Co znajdziecie w numerze?
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Zdjęcie okładkowe: fot. Rafał Gasiński

4 O tym się mówi Czy wiecie, dlaczego ściąganie nie jest OK?
6 Mam prawo Uczysz się w szkole religii czy etyki? A może chcesz zrezygnować
z któregoś z tych przedmiotów?
8 Chwyty na domowe zgrzyty Jak przekonać rodziców, by puścili nas na obóz
snowboardowy? Łatwe to nie jest, ale próbować można!
12 Działo się w szkole... Mamy basen zamiast WF-u – czy to się wszystkim podoba?
14 Testuj się! Nie ruszasz się z domu bez komórki? Źle czujesz się, gdy nie masz
przy sobie MP-3? A może jesteś uzależniony od gadżetów? Sprawdź
16 Może Ci się przydarzyć... Marzysz, by Twoje marzenie się spełniło…
A jak to jest, gdy ono rzeczywiście się spełni?
18 Wy piszecie, my odpowiadamy Tym razem aż 3 strony listów od Was
– szukajcie tu podpowiedzi, jak rozwiązywać mniejsze i większe problemy…
21 Zwierzaki w domu Gwarek to mądry ptak… Co trzeba wiedzieć, gdy chce się mieć
takiego zwierzaka w domu?
22 Co słychać w filmie i muzie? Przyroda naszej planety może stać się bohaterem
filmu zapierającym dech w piersiach nie mniej niż najpopularniejsze produkcje kina akcji
czy fantasy…
24 Rusz się! Czy wiesz, że nawet uczeń podstawówki może należeć do Drużyny
Pożarniczej?
26 Komiks z przygodami Tarantuli... Czytaj i ćwicz angielski!
32 Wasza strona Szukajcie zdjęć Waszych zwierzaków! Czytajcie, jakie pasje macie Wy,
czyli nasi czytelnicy! I koniecznie doślijcie własną fotę!
33 Plakaty ze zwierzakami
37 Strefa śmiechu Pośmiej się z dowcipów!
38 Kim będziesz? Marynarz – dla kogo taki zawód?
40 Gdzie to jest? Poznaj najważniejsze polskie miasta!
42 Miej zielone pojęcie o przyrodzie Miejsca chronione – co jest w nich takiego
niezwykłego?
44 Powiedzenia pod lupą Co oznaczają powiedzonka: jeść aż się uszy trzęsą,
mieć dziurawe ręce, kręcić nosem, tracić głowę? Bierzemy je pod lupę!
46 O co chodzi w wierszu? Tym razem wiersz „Kulig” Stanisława
Grochowiaka
47 Kolejna praca wyróżniona w konkursie Mistrz „Juniora”
48 Tę lekturę na pewno polubisz! „Mikołajek i inne chłopaki” – czy wiesz
wszystko co najważniejsze o tej lekturze?
52 Z ostatniej chwili Pluszowe miśki też mają swoje święto!
53 Przykładowy sprawdzian dla uczniów kończących VI klasę
+ odpowiedzi i dokładne omówienie poleceń!
64 Słówko o prenumeracie „Victora Juniora”
66 Sprawdź, co znajdziesz w następnym numerze
„Victora Juniora”
67 Złap plusa ze sztuki! Dowiedz się, co jest na jednym z najsłynniejszych obrazów!
Nie przegapiliśmy żadnego ważnego fragmentu!
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