Co do przeczytania w tym numerze?
Nastolatek i jego świat...
4 To jest ważne, o tym gadacie Dlaczego jedne lekcje lubicie, a inne nie? Od czego to zależy?
6 Może Ci się przydarzyć Magdę i jej paczkę czeka ogrrromna praca. Co takiego nagle się stało?
9 Chwyty na domowe zgrzyty Ile można zjeść obiadów jednego dnia?
12 Przysłaliście do REDAKCJI...

fotki swoich milusińskich i nie tylko

15 Zwierzak ma głos! Czy między zwierzętami a małymi dziećmi jest jakaś różnica?

Nastolatek chce wiedzieć więcej!
19 Przyroda potrafi zaskoczyć! Są takie miejsca, gdzie rośliny rosną jedne na drugich!
22 Gdzie to jest? Najpotężniejsza rzeka, najdłuższy łańcuch górski, największy las równikowy... I to wszystko na jednym kontynencie
24 Dziwne, ciekawe, zakręcone

Mleko prosto od krowy w środku Warszawy! Jak to możliwe?

26 Co wiesz o tej lekturze? Czy Czarownicę można pokonać? Słów kilka o „Opowieściach z Narnii”
28 Jak się uczyć? Nie jest łatwo się skupić nad lekcjami! Ale... są sposoby, które nam pomogą w koncentracji uwagi. Warto je znać
30 Zapoznaj rodziców z ofertą prenumeraty „Victora Juniora”
32 Przykładowy sprawdzian dla uczniów kończących VI klasę + odpowiedzi i dokładne omówienie poleceń
33 Plakaty ze zwierzakami na każdą ścianę
48 Ale śmieszne! Czy wiesz, jakie jest podobieństwo między srogim nauczycielem a... termometrem?

Nastolatek zna odpowiedź!
50 Pytacie, bo... chcecie wiedzieć Co zrobić, kiedy ktoś nam dokucza?
53 Rzecznik praw ucznia wyjaśnia Nauczyciel mi obiecał inną ocenę!!!
54 Pomysł na weekend i nie tylko Może filmy przyrodnicze, a może płytka z muzyką...
56 Testuj się Potrafisz się bawić?
58 Ruszaj się, trenuj, czyli… na sportowo Czy wędkarstwo to sport?
60 Jak oszczędzać? Co daje planowanie zakupów?
62 A jaki jest Twój punkt widzenia? Michalina jest samotna, w dodatku sporo waży i mama się nią wysługuje...
64 Komiks z przygodami Tarantuli Prawdziwy przyjaciel!
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