„Victor Junior” przygotował specjalnie
dla Was... tuż przed Świętami:
Nastolatek i jego świat...
4 To jest ważne, o tym gadacie Robisz coś, czego nie musisz. To Ty o tym decydujesz! Czyli kilka słów o... pomaganiu
innym
6 Zostań Mistrzem Podstawówki Może to właśnie praca Waszej drużyny zachwyci wszystkich. Warto spróbować
7 Chwyty na domowe zgrzyty... przedświątecznie... Cieszyłbyś się, gdybyś pod choinkę dostał skuter? Martyna
go dostała, a jednak... czegoś jej brakowało
10 Zwierzak ma głos! Co świnka morska ma wspólnego z morzem?
12 Powtórz angielski z „Victorem Juniorem”
15 Przysłaliście do REDAKCJI...

Nastolatek chce wiedzieć więcej!
16 Dziwne, ciekawe, zakręcone Na Boże Narodzenie podaje się tam m.in. owoce morza! Czy wiesz, gdzie to jest?
18 Gdzie to jest? Kolumb chciał dopłynąć do Indii, ale... nie zdążył, bo na drodze „stanął mu” nowy ląd! Przeczytaj, o jaki ląd
chodzi...
21 Przyroda potrafi zaskoczyć! Gdzie mieszka ekipa Świętego Mikołaja?
24 Jak się uczyć? Kajetan mówi do lampy, Marta udaje się na bezludną wyspę... Po co to wszystko?
26 Co wiesz o tej lekturze? Księżniczka, która... pracowała ponad siły, czyli „Mała księżniczka”
28 Zapoznaj rodziców z ofertą prenumeraty „Victora Juniora”
30 Przykładowy sprawdzian dla uczniów kończących VI klasę + odpowiedzi
i dokładne omówienie poleceń
33 Plakaty ze zwierzakami na każdą ścianę
46 Ale śmieszne! Jesteś pewny, że wiesz, jak nazywa się żona Świętego Mikołaja?

Nastolatek zna odpowiedź!
48 Pytacie, bo... chcecie wiedzieć W domu, w szkole – wszędzie możemy mieć problemy.
Ale na nie jest rada!
50 Jak oszczędzać? Chciałbyś mieć np. deskę snowboardową, ale ona tyle kosztuje! Co zrobić,
by szybciej uzbierać na nią pieniądze?
52 Pomysł na weekend i nie tylko Świąteczne porządki w rytm muzyki mogą okazać się
całkiem przyjemne. A gdy mieszkanie będzie już lśnić – może jeszcze kino
54 Ruszaj się, trenuj, czyli… na sportowo Na głowie kask, na twarzy siatka,
a w ręku kij! Czy oni się wybierają na polowanie na dzikiego zwierza? Ależ nie! Oni chcą wbić maleńki
krążek do bramki
56 Testuj się Czy wiesz, że Twoje zachowanie przed Świętami i w ich czasie wiele może
powiedzieć o Tobie?
58 A jaki jest Twój punkt widzenia? Dlaczego Robert męczy Jasię?
60 Rzecznik praw ucznia Czy kółka zainteresowań to zajęcia obowiązkowe?
62 Może Ci się przydarzyć Komu i po co w dzisiejszych czasach jest potrzebna
umiejętność gotowania, skoro wszystko znajdziemy w sklepie?
64 Komiks z przygodami Tarantuli
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