Prawdy i mity

Co w numerze?
3 Informator
4 Qfer
6 Zawód: W świecie kosmetyków
8 Temat numeru: Po czyich śladach iść?
10 Pytanie do specjalisty
12 I co teraz? Żelazne zasady
13 P
 sychotest: Czy jesteś uzależniony od telefonu
komórkowego?
14 Victor w Europie: Niemcy – kraj autostrad i porządku…
16 ABC sportu: P jak… piłka, pudło i planowanie
17 Dziewczyna i chłopak: Czego nie lubią dziewczyny?
18 Wasza twórczość: Opowiadanie Karoliny i zdjęcia Oli
20 Śliwki w kompocie
21 Figa z makiem
22 Listy do Kamyka
23 Opowiadanie
24 Niezbędnik gimnazjalisty
25 Rozrywka
27 Egzamin – ostatnie wskazówki
30 Polski jest łatwy
32 Lektura: Poczwarka
34 Matematyka: Przekształcanie wzorów
36 Fizyka: Energia
38 Biologia: Składniki pokarmowe
40 Wiedza o społeczeństwie: Szkoła jako wspólnota
41 Sztuka: „Ukrzyżowanie”
42 Epoka: Modernizm, cz. II
46 Angielski: Let’s laugh (Pośmiejmy się)
48 Test humanistyczny z odpowiedziami
56 Test matematyczno-przyrodniczy 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
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VICTOR Gimnazjalista

Następny numer
Victora Gimnazjalisty
już za dwa tygodnie
– 12 kwietnia!
Uwaga, w numerze 8. nie przegap:
 Ważne! Wszystko o prezentacjach w gimnazjum – jak
przygotować? Skąd wziąć pomysł i materiały? Jak pracować w grupie?
 Temat numeru: Uzależnienia – problem nastolatków.
 Wielka poradnia Victora – na wasze pytania odpowiadają
specjaliści z różnych dziedzin: psycholog, pedagog, prawnik, lekarz, trener, ginekolog, rzecznik praw ucznia.
 Kolejna część prezentacji 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 meila: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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