Co w numerze?
2 O tym się mówi Na forach internetowych aż roi się od wpisów,
w których licytujecie się, kto mniej waży i jak udało mu się to osiągnąć.
Przystopujcie, bo odchudzanie bywa niebezpieczne!
4 „Victor Junior” poleca
8 Szkolne dole i niedole Paula bała się chodzić do szkoły i nie wiedziała, co zrobić...
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10 Chwyty na domowe zgrzyty Babcia Edyty uwielbiała zadawać
pytania i interesować się tym, co robią wszyscy domownicy. No cóż, było to
trochę męczące...
14 Rusz głową!
16 Zwierzak na tapetę Milutki, mięciutki zwierzak, który wygląda jak
słodka przytulanka? To królik, którego można hodować w domu. Niemożliwe, by nie został ulubieńcem całej rodziny!
18 Testuj się! Niestraszne Ci załamania pogody i chodzenie po ulicach
w przemoczonych butach? A może wprost przeciwnie, nigdy byś nie odważył się wyjść bez parasola, gdy leje, czy bez szalika w mróz?
20 W mojej zakręconej klasie Na Wigilię do domu Kory przyjechała
ciocia ze swoją córką. Okazuje się, że Kornelia i Marysia znają tego samego
chłopaka, ale zupełnie z innej strony...
22 Wy piszecie, my odpowiadamy Czasami ktoś, kto wydaje się naszym
przyjacielem, okazuje się okrutny... Czasami chcemy mieć coś, a dostajemy coś
zupełnie innego... I jak sobie z tym radzić? Piszcie do nas! Czekamy na Wasze listy.
Postaramy się znaleźć rozwiązanie każdego Waszego problemu!
24 Strefa śmiechu
26 Kim będziesz? Architekt to bardzo poważny i stary zawód. Od czasów, gdy ludzie zaczęli cokolwiek budować, byli potrzebni architekci... Aga
też chce nim zostać...
28 Dobrze to wiedzieć Czy wiesz, o kim mówiono „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”?
30 Miej zielone pojęcie o... przyrodzie Każdy wie, że się urodził,
a dokładnie, że urodziła go mama. Gorzej, gdy trzeba konkretnie powiedzieć, skąd się tam wzięliśmy, jak długo tam byliśmy i co robiliśmy...
32 Ciekawa historia

s. 38

34 Lektura obowiązkowa Czy wiesz wszystko o lekturze „Sachem”?
Sprawdź!
38 Przystanek: wiersz Zastanawiałeś się, jak by to było, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, gdyby nie było kolorów ani różnic? Pewnie byłoby szaro,
nudno i nieciekawie. Ten, kto stworzył świat, na pewno to wiedział... W tym
numerze przyglądamy się wierszowi Jana Twardowskiego „Podziękowanie”
40 Pomysł na wypracowanie Gdybyś wypisywał zaproszenia na organizowany przez Twoją szkołę koncert świąteczny, co byś w nich napisał?
42 Gramatyka i ortografia – to da się ugryźć! Nie pomyl
spójników z przyimkami! Pomoże Ci w tym historia Kaliny...
44 Język angielski Jakie masz postanowienia noworoczne?
46 Przypadki Tarantuli – komiks po polsku i po angielsku
Tarantula postanawia pomagać innym
50 Słówko o prenumeracie
53 Przykładowy sprawdzian dla uczniów klas VI wraz
ze szczegółowym omówieniem wybranych pytań i odpowiedzi
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