Co do przeczytania w tym numerze?
Nastolatek i jego świat...
4 To jest ważne, o tym gadacie Młodsze czy starsze rodzeństwo – czy ktoś tu ma lepiej?
6 Może Ci się przydarzyć Mariola nie chce być jedynaczką. A co na to jej rodzice?
9 Chwyty na domowe zgrzyty Gdy mama lub tata palą papierosy...
12 Przysłaliście do REDAKCJI... mnóstwo fotek
15 Zwierzak ma głos! Smutne opowieści czworonogów

Nastolatek chce wiedzieć więcej!
19 Przyroda potrafi zaskoczyć! Kilka patyków, trawa i muł... Co z tego można zbudować?
22 Gdzie to jest? „Raj polskiego turysty” stał się... niebezpieczny
24 Dziwne, ciekawe, zakręcone Czy leniwiec jest naprawdę leniwy?
26 Co wiesz o tej lekturze? O ptaki też trzeba zawalczyć!
28 Jak się uczyć? Kiedy jesteś w lepszej sytuacji: gdy klasówka jest jutro czy za tydzień?
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! Czym zajmuje się Jaś po latach wielu?

Nastolatek zna odpowiedź!
50 Pytacie, bo... chcecie wiedzieć Martyna chciałaby być podróżniczką! Co już teraz może zrobić, by kiedyś zrealizować
swe marzenie?
53 Rzecznik praw ucznia wyjaśnia Czy może być kartkówka z tematu, którego jeszcze nauczyciel nie omówił?
54 Pomysł na weekend i nie tylko

Coś nowego do posłuchania i obejrzenia

56 Testuj się To, co lubisz jeść – może wiele powiedzieć o Tobie
58 Ruszaj się, trenuj, czyli… na sportowo Trudna, ale piękna dyscyplina lekkoatletyczna – skok o tyczce!
60 Jak oszczędzać? Jak można dojść szybciej niż inni na szczyt góry?
62 A jaki jest Twój punkt widzenia? Kłopoty z bezsennością! A może na to jest sposób
64 Komiks z przygodami Tarantuli Zachwyt nową grą komputerową!
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