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

Następny numer
Victora Gimnazjalisty
już za dwa tygodnie
– 1 marca!
Uwaga, dużo nowości!
 Po pierwsze…
Druga część wielkiej powtórki przed egzaminem gimnazjalnym – w następnym numerze część matematyczno-przyrodnicza: wszystkie przedmioty ścisłe łatwo i przystępnie…
 Po drugie…
Kolejne zadanie konkursu Mistrzowie Gimnazjum – szansa
na dodatkowe punkty na świadectwie, publikację w Victorze
i nagrody rzeczowe.
 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 meila: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.

