Co do przeczytania w tym numerze?
Nastolatek i jego świat...
4 To jest ważne, o tym gadacie Zgrana klasa – to marzenie każdego. A marzenia przecież się spełniają, trzeba im tylko w tym pomóc.
Zobacz więc, co zrobić, by Twoja klasa była zgrana
7 Chwyty na domowe zgrzyty Walentynki to piękne święto, ale nawet ten dzień może stać się koszmarem!
Czy masz pomysł, jak można by to wszystko odkręcić?
10 Zwierzak ma głos! Zwierzak na prezent! Czy to na pewno dobry pomysł?
13 Przysłaliście do REDAKCJI...

Foty Wasze i Waszych milusińskich

Nastolatek chce wiedzieć więcej!
16 Dziwne, ciekawe, zakręcone Może niebawem rośliny zastąpią latarnie uliczne
18 Przyroda potrafi zaskoczyć! Wysypisko śmieci to rewelacyjna całodobowa stołówka. Jak myślisz – dla kogo?
21 Gdzie to jest? Są tu i skute lodem wyspy polarne, i gorące pustynie; potężne góry i rozległe równiny – taka jest Ameryka Północna
24 Jak się uczyć? Okazuje się, że mnóstwo rzeczy może nam przeszkadzać podczas uczenia się.
Trzeba wiedzieć, jakie to rzeczy, byśmy mogli uczyć się... krócej, ale skuteczniej
26 Co wiesz o tej lekturze? Kilka słów o chłopcu, który dotarł do krainy kangurów
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! Wiesz, co jest dalej od nas: Księżyc czy Chiny?

Nastolatek zna odpowiedź!
49 Rzecznik praw ucznia wyjaśnia Co z telefonami komórkowymi w szkole?
50 Pytacie, bo... chcecie wiedzieć Oferujesz koleżance pomoc, a ona jej nie chce. O co w tym może chodzić?
52 Pomysł na weekend i nie tylko Nowości filmowe i muzyczne
54 Ruszaj się, trenuj, czyli… na sportowo Znacie go z filmów amerykańskich – baseball
56 Testuj się Twoje wymarzone ferie to leniuchowanie w domu czy szaleństwa na stoku, na lodowisku?
58 A jaki jest Twój punkt widzenia? Nie chcę, by ta lekcja była stracona!!!
60 Jak oszczędzać? Czasem granica między oszczędzaniem a skąpstwem może się zatrzeć – i co wtedy?!
62 Może Ci się przydarzyć Oktawia najbardziej ceni w sobie szczerość. Dlaczego więc ludzie od niej uciekają?
64 Komiks z przygodami Tarantuli Jak Tarantula pomagała koleżance w matematycie i co z tego wynikło
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