Co w numerze?
2 O tym się mówi Patrzy z zazdrością na tych, których stać na najmodniejszą komórkę. A kiedy już ją dostanie lub zdobędzie, spogląda z wyższością na tych, którzy jej nadal nie mają. Znasz kogoś takiego? A może to
właśnie Ty?!
4 Chwyty na domowe zgrzyty Majka nie miała pieniędzy na
prezenty... Czy to oznaczało, że na święta Bożego Narodzenia nie mogła nic
nikomu podarować?
6 Rusz głową i rozwiąż krzyżówki!
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7 Quiz Sprawdź, co wiesz o świętach Bożego Narodzenia i wygraj książkę!
8 Szkolne dole i niedole Jak to jest samemu w klasie urządzić wigilijne spotkanie? Czy da się to zrobić bez pomocy nauczyciela?
10 „Victor Junior” poleca
14 Testuj się! Oglądasz film i... duże wrażenie robi na Tobie bohater zarządzający dużą firmą. Czy Ty też mógłbyś być takim szefem? Sprawdź się!
16 W mojej zakręconej klasie Co wydarzyło się u Kornelii? Musiała
jechać z tatą do szpitala...
18 Wy piszecie – my odpowiadamy Jak poradzić sobie z siostrą,
która jest przekonana, że ma rację, nakładając nam pełny talerz, którego my
absolutnie nie jesteśmy w stanie zjeść? Jak ktoś rozrzutny może przytrzymać kieszonkowe? Są na to sposoby. Na szczęście...
20 Strefa śmiechu Strony na wesoło – zajrzyj, weź udział w konkursie
i wygraj fajną muzę!
22 Kim będziesz? Adwokat – jaki to zawód?
24 Dobrze to wiedzieć Czym jest ekologia? I które produkty są zdrowsze: orzechy czy popcorn? Możesz to u nas sprawdzić!
26 Miej zielone pojęcie o... przyrodzie Kilka najważniejszych
informacji o wodzie...
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28 Jak to było w świecie wikingów?
30 Lektura obowiązkowa Kim był dla Robinsona Piętaszek? Czy znasz
odpowiedzi na wszystkie pytania, które może zadać Ci nauczyciel z tej lektury
35 Mistrz Juniora – prezentujemy kolejną nagrodzoną pracę
36 Przystanek: Wiersz O co chodzi w życiu? Czy możemy dowiedzieć
się tego na przykład z wiersza? Sprawdź, jaki przepis na życie daje jeden
z poetów...
38 Pomysł na wypracowanie Jak napisać opowiadanie?
40 Gramatyka i ortografia – jak to ugryźć? Czy wiesz wszystko
o przyimkach?
42 Język angielski Co może być wspanialszego w te wyjątkowe święta
Bożego Narodzenia niż wspólna gra planszowa z całą rodzinką? Chyba tylko
gra planszowa po angielsku!
46 Przypadki Tarantuli – komiks po polsku i po angielsku
Tarantula szaleje w muzeum archeologicznym
50 Słówko o prenumeracie

s. 24
Zdjęcie okładkowe: Theta

53 Przykładowy sprawdzian dla uczniów klas VI wraz ze
szczegółowym omówieniem wybranych pytań i odpowiedzi

