Co w numerze?

Plakaty

8 Do poczytania „Kosa” – tak mówi się w klasie
Olka na srogą matematyczkę
10 O tym się mówi Nowa szkoła nie musi być
straszna
12 Chwyty na domowe zgrzyty Oliwce zaginął
pies. Najgorsze, że to ona go nie dopilnowała...

i
Ze zwierzakam

14 Szkolne dole i niedole Co zrobić, żeby
znajomi z wakacji nie przestali się odzywać
16 Kim będziesz? Może detektywem?

10

18 Testuj się i sprawdź, czy moda mogłaby
dla Ciebie nie istnieć
20 Rusz się i przekonaj się sam, że nordic
walking to sport nie tylko dla staruszków
22 W mojej zakręconej klasie Kolejna część
powieści – Kora wraca z wakacji i...
28 Wy piszecie, my odpowiadamy
na Wasze problemy dotyczące startu w nowej szkole

Do szkoły
– na plusa

30 Strefa śmiechu
32 Film jest OK! Jak wyczarować obrzydliwego orka,
miłego fauna albo niskiego krasnoluda z wielką brodą?
Charakteryzatorzy i spece od efektów specjalnych
dobrze to wiedzą!

Na biologię
do gimnazjum

34 Gramatyka to nie koniec świata! Głoski
36 Powiedzenia pod lupą Frazeologizmy związane
z mitologią

30
36

38 Lektura obowiązkowa „Tajemniczy ogród”
42 O co chodzi w wierszu Joanna
Kulmowa „Co to jest radość?”
44 Miej zielone pojęcie o... przyrodzie Kto
kogo zjada, czyli wszystko o łańcuchu pokarmowym
46 Wasze zwierzaki
47 „Victor Junior” najpewniej i najtaniej
w prenumeracie!

Komiks

Komiks po polsku
i po angielsku
Tarantula na obozie adap
tacyjnym

Jeszcze wakacje, a my o szkole – ale nudy nie będzie!
Zastanawiasz się pewnie, dlaczego w „Juniorze” piszemy o szkole, chociaż wakacje się jeszcze nie skończyły. A dlatego, że dostajemy od Czytelników mnóstwo listów z prośbą o pomoc
i informacją, że... boją się szkoły, nowego roku, zmiany nauczyciela, nowych kolegów. Pamiętajcie – boimy się tego, czego nie znamy, to naturalne. Już po kilku dniach nowa szkoła nie będzie
nowa! Nowe nie znaczy straszne. Szkoła we wrześniu to nie musi być największy stres w tym roku
– tylko się do tej zmiany dobrze przygotuj! „Junior” Ci w tym pomoże!
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!
Nie przegapcie pierwszego wrześniowego „Juniora” z testem i kalendarzem!
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