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W dniu wysyłania tego numeru do drukarni za oknami mnóstwo
jeszcze śniegu. A my piszemy już o pierwszym dniu wiosny.
Bo przecież w końcu wiosna przyjdzie. I trzeba ją z honorami
powitać, niekoniecznie na wagarach. Żeby jednak zima za bardzo
się na nas nie obraziła, to w rubryce Obok nas razem
z Mateuszem, bohaterem reportażu, przemierzamy leśne ścieżki,
kierując psim zaprzęgiem.
Kto miał okazję zimą założyć na nogi hokejowe łyżwy i spróbować
swych sił w twardej walce o krążek, tego zachęcamy do
przeczytania artykułu o hokeju. To sport dla odważnych, silnych
i szybkich. I nieprawda, że uprawia się go tylko zimą!
A wszystkich, którzy tęsknią za... wiosną, uczuciem, wakacjami,
ukochanym chłopakiem (lub dziewczyną) kierujemy do artykułu
o nastoletnich emocjach. Tęsknota – to coś, co przeżyć musi każdy,
aby uświadomić sobie, na czym mu tak naprawdę zależy.
Co jeszcze w numerze?
• Nastoletnie emocje: Tęsknota
• Prawdy i mity o szkole
• Sport: Hokej – szybko i brutalnie!
A w części szkolnej...
• Lektura – opowiadania Ernesta Hemingwaya
• W historycznej wędrówce
ostatni etap
– od lat 70. XX w.
aż do dziś

50 Kurs do egzaminu: Pytanie z fizyki
51 Kurs do egzaminu: Pytanie z geografii
52 Kurs do egzaminu: Pytanie z chemii
53 Kurs do egzaminu: Pytanie z biologii
54 Lektura szkolna: Stary człowiek i morze, Stary

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