Co znajdziecie w numerze?
4 O tym się mówi Czy dobry uczeń to kujon? I dlaczego niektórzy śmieją się
z tych, którzy mają po prostu dobre oceny?
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6 Mam prawo Kiedy nauczyciel może odwołać lekcje? Sprawdź to u nas!
8 Co słychać w filmie i muzie? Wersje kinowe znanych Wam książek,
czyli o ekranizacjach
12 Działo się w szkole... Co z walentynkami w tym roku? Robicie w klasie
jakąś dyskotekę?
14 Jak się uczyć? Są pewne przedmioty, których nie lubisz. A czy wiesz, że
możesz się ich nauczyć?
16 Może Ci się przydarzyć...
17 Testuj się Czy umiesz cieszyć się tym, co masz?
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18 Wy piszecie, my odpowiadamy Macie różne problemy – nie ze
wszystkimi potraficie sobie poradzić. Piszcie do nas – postaramy się Wam
pomóc!
20 Zwierzaki w domu Pająk – jak stworzyć mu dobre warunki w domu?
22 Chwyty na domowe zgrzyty Majka postanowiła, że nie będzie jeść
mięsa. I zostanie wegetarianką…
24 Rusz się! Teatr ruchu – co to takiego?
26 Komiks z przygodami Tarantuli... Czytaj i ćwicz angielski!
32 Wasza strona Szukajcie zdjęć swoich zwierzaków! I przysyłajcie nowe fotki!
33 Plakaty ze zwierzakami
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37 Strefa śmiechu Pośmiej się z dowcipów!
38 Kim będziesz? Lubisz fotografować? Może zostaniesz fotografem?
40 Gdzie to jest? Czy znasz wszystkich sąsiadów Polski?
42 Miej zielone pojęcie o przyrodzie Czy zwierzaki dają sobie walentynki, czyli o zalotach wśród zwierząt
44 Powiedzenia pod lupą Co to znaczy mieć parcie na szkło? I co to jest
kaczka dziennikarska?
46 Ten wiersz jest prosty! Skąd może przyjść pocieszenie w smutku?
O czym jest wiersz „Nos” Ryszarda Marka Grońskiego?
47 Kolejna praca wyróżniona w konkursie Mistrz „Juniora”
48 Tę lekturę na pewno polubisz! „Dolina Światła” – czy wiesz wszystko
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”

Zdjęcie okładkowe: Theta

67 Złap plusa ze sztuki! „Stańczyk” – sprawdź, czy widziałeś kiedyś ten
obraz… Kim był Stańczyk? Dlaczego ten obraz jest ważny? O to może zapytać Cię
nauczyciel na lekcji plastyki.
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