Od czego zaczniecie czytać
tego „Victora Juniora”?
Od komiksu na stronie 24, a może
od czegoś innego? Ciekawe :)
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2 O tym się mówi Niektórzy nie lubią się ruszać, pałaszują niezdrowe jedzenie i potem się
dziwią, że mają problemy z nadwagą. Czas to zmienić!
4 Mam prawo Kim są dyslektycy i czy w szkole mogą liczyć na specjalne traktowanie?
6 Chwyty na domowe zgrzyty Krzysiek wiedział, że ma karę i nie pojedzie na wycieczkę.
A może uda się coś zrobić, by jednak pojechał? Czytaj i ćwicz angielski!
8 Co przeczytać w październiku? Co obejrzeć w jesienny wieczór?
10 Działo się w szkole... Weronika na szkolnej dyskotece złamała nogę. Czy ten wypadek musiał
się wydarzyć? Czytaj i ćwicz angielski!
12 Zwierzaki w domu Czy wiesz, jak opiekować się papużką?
14 Rusz się! Wszystko o tańcu towarzyskim
16 Co słychać w filmie i muzie? Kino offowe – co to takiego?
18 Kim będziesz? Poznaj plusy i minusy zawodu bibliotekarza
20 Wy piszecie, my odpowiadamy Podpowiadamy, jak radzić sobie z mniejszymi i większymi problemami...
22 Testuj się! Czy można na Ciebie liczyć? Jesteś niezawodny czy jednak niesłowny?
24 Komiks z przygodami Tarantuli Czytaj i ćwicz angielski
30 Może Ci się przydarzyć Jak to jest z prawdziwą przyjaźnią?
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31 Plakaty ze zwierzakami Wybierz ten, który podoba Ci się najbardziej!
35 W mojej zakręconej klasie
36 Wasze opinie Za co lubicie „Victora Juniora”?
37 Strefa śmiechu
38 Mistrz „Juniora” Publikujemy prace laureatów
39 Chodź z klasą do kina! Jak działa kino?
40 Miej zielone pojęcie o przyrodzie Dlaczego woda jest tak cenna? Dlaczego trzeba ją
oszczędzać i jak można to robić?
42 Powiedzenia pod lupą Kim jest nocny marek? Co oznacza przenieść się na łono Abrahama? Sprawdź!
44 Gdzie to jest? Wszystko o polskich jeziorach
46 Tę lekturę musisz znać! „Księga dżungli” Rudyarda Kiplinga
50 O co chodzi w wierszu? „Strofy o późnym lecie” Juliana Tuwima – kolejny wiersz o jesieni
51 Przykładowy sprawdzian dla uczniów kończących VI klasę
62 Słówko o prenumeracie „Victora Juniora”
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A także:
Złap plusa! Wielka Rafa Koralowa

www.victor-junior.pl
14 – 27 października 2009

