Prawdy i mity

Co w numerze?
3 Informator
4 Mistrzowie Gimnazjum
5 Qfer
6 Zawód: Dziennikarstwo
8 Temat numeru
10 Pytanie do specjalisty
12 I co teraz?
14 Victor w Europie: Włochy – rodzina, pizza i Wieczne
Miasto
16 ABC sportu: P jak paintball, polo i pięciobój
17 Dziewczyna i chłopak: My do siebie nie pasujemy...
to koniec!
18 Śliwki w kompocie
19 Figa z makiem
20 Listy do Kamyka
21 Opowiadanie
22 Niezbędnik gimnazjalisty
23 Rozrywka
24 Powtórka do testu z języka obcego: Angielski
29 Powtórka do testu z języka obcego: Niemiecki
34 Wiersz: Mazurek Dąbrowskiego
36 Wypracowanie: Rozwiązanie konkursu na rozprawkę
38 Matematyka: Potęgowanie
40 Chemia: Stężenie procentowe
42 Geografia: Wielkie miasta świata
44 Wiedza o społeczeństwie: Mniejszości narodowe
w Polsce
45 Epoka: Modernizm, cz. I
48 Angielski: Spring! Spring all around us!
50 Test matematyczno-przyrodniczy z odpowiedziami
58 Test z języka angielskiego 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

Następny numer
Victora Gimnazjalisty
już za dwa tygodnie
– 29 marca!
Uwaga, w numerze 7. nie przegap:
 Ostatnie porady przed egzaminem – co i jak powtórzyć,
jak się nie dać stresowi, jak maksymalnie wykorzystać
ostatnie dni…
 Wielka poradnia Victora– na wasze pytania odpowiadają
specjaliści z różnych dziedzin: psycholog, pedagog, prawnik, lekarz, trener, ginekolog.
 Prezentacja waszej twórczości – dobre teksty, świetne
zdjęcia!
Uwaga! 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.
Uwaga! Uruchomiliśmy nową rubrykę – pytania do
specjalistów!
Na wasze listy z pytaniami i problemami czekają specjaliści
– pedagog, psycholog, prawnik, trener, rzecznik praw
ucznia, lekarz oraz lekarz ginekolog. Możecie pytać
o wszystko, co was niepokoi, dziwi. Nie tylko w szkolnym
życiu, także w waszym, osobistym. Możecie zachować
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!
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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.

