Co w numerze?
2 O tym się mówi Zielona szkoła – niby szkoła, a luz
4 Chwyty na domowe zgrzyty Nie mam kasy na wycieczkę...
8 Szkolne dole i niedole Ratunku, będę powtarzać klasę!
12 Strefa śmiechu Jak roznoszą się plotki?
14 Zwierzak na tapetę Chomiki i inne Wasze zwierzaki
16 Tu mnie jeszcze nie było! Ruchome wydmy, dinozaury
i najwyższe góry w Polsce!!!
18 Testuj się i sprawdź, czy przypadkiem nie jesteś pieniaczem
20 Film jest OK! Uwaga, wampiry!!!
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Kolejne części „tlusa w gimnazjum.
Ci złapać p
y
: układ dokrewn
W tym numerze ościowy
i odporn

22 Kim będziesz? Może copywriterem?
24 W mojej zakręconej klasie Kolejna część powieści
25 O co chodzi w wierszu? „Ulewa” Adama Asnyka
26 Pomysł na wypracowanie Napisz opowiadanie z dialogiem
28 Gramatyka i ortografia – to da się ugryźć! Powtórka
z części zdania

30, 35 Wy piszecie, my odpowiadamy na Wasze problemy małe i duże
36 Lektura obowiązkowa „Spotkanie nad morzem”
40 Miej zielone pojęcie o... przyrodzie Ile masz w sobie wody?
42 Język angielski Jak napisać list
44 Przypadki Tarantuli – komiks po polsku
i po angielsku Sprawdź z Tarantulą, dlaczego nie można jeść niemytych owoców
62 „Victor Junior” najpewniej i najtaniej w prenumeracie!
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