W chwili, gdy kończyliśmy przygotowywać dla Was ten numer „Victora Juniora”, dowiedzieliśmy się o wielkiej tragedii – Prezydent
Polski, Lech Kaczyński, zginął w katastroﬁe lotniczej pod Smoleńskiem. Oﬁar w wypadku było więcej – zginęło 96 osób, wśród których
była Małżonka Prezydenta – Maria Kaczyńska, posłowie, senatorowie,
ważne postaci życia politycznego i publicznego. Wobec takiej tragedii nikt nie jest obojętny. Na stronach 4-5 oraz 67 znajdziecie
materiały, które koniecznie przeczytajcie. A potem porozmawiajcie
o nich z rodzicami. Historia dzieje się na naszych oczach, te wydarzenia są bardzo ważne i należy o nich wiedzieć…
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O czym jeszcze możecie przeczytać w numerze?
6 O tym się mówi Prawdziwy przyjaciel. Kto to taki?
10 Chwyty na domowe zgrzyty Jesteś bity, zastraszany...? Nie milcz!
12 Rzecznik praw ucznia wyjaśnia
14 Dziwne, ciekawe, zakręcone Czy czarna skrzynka w samolocie rzeczywiście
jest czarna? I inne niesamowite rzeczy...
16 Wy piszecie, my odpowiadamy
20 A co Ty byś zrobił na ich miejscu? Bardzo niegrzeczny Piotrek!
Czy można tę sprawę tak zostawić?!
22 Gdzie to jest? Dlaczego ziemia się trzęsie i wybuchają wulkany?
24 Filmowo i muzycznie
26 Może Ci się przydarzyć… Z plotkami zawsze wiążą się kłopoty.
Nawet gdy nam się wydaje, że jesteśmy niewinni
28 Miej zielone pojęcie o przyrodzie Jakie sposoby
na rozsiewanie nasion mają rośliny?
30 Rusz się! Tajniki kajakarstwa zdradza trener sekcji kajakarskiej
38 Powiedzenia pod lupą Perypetie związane z pracą grupową
40 Ten wiersz jest prosty! „Dwa wiatry” Juliana Tuwima, czyli dostrzec
niezwykłe w zwyczajnym
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Zdjęcie okładkowe: Theta

43 Tę lekturę na pewno polubisz W krainie bogów greckich – fragmenty
„Mitologii” Jana Parandowskiego
53 Co Cię czeka w gimnazjum? Nowa szkoła to nowe wyzwania i przygody.
Zobacz, jak to jest być gimnazjalistą!
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