Co do przeczytania w tym numerze?
Nastolatek i jego świat...
4 To jest ważne, o tym gadacie Zazwyczaj lubimy, kiedy się coś dzieje. Ale czy wszystkie zmiany, jakie nas spotykają – podobają się nam?
6 Do poczytania Fragment zabawnego kryminału
7 Chwyty na domowe zgrzyty Wyciągnąć do kogoś przyjazną rękę. To się opłaci
10 Zwierzak ma głos! Zanim zdecydujesz się na swojego zwierzaka – pomyśl, czy to nie jest chwilowy kaprys, czy będziesz
w stanie opiekować się nim zawsze!!!
13 Przysłaliście do REDAKCJI...

Foty Wasze i Waszych milusińskich

Nastolatek chce wiedzieć więcej!
16 Dziwne, ciekawe, zakręcone Czy można mieć dwa razy w roku – urodziny?
18 Przyroda potrafi zaskoczyć! Góry to naprawdę wielkie wyzwanie. Ale zwierzęta i rośliny nawet tam sobie radzą. Sprawdź, jak one to robią?
21 Gdzie to jest? Czy wiesz, gdzie żył... pierwszy człowiek?
24 Jak się uczyć? Nauczyć się – to jeszcze nie wszystko! Trzeba umieć tę wiedzę... sprzedać!
26 Co wiesz o tej lekturze? Książka, przy której można się śmiać cały czas – „Mikołajek i inne chłopaki”
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
46 Ale śmieszne! Jaś bardzo lubi żelki, ale nie żelkowe misie. Jak sądzisz – dlaczego?

Nastolatek zna odpowiedź!
49 Rzecznik praw ucznia wyjaśnia Czy za trzy nieprzygotowania można dostać jedynkę?
50 Pytacie, bo... chcecie wiedzieć Po co pić herbatę? Jak pomóc koleżance? Jak odzyskać zaufanie mamy?
52 Pomysł na weekend i nie tylko Propozycje muzyczne i filmowe. Może znajdziesz coś dla siebie

Zabieram się
do czytania
a”
„Victora Junior

54 Ruszaj się, trenuj, czyli… na sportowo Sport, który pomaga osiągnąć cierpliwość, dokładność... Łucznictwo!
56 Testuj się Kim jesteś w rodzinie – świetnym starszakiem, a może troskliwym rodzicem?
58 A jaki jest Twój punkt widzenia? Są różne sposoby rozwiązywania problemów między rodzeństwem.
Naprawdę!
60 Jak oszczędzać? Czy jest coś, z czego Ty mógłbyś zrezygnować – by w ten sposób uzbierać pieniążki
na coś fajnego?
62 Może Ci się przydarzyć Czy Ula, Tomek i Piotrek zdali egzamin z... samodzielności?
64 Komiks z przygodami Tarantuli Takim zachowaniom należy mówić: NIE!!!
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