O czym możecie przeczytać w numerze?
5 Wasza strona Obejrzyjcie fotki, które do nas przysyłacie
6 O tym się mówi Dwunastolatku, jaki jesteś...
8 Chwyty na domowe zgrzyty Mama nie pozwala Ci iść na osiemnastkę do kuzynki!
W czym tkwi problem?
10 Mam prawo Jak należy ubierać się do szkoły?
11 Mistrz „Juniora” Sprawdź, jakie jest zadanie konkursowe
12 Może Ci się przydarzyć... Czy ktoś, do kogo jesteśmy uprzedzeni, może okazać się
jednak fajny!?
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14 Wy piszecie, my odpowiadamy Piszcie do nas – postaramy się Wam pomóc
w Waszych problemach!
16 Zwierzaki w domu Wymagania warana – gada trochę przypominającego... dinozaura
18 Jak się uczyć? Czy wiesz, jakie trzeba wyrobić w sobie nawyki, żeby uczyć się automatycznie
i bez wysiłku?
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20 Sprawdzian tuż-tuż! Odkrywamy wszystkie tajemnice sprawdzianu!
22 Testuj się! Poznaj swoje słabe strony – będziesz wtedy wiedzieć, nad czym musisz popracować
24 Rusz się! A może żeglowanie to jest to, co lubisz!
26 Komiks z przygodami Tarantuli Czytaj i ćwicz angielski!
32 Plakaty ze zwierzakami Doskonałe jako ozdoba ściany
38 Strefa śmiechu Pośmiejmy się razem!
40 Gdzie to jest? Najwyższe góry Europy – Alpy

40

42 Miej zielone pojęcie o przyrodzie Jak przyroda po zimie budzi się do życia
44 Powiedzenia pod lupą Co ma wspólnego całowanie z dubeltówką
i inne ciekawostki... językowe
46 Ten wiersz jest prosty Zbliżają się Święta Wielkanocne, więc przeczytajmy
„Wielkanoc” Jana Lechonia
48 Tę lekturę na pewno polubisz! „Król Maciuś Pierwszy”, czyli jak młody władca chciał
zmienić świat
53 Przykładowy sprawdzian dla uczniów kończących VI klasę
+ odpowiedzi i dokładne omówienie poleceń!
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64 Słówko o prenumeracie „Victora Juniora”
66 Sprawdź, o czym ciekawym będziesz mógł przeczytać
w następnym numerze „Victora Juniora”�
67 Złap plusa ze sztuki! Na czym polega wyjątkowość
„Ukrzyżowania” Mathisa Grünewalda?
Zdjęcie okładkowe: Theta

Odwiedziliście
już nową stronę
www.victor-junior.pl?
Wchodźcie,
czytajcie,
komentujcie!
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