Co do przeczytania w tym numerze?
Nastolatek i jego świat...
4 To jest ważne, o tym gadacie Twój wolny czas! Czy umiesz nim zarządzać? Zobacz, jak to robią inni
6 Zostań Mistrzem Podstawówki Może to właśnie praca Twojego teamu zachwyci jury. Warto spróbować
7 Chwyty na domowe zgrzyty... A jeśli nie lekcja religii, to co w zamian?
10 Zwierzak ma głos! Chcesz mieć zwierzaka! Tylko jak o tym porozmawiać z rodzicami? Na to jest sposób – nie daj się zagiąć
13 Przysłaliście do REDAKCJI...

Nastolatek chce wiedzieć więcej!
16 Dziwne, ciekawe, zakręcone Czy atrament sympatyczny rzeczywiście jest... taki sympatyczny?
18 Przyroda potrafi zaskoczyć! Które zwierzę ma najkrótsze dzieciństwo, a które jest ogromnym żarłokiem?
21 Gdzie to jest? A może podróż w kosmos za kilka lat będzie tak oczywista jak jazda pociągiem z Warszawy do Gdańska?
24 Co wiesz o tej lekturze? Myślisz, że urządzenia mogą mówić? Ależ tak! Przekonaj się sam
26 Zapoznaj rodziców z ofertą prenumeraty „Victora Juniora”
28 Przykładowy sprawdzian dla uczniów kończących VI klasę + odpowiedzi i dokładne omówienie
poleceń
33 Plakaty ze zwierzakami na każdą ścianę
45 Ale śmieszne! Wiesz, ile ziemniaków wejdzie do półlitrowego garnka?

Nastolatek zna odpowiedź!
48 Pytacie, bo... chcecie wiedzieć Kłopoty w domu, z koleżankami, z kolegami...
Czy wiesz, że na nie jest rada?
50 Jak oszczędzać? Co zrobić, by naszych pieniędzy było coraz więcej?
52 Testuj się Potrafisz dotrzymać słowa? A może tylko potrafisz obiecywać?
54 Ruszaj się, trenuj, czyli… na sportowo Jeśli w trumnie przebywa dłużej niż 3 sekundy,
popełnia błąd! Kto to taki?
56 Może Ci się przydarzyć Jesteś wolny! Bez rodziców. Możesz jeść pizzę na śniadanie, obiad i kolację.
Możesz robić, co tylko chcesz! I... co dalej?
58 A jaki jest Twój punkt widzenia? Za co Biedronce należą się punkty karne?
60 Rzecznik praw ucznia Czy za śmiech można dostać jedynkę?
61 Sposób na kłopot „Siedź prosto”. Czy rodzice mają rację, że się tak czepiają tego naszego siedzenia?
64 Komiks z przygodami Tarantuli
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