„Victor Junior” specjalnie dla Ciebie:
4 To jest ważne, o tym gadacie Co może Cię wyróżnić w gronie nastolatków? Twoja kolekcja! A Ty co zbierasz?
8 i 16–17 Przysłaliście do REDAKCJI… Znajdź siebie i swojego pupila. A jeśli jeszcze nie pokazałeś wszystkim swojego
zwierzaka – zrób to teraz: przyślij zdjęcia do „Victora Juniora”
9 Zostań Mistrzem Podstawówki Przeczytaj, co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie. Trzymamy już kciuki
10 Chwyty na domowe zgrzyty Jak rodzice mogą zareagować na zakochanie się nastolatka?
12 Ruszaj się, trenuj, czyli… na sportowo O co chodzi w... chodzie sportowym?
14 Zwierzak ma głos! Dopiero po zmroku wychodzi z kryjówek – taki jest gekon lamparci
18 Pomysł na weekend i nie tylko Coś do posłuchania, coś do obejrzenia, a do tego koniecznie planszówka
– taki weekend na pewno będzie udany
20 A jaki jest Twój punkt widzenia? Co zrobić, gdy się nie jest pewnym swojej przyjaciólki?
22 Może Ci się przydarzyć Czy mówienie prawdy pomaga w życiu?
24 Jak oszczędzać? Klasa, która wie, jak mieć kasę!

Czy wiesz,

26 Na kłopoty jest rada

33 Plakat ze zwierzakami

że możesz pogadać
z innymi czytelnikami
„Victora Juniora”?!
Wejdź na:

38 Komiks z przygodami Tarantuli
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28 Rzecznik praw ucznia
30 Testuj się Martwisz się na zapas czy starasz się we wszystkim dopatrywać dobrych stron?
32 i 37 Ale śmieszne!

42 Jak się uczyć?

Potężna siła, która sprawia, że coś Ci się chce zrobić! Co to takiego?

44 Dziwne, ciekawe, zakręcone Jak kozy mogą uratować pustynię?
46 Gdzie to jest? Na tym kontynencie jest tylko jeden kraj!
48 Miej zielone pojęcie o przyrodzie W jaki sposób bronią się niezbyt silne zwierzęta? One mają tajną broń!
50 Wgryzamy się w… lekturę Chłopak, który zmienił życie... gangu. Tolek Banan
52 Przykładowy sprawdzian dla uczniów kończących VI klasę + odpowiedzi i dokładne
omówienie poleceń
64 Zapoznaj rodziców z ofertą prenumeraty „Victora Juniora”
67 Trochę sztuki

Ukwiecony gaj, a w nim mnóstwo postaci. Czy je znasz? Kogo Botticelli przedstawił na obrazie „Primavera”?
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