Co do przeczytania w tym numerze?
Nastolatek i jego świat...
4 To jest ważne, o tym gadacie Co może się stać, gdy będziemy kłamać?
6 Zostań Mistrzem Podstawówki Jeśli brakuje Ci któregoś kuponu – masz okazję uzupełnić go kuponem dodatkowym
7 Chwyty na domowe zgrzyty... Już nie będziesz jedynakiem! To dla Ciebie megaradość czy... koniec świata?
10 Zwierzak ma głos! Zanim zdecydujesz się na zwierzaka w Twoim domu, odpowiedz sobie na kilka baaardzo ważnych pytań!
13 Przysłaliście do REDAKCJI...

Grono tych, którzy pokazują swoje zwierzaki i siebie, wciąż rośnie

Nastolatek chce wiedzieć więcej!
16 Dziwne, ciekawe, zakręcone Dlaczego pieniążki wrzucamy do świnki, a nie na przykład do chomiczka?

Zabieram się
do czytania
a”
„Victora Junior

18 Gdzie to jest? Co wspólnego ma Boże Narodzenie z suszą we wschodniej Afryce?
21 Przyroda potrafi zaskoczyć! O najsłynniejszych zamaskowanych zwierzętach słów kilka
24 Jak się uczyć? Dlaczego matma to... najłatwiejszy przedmiot?
26 Co wiesz o tej lekturze? Jaką tajemnicę skrywał „obcy”?
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 poprawę humoru
46 Ale śmieszne! Wiesz, kto jest idealną osobą na wywiadówkę?

Nastolatek zna odpowiedź!
47 Rzecznik praw ucznia „Nauczycielka na nas krzyczy!” Co z tym można zrobić?
48 Pytacie, bo... chcecie wiedzieć „Nie radzę sobie z marzeniami”, „koleżanka się na mnie obraziła” – to da się wytłumaczyć...?
50 Jak oszczędzać? Czy pieniądze mogą pracować?!
52 Pomysł na weekend i nie tylko Może pograsz w „Monopoly”, posłuchasz muzyki albo pójdziesz do kina na „Dziennik cwaniaczka”?
54 Ruszaj się, trenuj, czyli… na sportowo Zagraj w grę, która uczy radzenia sobie z porażkami
56 Testuj się Jesteś jak kot, który chadza własnymi drogami, zapobiegliwa wiewiórka czy leniwa rybka?
58 A jaki jest Twój punkt widzenia? Jeśli tata nie chce Cię puścić na kolonie – to co to może oznaczać???
60 Może Ci się przydarzyć Co dla jednych jest obciachem, dla innych może być fajną sprawą
62 Sposób na kłopot Co zrobić, aby nasz wzrok zawsze sięgał tam, gdzie trzeba?
64 Komiks z przygodami Tarantuli Ups! A miało być zupełnie bezpiecznie!!!
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