Co w numerze?
2 O tym się mówi Czym różnią się chłopaki od dziewczyn?
Niby wszyscy wiedzą, a jednak tak trudno się dogadać...
4 Chwyty na domowe zgrzyty Czy święta zawsze muszą wyglądać
tak samo? Zamiast marudzić z tego powodu, warto się postarać, by były
fajniejsze!
6 „Victor Junior” poleca
7 Szkolne dole i niedole Lekcje czy rekolekcje? Czasami warto się
zatrzymać, zastanowić nad sobą...
10 Testuj się i sprawdź, czy masz w sobie coś z kota.
Może niezależność?
12 Zwierzak na tapetę Dlaczego ten patyk się rusza?
Czyli o hodowaniu patyczaków
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13 Wasze zwierzaki
14 Wy piszecie, my odpowiadamy Co robić, gdy inni nam czegoś
zazdroszczą? Jak poradzić sobie z niezbyt fajną koleżanką i własną nieśmiałością? Jest na to sposób!
16 Film jest OK! Adaptacje filmowe. Czy książka zawsze jest lepsza niż
film?
18 Kim będziesz? Może pracownikiem biura reklamy?
20 W mojej zakręconej klasie Czy Michał kocha Korę?
(kolejny odcinek zakręconej powieści)
21 Strefa śmiechu
22 Dobrze to wiedzieć Na przykład to, co wspólnego ma ślub króla
Zygmunta I Starego z... warzywami
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24 Przystanek: wiersz Wacław Iwaniuk, „Czym nasze życie byłoby
bez mowy”
26–39 EKSPRESOWA POWTÓRKA PRZED SPRAWDZIANEM
– nie tylko tym kwietniowym Przyda się szczególnie tym, którzy
chcą zawalczyć o dobre oceny!
40 Pomysł na wypracowanie Jak napisać dobrą recenzję spektaklu
teatralnego
42 Gramatyka i ortografia – to da się ugryźć!
Wszystko o dopełnieniu
44 Język angielski Wiosenna zmiany... fryzury
46 Przypadki Tarantuli – komiks po polsku i po angielsku
Odkrycie Tarantuli: roślinom nie trzeba dawać jeść!
50 Od podstawówki aż po studia – poznaj rodzinkę
pism edukacyjnych „Victora Juniora”
63 Mistrz „Juniora” – wielki konkurs z supernagordami dla uczniów klas
IV, V, VI. Przypomnienie zadań
n Przykładowy sprawdzian dla uczniów klas VI
wraz ze szczegółowym omówieniem wybranych pytań i odpowiedzi
n Prezent specjalnie na Wasze życzenie: plakaty ze zwierzakami
Zdjęcie okładkowe: Theta
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