Co znajdziecie w numerze?
4 O tym się mówi Być ekofriendly – co to właściwie znaczy?
7 Mam prawo Ile lekcji masz jednego dnia w szkole? I czy wiesz, ile tak naprawdę
możesz mieć? A o której powinieneś zaczynać pierwszą lekcję?
8 Chwyty na domowe zgrzyty Nie chcę się przeprowadzać!
12 Działo się w szkole... Nie zdać z muzyki czy plastyki? Niestety, to jest możliwe…
14 Testuj się! Sprawdź, czy umiesz poradzić sobie ze złymi opiniami na swój temat
16 Jak się uczyć? Uczysz się sporo, ale jakoś marnie z ocenami? A czy na pewno
wiesz, jak się uczyć?
18 Wy piszecie, my odpowiadamy
20 Może Ci się przydarzyć…
21 Zwierzaki w domu Jak opiekować się myszoskoczkiem?
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22 Co słychać w filmie i muzie? Nagrody filmowe – jakie są, za co artyści je
dostają?
24 Rusz się! Dla kogo jazda na łyżwach? Może akurat ten sport Ci się spodoba?
26 Komiks z przygodami Tarantuli... Czytaj i ćwicz angielski!
32 Wasza strona Chomiki, psy, koty, kanarki – Wasze zwierzaki są przesłodkie!!!
33 Plakaty ze zwierzakami
37 Strefa śmiechu Pośmiej się z dowcipów!
38 Kim będziesz? Czy mógłbyś zostać dziennikarzem?
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40 Gdzie to jest? Sprawdź, co wiesz o jaskiniach… – pytanie z tego tematu
może pojawić się na tegorocznym sprawdzianie!
42 Miej zielone pojęcie o przyrodzie... Dinozaury i ich współczesne
odpowiedniki
44 Powiedzenia pod lupą Hiobowa wieść, rajskie życie, trąba jerychońska
– czy wiesz, skąd się wzięły te powiedzonka?
46 Ten wiersz jest prosty! Kazimierz Wierzyński „Zielono mam w głowie”
47 Kolejna praca wyróżniona w konkursie Mistrz „Juniora”
48 Tę lekturę na pewno polubisz! „Opowieści o pilocie Pirxie” – czy wiesz
wszystko, co najważniejsze, o tej lekturze?
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! „Monę Lizę” bądź jej reprodukcję widzieli chyba wszyscy.
To najsłynniejszy obraz świata. Przyjrzyj mu się dokładnie…

Zdjęcie okładkowe: Theta
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