Co w numerze?
2 O tym się mówi Szóstoklasiści, jak Wam poszedł sprawdzian?
4 Chwyty na domowe zgrzyty Mama w ciąży. Czy to obciach?
6 „Victor Junior” poleca
8 Szkolne dole i niedole Jak roznoszą się plotki?
10 Strefa śmiechu
12 Wasze zwierzaki
13 Hobby na tapetę Na szydełku dziergają nie tylko babcie!
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14 Wy piszecie, my odpowiadamy na Wasze problemy małe i duże
16 Film jest OK! Co sprawia, że lubimy komedie?
18 Kim będziesz? Może nauczycielem?
20 W mojej zakręconej klasie Kolejna część powieści
21 Po szkole Rysujesz? Pokaż to światu
22 Testuj się i sprawdź, czy jesteś spostrzegawczy
24 Przystanek: wiersz „Rwanie bzu” Juliana Tuwima
26 Pomysł na wypracowanie Napisz opowiadanie
28 Gramatyka i ortografia – to da się ugryźć! Wszystko
o przydawce
30, 35 Dobrze to wiedzieć, czyli niezbędnik Juniora
36 Lektura obowiązkowa „Hobbit, czyli Tam i z powrotem” Tolkiena
40 Miej zielone pojęcie o... przyrodzie Wokół serca!
42 Język angielski Remont domu
44 Przypadki Tarantuli – komiks po polsku
i po angielsku Sprawdź z Tarantulą, dlaczego w różnych
częściach kuli ziemskiej zegary wskazują różną godzinę

• Redaktor naczelne: Magdalena Bogdańska-Maciak (edukacja),
Ewa Drygała (tematyka społeczna, rozrywka),
redakcja@victor-junior.pl
• Studio: Remigiusz Cichocki (kierownik),
Maryla Figurska, Ajdyn Łazimow, Monika Rudnik-Kulikowska • Fotoedytor: Ziemowit Wardecki,
foto@cogito.com.pl • Zespół i współpracownicy:
Beata Stadryniak-Saracyn, Julia Burkacka-Mielcarz, Małgorzata Dudek, Lena Dvorak,
Marta Jackowska, Aleksandra Kowalczyk-Pryczkowska, Artur Maciak, Ewa Nowak,
Lilka Poncyliusz-Guranowska, Kinga Stachowiak, Anna Strzelińska
• Dyrektor sprzedaży: Małgorzata Nadziejko-Stefanowicz,
malgorzata.nadziejko@cogito.com.pl, tel. 022 610 11 64
• Prenumerata: Anna Krzysztoń, prenumerata@cogito.com.pl, tel./faks (022) 610 11 71
• Kolportaż: Tamara Krzysztoń, tel. (022) 610 11 64
• Druk: Ortis SA Bydgoszcz
• Wydawca: Agencja Wydawnicza AGA PRESS Sp. z o.o.

• Biuro Reklamy: (022) 610 02 63,
Magdalena Głogowska (dyrektor) tel. +48 510 273 659,
Anna Kawińska +48 502 535 962,
Marzena Jagielska, Justyna Nica
• ADRES REDAKCJI: ul. Lubieszowska 5, 04-308 Warszawa,
tel. (022) 610 11 73

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo do skracania i adiustacji tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczanych w czasopiśmie
„Victor Junior”. Wydawca czasopisma „Victor Junior” ostrzega P.T.
Sprzedawców, że sprzedaż aktualnych i archiwalnych numerów czasopisma po innej cenie niż wydrukowana na okładce jest działaniem na szkodę
Wydawcy i skutkuje odpowiedzialnością sądową.
Na zdjęciu okładkowym: Konrad, fot. Rafał Gasiński

jum!
z
a
n
m
i
g
ą
b
o
T
d
e
z
Pr alny dodatek dla uczniów

Specj
st awówkę
kończących pod
ę gimnazjaliści
si
ją
ie
śm
o
g
e
cz
–Z
szaki
– Straszaki i pierw
pierwszaków jest
– Czy gnębienie?
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