Co w numerze?
2 O tym się mówi Co w Twoim życiu jest najważniejsze? Mamy nadzieję,
że nie pieniądze...
4 Chwyty na domowe zgrzyty Rodzice Konrada się rozwodzą... Czy
chłopak będzie mógł wybrać, z kim zamieszka, czy z jego zdaniem będzie się
ktoś liczył?
6 „Victor Junior” poleca
8 Szkolne dole i niedole Kto rządzi w Twojej klasie? Oby nie ten, kto
sprawia, że klasa jest niezgrana...
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10 Testuj się Sprawdź, o czym świadczy to, jak podchodzisz do domowych
obowiązków, np. sprzątania swojego pokoju. Może jesteś mistrzem uników,
gdy trzeba doprowadzić go do ładu?
12 W mojej zakręconej klasie Jak tu być spokojnym, gdy dzieją się
takie rzeczy!? Kora i jej mama przeżyły chwile grozy…
14 Wy piszecie, my odpowiadamy Co zrobić, gdy marzyło się o psie,
a tymczasem siostra dostała... królika? Czy trzeba zrezygnować z marzeń
o psiaku? Albo gdy mama zawsze jest w domu, bo nie pracuje, a Ty chciałbyś
mieć choć chwilę bez niej?
16 Strefa śmiechu
18 Kim będziesz? Może informatykiem? To osoba, która nie tylko zna się na
komputerach...
20 Film jest OK! Powiew ciepłego, pustynnego wiatru w... kinie? Oczywiście,
że możliwe!
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22 Dobrze to wiedzieć Czy wiesz, że mleko zero procent wcale nie jest
takie zdrowe i że pewien biskup pisał bajki?
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24 Miej zielone pojęcie o... przyrodzie Jak to możliwe, że w niektórych górach występują lodowce, a w innych nie? I czy lodowiec na Antarktydzie
jest taki sam jak lodowiec w Alpach?
26 Sztuka kucia Żeby czytać szybciej, nie trzeba zapisywać się na jakieś
skomplikowane kursy błyskawicznego czytania. Wystarczy pamiętać o kilku
podstawowych sprawach...
28 Ciekawa historia! Świat bez komputerów, radia i drapaczy chmur?
Nieprawdopodobne, ale naprawdę istniał... Zabieramy Cię w podróż przez epoki,
by sprawdzić, jak przez wieki zmieniały się narzędzia, którymi posługiwał się
człowiek...
30 Lektura obowiązkowa Co spotkało Tomka w krainie kangurów?
34 Przystanek: wiersz Co się dzieje w przyrodzie, kiedy następuje zmiana
pory roku, i czy można to zjawisko opisać wierszem? Spójrz na opracowanie
utworu „To już zima” Jerzego Ficowskiego
36 Pomysł na wypracowanie Najbardziej lubisz w szkole... imprezy,
wycieczki i wyjazdy na białe szkoły. A co wtedy, gdy trzeba potem z tego wydarzenia napisać sprawozdanie?
38 Gramatyka i ortografia – to da się ugryźć? Jakie są marzenia
Tosi? I co je spowodowało? Sprawdź, jak przydają się w opowiedzeniu o tym
zaimki!
40 Język angielski Uwaga, nauczysz się, jak czytać i rozumieć ostrzeżenia!
42 Przypadki Tarantuli – komiks po polsku i po angielsku
Nawet lekcja przyrody z udziałem Tarantuli zamienia się w niesamowite wydarzenie!
50 Słówko o prenumeracie
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Zdjęcie okładkowe: archiwum studio/Mercedes Berg

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

