W tym numerze „Victora Juniora” przeczytasz:
2 Nie przegap Superpomoc do angielskiego! Pozwoli uporządkować wiedzę
6 Chwyty na domowe zgrzyty Zadanie dla Was: co zrobilibyście na miejscu Przemka?
Napiszcie nam o tym po przeczytaniu „Chwytów”
10 Filmowo i muzycznie Co w listopadzie można obejrzeć w kinie, jakiej muzy posłuchać?
12 Ruszaj się, trenuj, czyli… na sportowo Obalamy mity: golf – nie tylko dla bogatych!
14 Zwierzak ma głos! Co nam chce powiedzieć milusiński, którego nazywamy sfinksem lub... kosmitą?
16 A jaki jest Twój punkt widzenia? Franciszek nie chce być Franciszkiem! A czy Ty lubisz swoje imię?
18 Może Ci się przydarzyć... Nadmierna troska rodziców – fakt, to problem! Ale czy lepiej, gdy nie troszczą się wcale?
19 Testuj się Przyznaj, nie lubisz liczby 13, a na widok kominiarza łapiesz się za guzik! Czy jednak nie?
20 Na kłopoty jest rada Rady na Wasze problemy – te wielkie i dużo większe
22 Rzecznik praw ucznia
24 Dziwne, ciekawe, zakręcone Czy możesz połaskotać sam siebie?
26 Jak się uczyć? Być świetnym – to możliwe! Trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić. Postępuj z nami krok po kroku
28 Ale śmieszne!
30 Jak oszczędzać? Czy wiesz, co symbolizuje świnka skarbonka? A wiewiórka?
32 Plakaty ze zwierzakami
38 Komiks z przygodami Tarantuli
44 Gdzie to jest? Jest tam i najniżej położony punkt na kuli ziemskiej, i najwyższy szczyt – taka jest Azja: pełna kontrastów!
46 Miej zielone pojęcie o przyrodzie Czy to prawda, że jaskółki zimują w błocie?
48 Wgryzamy się w… lekturę Ona – łagodna, on – chłopak z charakterem. Kilka słów o „W pustyni i w puszczy”
50 Przyglądamy się powiedzonkom Co robi nauczycielka wyprowadzona z równowagi?
52 Przykładowy sprawdzian dla uczniów kończących VI klasę
+ odpowiedzi i dokładne omówienie poleceń
64 Zapoznaj rodziców z ofertą prenumeraty „Victora Juniora”
67 Trochę sztuki „Wolność wiodąca lud na barykady” – obraz upamiętniający wydarzenie historyczne
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