W tym „Victorze Juniorze” przeczytacie:
4 O tym się mówi Za wcześnie – by się pakować, za późno – aby się zajmować czymkolwiek
innym! Czyli co robić tydzień przed wyjazdem?
6 i 52 Wasza strona ....i Wasi milusińscy
9 Zobacz, o czym będziesz mógł poczytać w następnym
„Victorze Juniorze”
10 Chwyty na domowe zgrzyty Wypoczynek z rodzicami – jest wiele pomysłów,
by był naprawdę udany
12 Dziwne, ciekawe, zakręcone Czy huragany noszą tylko żeńskie imiona
i wiele ciekawostek z życia wziętych
14 Rusz się! W co pograć latem?
16 Filmowo i muzycznie Co wrzucić do odtwarzacza, na co iść do kina?
18 Może Ci się przydarzyć… A wszystko się zaczęło od... butów
20 Miej zielone pojęcie o przyrodzie Na jakie choroby jesteś narażony szczególnie latem?
Warto wiedzieć, by im zapobiec!
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22 Gdzie to jest? Nowe cuda świata – co to takiego?
24 Do poczytania Fragment kryminału z dziarską babcią w akcji!!!
26 Rzecznik praw ucznia wyjaśnia Wasze wątpliwości
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28 Wy piszecie, my odpowiadamy
30 Wasze zdania o pożytku wierszowania Najfajniejsze Wasze prace
zainspirowane wierszami
32 Zwierzakowo – plakatowo!
38 Strefa śmiechu stworzona przez Was
40 A co Ty byś zrobił na ich miejscu? Chcesz zaprzyjaźnić się z dziewczyną?
Wsiadaj na rower!
42 Poczytaj w wakacje! Czy duch może się z kimś przyjaźnić!? Albo czy mogą go boleć oczy?!
44 Powiedzenia pod lupą Czy naprawdę wszyscy jesteśmy kowalami?
46 Komiks z przygodami Tarantuli Angielski na wesoło – sam wchodzi do głowy!
53 Wakacje trwają! Dobrze się spakować to podstawa, a później może obozy
– żeglarski, jeździecki, językowy...
64 Słówko o prenumeracie „Victora Juniora”

Zdjęcie okładkowe: Theta

67 Sztuka na wakacyjnym szlaku! Kiedy będziesz w Gdańsku, zobacz „Sąd Ostateczny”
Memlinga! A w nowym roku szkolnym zaskoczysz nauczyciela wiedzą o symbolach sprzed wieków
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