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3 Informator
4 Qfer
6 Akcja: Ferie
8 Twoja przyszłość: Znajdź swoje miejsce w… lesie
10 Temat numeru: Zakazana miłość…
12 I co teraz? Zwyczajna głupota
14 Listy do psychologa
15 Psychotest: Czy masz bujną wyobraźnię?

Uwaga, dużo nowości!

16 Victor w Europie: Wielka Brytania – tradycja,
królowa i pudding
18 ABC sportu: Ł jak… łyżwy i nie tylko
19 Dziewczyna i chłopak: Walentynkowe kłopoty
20 Śliwki w kompocie
21 Figa z makiem
23 Opowiadanie
24 Niezbędnik gimnazjalisty
25 Rozrywka
26 Wiersz: Warkoczyk
27 Polski jest łatwy
28 Lektura: „Stary człowiek przy moście”
30 Wypracowanie: Jak napisać reportaż?
32 Matematyka: Wielkości wprost
i odwrotnie proporcjonalne
34 Fizyka: Grawitacja i astronomia
36 Biologia: Sposoby rozmnażania się roślin
38 Wiedza o społeczeństwie: Środki masowego
przekazu – czwarta władza?
39 Sztuka: „Las Meninas” („Dworki”)
40 Epoka: Romantyzm, cz. II
44 Angielski: Winter holidays!
46 Test humanistyczny z komentarzem
56 Test z języka niemieckiego z komentarzem
66 Kupon prenumeraty

Jeśli chcesz zostać modelem i pojawić się na okładce Victora Gimnazjalisty,
prześlij swoje zgłoszenie ze zdjęciem na adres: foto@cogito.com.pl. Zapraszamy!

fot. okładka Theta

Na Wasze e-maile czekamy pod adresem: victor@cogito.com.pl
http: www.victor.com.pl
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VICTOR Gimnazjalista

 Po pierwsze…
Zaczynamy wielką powtórkę przed egzaminem gimnazjalnym
– w następnym numerze część humanistyczna: historia,
WOS, sztuka i oczywiście niezbędne zagadnienia z polskiego.
 Po drugie…
Startuje konkurs Mistrzowie Gimnazjum – szansa na dodatkowe punkty na świadectwie, publikację w Victorze i nagrody rzeczowe. W następnym numerze – pierwsze zadanie!

22 Listy do Kamyka
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Następny numer
Victora Gimnazjalisty
już za dwa tygodnie
– 15 lutego!

 Po trzecie…
Uruchamiamy wielką poradnię Victorową – na wasze
pytania odpowiadali będą specjaliści z różnych dziedzin:
psycholog, pedagog, prawnik, lekarz, trener, ginekolog.
Możecie pytać o wszystko, co was niepokoi, dziwi. Nie tylko
w szkolnym życiu, także w waszym, osobistym. Zachowacie
pełną anonimowość, na pewno nie opublikujemy żadnego
imienia i nazwiska. Pytania przysyłajcie na adres naszej
redakcji (Lubieszowska 5, 04-308 Warszawa) lub mejlem:
redakcja@victor.com.pl . W temacie mejla (lub na kopercie) napiszcie: Pytanie do specjalisty. Autorów wybranych
pytań będziemy nagradzać. Czekamy!
 Po czwarte… czekamy na waszą twórczość
Wiemy, że piszecie świetne wiersze i chętnie je publikujemy
w rubryce Śliwki w kompocie. Ale wiemy też, że to nie
koniec waszych możliwości – doskonale piszecie opowiadania i reportaże, świetnie malujecie i fotografujecie.
A my czekamy na waszą twórczość i chętnie ją opublikujemy. A zatem piszcie, rysujcie, fotografujcie i przysyłajcie
do nas. A jeśli ktoś z was ma fajne hobby lub uprawia jakiś
sport i też się chce tym pochwalić… zapraszamy. Wystarczy napisać mejla:redakcja@victor.com.pl lub
victor@cogito.com.pl, w temacie: Moja twórczość.
Nie przegap tego numeru!
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Wydawca czasopisma Victor Gimnazjalista
ostrzega P.T. Sprzedawców, że sprzedaż
aktualnych i archiwalnych numerów czasopisma po cenie innej niż wydrukowana
na okładce jest działaniem na szkodę
Wydawcy i skutkuje odpowiedzialnością
sądową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
reklam i ogłoszeń zamieszczanych w czasopiśmie
Victor Gimnazjalista.

