Co do przeczytania w tym numerze?
Nastolatek i jego świat...
4 To jest ważne, o tym gadacie Co zrobić, kiedy kara, którą wyznaczyli Wam rodzice, wydaje się Wam niesprawiedliwa?
7 Chwyty na domowe zgrzyty TAK – dla pomagania rodzeństwu! NIE – dla wykorzystywania nas przez rodzeństwo!
10 Zwierzak ma głos! Jeśli nie zaopiekujesz się zwierzakiem, on sam sobie nie poradzi!
14 Przysłaliście do REDAKCJI...

fotki swoich milusińskich i nie tylko

Nastolatek chce wiedzieć więcej!
16 Dziwne, ciekawe, zakręcone Czy róża pustyni to kwiat?
18 Gdzie to jest? Jaki jest ulubiony sport Kanadyjczyków? Kim jest rdzenny mieszkaniec USA? Co jest podstawą meksykańskiej kuchni?
Czyli o Ameryce Północnej ciąg dalszy...
21 Przyroda potrafi zaskoczyć! Jakie sposoby na przetrwanie w warunkach pustynnych mają zwierzęta i rośliny?
24 Jak się uczyć? Co się składa na sukces?
26 Co wiesz o tej lekturze? A gdyby tak mieć takie „coś” do spełniania życzeń? Słów kilka o lekturze „Pięcioro dzieci i coś”
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, który kolor jest najbardziej wystrzałowy?

Nastolatek zna odpowiedź!
49 Rzecznik praw ucznia wyjaśnia Problem poprawiania ocen
50 Pytacie, bo... chcecie wiedzieć Jaka jest rada na owłosione ręce?
52 Pomysł na weekend i nie tylko A może by tak posłuchać płyty „Milosz w muzyce, muzyka w Miłoszu” albo wybrać się na coś
do kina lub zagrać w „Music Master: Chopin”...
54 Ruszaj się, trenuj, czyli… na sportowo Być może tenis stołowy to gra dla Ciebie...
56 Testuj się Ty i komputer
58 A jaki jest Twój punkt widzenia? Ola chciałaby znaleźć swój styl
60 Jak oszczędzać? Czy zawsze się da zaoszczędzić trochę pieniędzy?
62 Może Ci się przydarzyć Czy „potwór” może się okazać... bardzo fajną osobą?
64 Komiks z przygodami Tarantuli Dlaczego koleżanka nazwała Tarantulę „Doktor Tarantulą”?
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