Od czego zaczniecie czytać
tego „Victora Juniora”?
Miłośnicy dowcipów niech
od razu wskakują na stronę 35! 
2 O tym się mówi Szkoła byłaby najfajniejszym miejscem
pod słońcem, gdyby nie to, że też strasznie nas stresuje!
Czas raz na zawsze rozprawić się z takim myśleniem!
4 Mam prawo Czy nauczyciele mają prawo zadawać na święta,
weekend i ferie? Ile klasówek możecie pisać w tygodniu?
6 Chwyty na domowe zgrzyty Czy da się coś zrobić,
by Święta były wyjątkowe?
10 Działo się w szkole... Kto dopisał oceny w dzienniku?
12 Testuj się Którą porą roku funkcjonujesz najlepiej?
14 Może Ci się przydarzyć...
16 Wy piszecie, my odpowiadamy
18 Zwierzaki w domu Jak opiekować się wężem?
20 Co słychać w filmie i muzie? Podpowiadamy, jakie filmy
obejrzeć razem z rodzinką w świąteczne popołudnie…
22 Rusz się! Snowboard – jak się do tego zabrać?
24 Komiks z przygodami Tarantuli... Czytaj i ćwicz angielski!
30 Wasze zwierzaki Zajrzyj i odszukaj swojego pupila!
31 Plakaty ze zwierzakami Wybierz ten, który podoba Ci się
najbardziej!
35 Strefa śmiechu Pośmiej się z dowcipów!
36 Kim będziesz? Może chciałbyś zostać treserem psów?
38 Gdzie to jest? Jak jest na wsi?
40 Miej zielone pojęcie o przyrodzie Przeciętny Polak
wytwarza w ciągu roku ok. 300 kg śmieci! To naprawdę bardzo dużo!
42 Powiedzenia pod lupą Co to znaczy „niedzielny kierowca”,
„w grudniu, po południu”, „pocałować klamkę”?
44 O co chodzi w wierszu? Święta – czas kolędowania
i składania sobie życzeń – o wierszu Leopolda Staffa „Gwiazda”
45 Kolejna praca wyróżniona w konkursie Mistrz „Juniora”
46 Tę lekturę na pewno polubisz! „Historia żółtej ciżemki”
– najważniejsze pytania, które może zadać nauczyciel na polskim
51 Przykładowy sprawdzian dla uczniów kończących
VI klasę
62 Słówko o prenumeracie „Victora Juniora”
A także:
Złap plusa! Koloseum

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” od
2002 roku trafia do szkół podstawowych
i gimnazjów w całej Polsce. To akcja, która
w przyjazny sposób podejmuje tak trudny
temat, jakim są uzależnienia. Jednym z jej
najważniejszych celów jest promowanie
zdrowego stylu życia jako alternatywy wobec wielu niedobrych zachowań, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków
oraz stosowania przemocy. W 2010 roku
redakcja „Victora Juniora” objęła patronatem to wydarzenie!

Kto wspiera kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”?

Do tej pory kampanię wspierali znani sportowcy. Byli to m.in. Robert Korzeniowski,
Jerzy Dudek, Adam Małysz, Maciej Żurawski, Małgorzata Dydek, Monika Pyrek,
Marek Kamiński. W 2010 roku kampanii
towarzyszyć będzie Maja Włoszczowska
– uprawiająca kolarstwo górskie – zdobywczyni wielu medali na najważniejszych
imprezach: Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, a także Igrzyskach Olimpijskich.

Co będzie się działo?

O niespodziankach towarzyszących kampanii dowiecie się już wkrótce! Będą nowe
konkursy dla Was i całych klas z fantastycznymi nagrodami. Jak zwykle będzie
poszukiwanie „Młodych Mistrzów”, którzy
będą nagradzani stypendiami. Wszyscy
laureaci zostaną zaproszeni do Warszawy
do Centrum Olimpijskiego (we wrześniu
przyszłego roku) na ceremonię rozdania
nagród i dyplomów.
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