W tym „Victorze Juniorze” koniecznie przeczytajcie:
4 O tym się mówi Co zrobić, by rodzice docenili Twoje świadectwo?
6 Wasza strona ...i Wasze kotki, pieski oraz inne zwierzaki
9 Zobacz, o czym będziesz mógł poczytać w następnym „Victorze
Juniorze”
10 Chwyty na domowe zgrzyty Pochwaliłeś się już znajomym, że będziesz mieć
superwakacje, a tu... okazuje się, że nic z tego! Jak to powiedzieć kolegom i koleżankom?
12 Dziwne, ciekawe, zakręcone Lubisz chipsy? A czy wiesz, że zawdzięczamy je kaprysom
pewnego gościa restauracji?
14 Rusz się! Sztuka przetrwania, czyli obóz survivalowy – to może być coś dla Ciebie
16 Filmowo i muzycznie Wakacje zapowiadają się festiwalowo – każdy jakiś dla siebie znajdzie
18 Może Ci się przydarzyć… Poradzić sobie z kimś, kto wszystkich krytykuje!!!
20 Zwiedzamy Polskę Co może być pomocne w zaplanowaniu wycieczki?
22 Gdzie to jest? Poznaj najpopularniejsze parki narodowe świata
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24 Miej zielone pojęcie o przyrodzie Czy zwierzęta ostrzegają się wzajemnie
o niebezpieczeństwie, a jak zaznaczają swoje terytorium...? Poczytaj o porozumiewaniu się zwierząt
28 Rzecznik praw ucznia wyjaśnia Wasze wątpliwości
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30 Wy piszecie, my odpowiadamy
32 Superplakaty dla superczytelników
38 Strefa śmiechu stworzona przez Was
40 A co Ty byś zrobił na ich miejscu? A co jeśli zajmiesz w zawodach miejsce... nie to,
którego się spodziewałeś!?
42 Poczytaj w wakacje! Dlaczego, czytając „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa”, można
zapomnieć o całym świecie?
44 Powiedzenia pod lupą Ach, te dziewczyny!
46 Komiks z przygodami Tarantuli Nauka angielskiego na wesoło!
52 Z ostatniej chwili Konkurs „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault – rozstrzygnięty!
53 TY + pomysł + troszkę wysiłku = udane wakacje! Poczytaj, co możesz zrobić,
by takie były
64 Słówko o prenumeracie „Victora Juniora”

Zdjęcie okładkowe: Theta

67 Sztuka na wakacyjnym szlaku! A może tak, jadąc przez Warszawę, usiądziesz naprzeciw
Grunwaldu?
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