W tym numerze „Victora Juniora” przeczytasz:
2 Przygotowaliśmy dla Was Wydanie Specjalne „JĘZYK ANGIELSKI W PODSTAWÓWCE”
– co w nim znajdziesz?
6 To jest ważne, o tym gadacie Dzień, na który się czeka, bo podobno jest pełen niespodzianek, czyli o urodzinowej
imprezie. A jak Ty obchodzisz swoje urodziny?
10 Chwyty na domowe zgrzyty Dogadać się z własną rodziną
12 Jak to narysować? Drugi odcinek wspólnego rysowania. Tym razem Wiktor. Prawda, że to proste?
14 Ruszaj się, trenuj, czyli… na sportowo Snooker – jak się w to gra? Może i Ty polubisz!
16 Filmowo i muzycznie Czego się obecnie słucha, co warto obejrzeć...
18 Może Ci się przydarzyć... Bartek nie chciał realizować nie swoich marzeń! Mógł z tego być kłopot.
Ale nie było! Zobacz, jak chłopak sobie poradził
20 Zwierzak ma głos! Czy ktoś tu twierdzi, że zwierzęta nie potrafią mówić!?
22 Dziwne, ciekawe, zakręcone Dlaczego za lecącym samolotem unosi się biała smuga?
Wytłumaczenie jest naprawdę proste...
24 Wakacyjny konkurs na fotografie milusińskich – rozstrzygnięty! Jury długo się zastanawiało – które prace
nagrodzić, skoro wszystkie są bardzo ładne i na dodatek jest ich niesamowicie duuużo (z czego się bardzo cieszymy)
26 Sposób na kłopot Zębowe problemy – jak im zapobiec?
30 Przysłaliście do REDAKCJI…
32 Plakaty z cudownymi psiakami
38 Komiks z przygodami Tarantuli
44 Ale śmieszne!
46 Miej zielone pojęcie o przyrodzie Czy wiesz, po co zwierzęta i rośliny wydzielają brzydkie zapachy?
48 Wgryzamy się w… lekturę Imiona wszystkich uczniów tej szkoły zaczynają się na „A”. Dziwne? Może tak!
Poczytaj o „Akademii Pana Kleksa”
50 Ten wiersz jest prosty „Bursztynowy ptaszek” Tadeusza Różewicza, czyli o kolorach jesieni i nie tylko
52 Przykładowy sprawdzian dla uczniów kończących VI klasę + odpowiedzi
i dokładne omówienie poleceń Ćwicz z „Juniorem”! Trening czyni mistrza
64 Zapoznaj rodziców z ofertą prenumeraty „Victora Juniora”
67 Trochę sztuki Wiesz, kto jest patronem ekologów? Giotto uwiecznił go na fresku
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