttyy
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Jan Pavlínek

Š pička světové házené se Českému ná
rodnímu týmu rok od roku více

vzdaluje, takže postup ze skupiny by byl
velkým překvapením.

Házenkáři budou hrát na MS

"jen" o 17. místo

zdroj obrázků: internet
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Jan Pavlínek

Olympijská vítězka Eva Samková roli favo
ritky na Mistrovství světa ve snowboar

dingu nezvládla a skončila šestá.

Ester Ledecká mistryní světa

zdroj obrázků: internet
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Mým vzorem je Bosák


