Co w numerze?
2 O tym się mówi Zmieniasz coś w nowym roku? A może warto obiecać sobie coś, na czym Ci zależy?
4 Chwyty na domowe zgrzyty Kuba popalał w tajemnicy przed
rodzicami – to wiadomo. Ale Aśce – jego siostrze – zaczęło zależeć na tym,
by rodzice o tym popalaniu się dowiedzieli...
7 „Victor Junior” poleca
8 Szkolne dole i niedole W ich klasie był taki ktoś, z kogo zawsze
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inni się śmiali... Dziewczyny się odważyły i powiedziały o tym na głos!
12 Testuj się Jak najlepiej wypoczywasz? Po upiornym tygodniu w szkole
masz ochotę zwinąć się w kulę pod kocem czy może chętnie poszedłbyś ze
znajomymi na lodowisko?
14 Zwierzak na tapetę Jak dbać o papugę?

s. 14

16 W mojej zakręconej klasie Kornelia brała udział w kweście i co
z tego wynikło... Czy może się cieszyć nowym domem?
18 Wy piszecie, my odpowiadamy Co można zrobić, gdy zakochamy się w kimś bez pamięci? Jak można poprosić mamę, by nie przeglądała
non stop naszych rzeczy? I jak zaakceptować kompleksy? To trudne, ale do
zrobienia!
20 Strefa śmiechu
22 Kim będziesz? Psycholog to ktoś, kto „zawodowo” niesie pomoc
innym ludziom
24 Film jest OK! Neo, czy ty zjadłeś to ciastko?!, czyli o różnych błędach
w filmach – poczytaj, to naprawdę ciekawe!
26 Dobrze to wiedzieć Tajemnica poliszynela – co to takiego?
28 Miej zielone pojęcie o... przyrodzie Dlaczego najchłodniej jest
w zimie?
32 Ciekawa historia! Jak to było z pismem i książkami?
34 Lektura obowiązkowa Historia dziewczynki o dobrym serduszku,
czyli o „Anielce” Bolesława Prusa
38 Przystanek: wiersz Do czego może służyć list?
40 Pomysł na wypracowanie Czy potrafisz stworzyć opowiadanie
z dialogiem? To nic trudnego. Spróbuj!
42 Gramatyka i ortografia – to da się ugryźć! Impreza na sto
fajerek – tym razem przyglądamy się liczebnikom
44 Język angielski Naucz się mówić o samochodach po angielsku
46 Przypadki Tarantuli – komiks po polsku i po angielsku
Jak zostać królową balu?
50 Słówko o prenumeracie
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Zdjęcie okładkowe: Theta

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

Czeœæ!
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Witamy w nowym roku!!! I jak,
czujecie, ¿e coœ siê zmieni³o?
Pewnie czêœæ z Was patrzy
ze zdziwieniem na znajomych, którzy zaklinaj¹ siê, ¿e w tym roku
zmieni¹ swoje ¿ycie... Poczytajcie
o tym na stronie 2. A jak postêpujecie, gdy brat lub siostra
robi coœ takiego, ¿e zdecydowanie
rodzice powinni siê o tym dowiedzieæ, ale wiadomo, Wy nie chcecie
kablowaæ... Zobaczcie, jak z tym
problemem poradzi³a sobie Aœka,
której brat popala³ papierosy...
– jej historia na stronie 4. Jest
jeszcze jeden problem, o którym
trzeba pogadaæ – jeœli w Waszej
klasie jest osoba, z której zawsze
ktoœ siê œmieje... Czy uwa¿acie,
¿e za krótkie spodnie czy nie
najmodniejsza bluza to powód,
by kogoœ dyskryminowaæ?! Uwa¿ajcie, co mówicie o innych, starajcie
siê wszystkich szanowaæ i nigdy
nie oceniaæ po wygl¹dzie
– to naprawdê bardzo wa¿ne!
Aha! Zbli¿aj¹ce siê ferie wykorzystajcie przede wszystkim
na leniuchowanie, spotkania
z przyjació³mi i czytanie ksi¹¿ek.
Chyba ¿e ktoœ wyje¿d¿a na zimowisko, to niech bawi siê dobrze!
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