Co w numerze?
2 Mistrz „Juniora” – wielki konkurs z supernagrodami dla uczniów klas
IV, V i VI. Ostatnie zadanie (nr 3)
4 O tym się mówi Jak zrobić primaaprilisowy żart, żeby śmieszył wszystkich?
6 Chwyty na domowe zgrzyty Mam rodziców luzaków i... wcale mi
się to nie podoba
8 „Victor Junior” poleca
10 Szkolne dole i niedole Szkolny sklepik – fajna sprawa?

s. 4

12 Testuj się i sprawdź, czy jesteś eko!
14 Zwierzak na tapetę Uwaga, szczury!!! Niektórzy je kochają...
16 Wy piszecie, my odpowiadamy Co zrobić, gdy stwierdzasz, że nie
masz tylu fajnych rzeczy, ile Twoi rówieśnicy?
18 Film jest OK! Roboty w filmie
20 W mojej zakręconej klasie Kora rozwiązuje zagadkę głuchego
telefonu
21 Strefa śmiechu
22 Kim będziesz? Może stylistą? Człowiekiem, który sprawia, że inni czują
się dobrze we własnej skórze

s. 14

24 Dobrze to wiedzieć Gdzie kwitną fiołki? Po co komu biała flaga? Jaki
ryż jeść najlepiej?
26 Przystanek: wiersz Jak poeta przedstawia pory roku? „Wiosna”
Kazimierza J. Węgrzyna
28 Miej zielone pojęcie o... przyrodzie Co się dzieje z jedzeniem,
gdy je połkniemy?
30 Sztuka kucia 10 przykazań skazanego na sprawdzian
31 Specjalnie na Wasze życzenie Plakaty ze zwierzakami

s. 18

35 Lektura obowiązkowa „Ten obcy” Ireny Jurgielewiczowej
40 Pomysł na wypracowanie Instrukcja obsługi... bankomatu
42 Gramatyka i ortografia – to da się ugryźć! Wszystko o orzeczeniu
44 Język angielski Nie jestem w nastroju...
46 Przypadki Tarantuli – komiks po polsku i po angielsku
Tarantula próbuje nauczyć się angielskiego
50 Od podstawówki aż po studia – poznaj rodzinkę pism
edukacyjnych „Victora Juniora”

64
64 „Victor Junior” w prenumeracie najpewniej i najtaniej!
Nagrody i zniżki dla prenumeratorów!!!

Zdjęcie na okładce: Theta

s. 22

fot. Theta, Forum Film

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

Czeœæ!
Szkolne ¿ycie z pewnoœci¹ toczy
siê pod koniec marca wokó³ zbli¿aj¹cego siê sprawdzianu szóstoklasisty. Nawet gdy jesteœcie w m³odszych klasach – z pewnoœci¹ ci¹gle
s³yszycie „„sprawdzian, sprawdzian...”.
Nie podkrêcamy wiêc w „Victorze
„
Juniorze tej i tak napiêtej atmosJuniorze”
fery. Podajemy sposoby, jak bezboleœnie przejœæ przez ten wa¿ny test
(zajrzyjcie na stronê 30). A najlepsz¹ powtórk¹ bêdzie na luzie rozwi¹zany sprawdzian, który znajdziecie w œrodku numeru.
¯eby choæ myœlami odpocz¹æ od
szko³y – poczytajcie o zakrêconych
pasjach (niektórzy kochaj¹ szczury!
– strona 14) oraz problemach i sukcesach Waszych rówieœników, poœmiejcie siê, rozwi¹¿cie test ze strony 12.

Rozwiązaliśmy konkursy
z „Victora Juniora” 3/2009!
Nagrody jadą do: Nikoli Mielniczek z Kalwarii
Zebrzydowskiej,
Niny
Krukowskiej
z Rumi, Moniki Gałkowskiej z Lublina, Weroniki Katafiasz ze Żnina, Karoliny Sasieli z Tarnobrzega, Agi Mazur z Wejherowa,
Darii Koniecpolskiej z Krakowa, Magdy Rej
z Wałbrzycha, Natalii Kulenko z Dąbrowy
Górniczej, Agi Warcholskiej z Lublina, Elizy Mroczkowskiej z Dęblina, Pawła Łakomego z Warszawy, Marysi Frań z Dąbrowy Górniczej, Marzeny Fijałko z Lublina, Majki
Zdawkowskiej z Rembertowa, Estery Lasockiej
z Darłowa, Magdy Wierzchoł z Konina, Poli
Mielnik z Kórnika, Damiana Pięty z Tarnowa,
Basi Kowalskiej z Borzęcina, Natalii Sobibór ze Szczecina, Jaśka Tokarskiego z Lubina, Michała Starosty z Wałcza, Agi Sołtys z Białej Podlaskiej, Patrycji Wiarniak
z Opola, Oli Bobrzyk z Kołobrzegu, Majki
Zduńskiej z Leżajska, Marysi Góral z Chełma, Michała Pilskiego z Bytomia, Mateusza
Kowala z Wrocławia.

A w nim m.in.:
Ostatnia, gorąca
powtórka przed
sprawdzianem!!!

Trzymajcie siê ciep³o!
Pozdrowionka!
Redakcja
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• Jakie lektury powinieneś znać
i co z nich może pojawić się na
sprawdzianie
• Przyroda w pigułce do
sprawdzianu!
• Sprawdzone sposoby na
opanowanie stresu przed
sprawdzianem!
• Próbny test z odpowiedziami
i omówieniem szczególnie
podchwytliwych zdań!
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