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Co w numerze?
12 O tym się mówi Nie lubisz szkoły? Na pewno coś
da się z tym zrobić!
14 Chwyty na domowe zgrzyty Poranne wstawanie to zmora! Jak sobie z nią poradzić?

Plakaty
i
ze zwierzakam

16 Zdarzyło się w szkole... Kronika szkoły to
świetny pomysł na zapisywanie tego, co dzieje się
w klasie!
18 Kim będziesz? Może kucharzem? To zawód dla
pasjonatów!
20 Masz prawo kręcić filmiki w szkole? Sprawdź to!
21 Do poczytania fragment fajnej książki: „Magiczne
drzewo. Czerwone krzesło”
22 Miej zielone pojęcie o przyrodzie i dowiedz się, kto z kim współpracuje w przyrodzie
24 Gdzie to jest? Jaki naprawdę jest Bałtyk...
26 Zwierzak na tapetę Gościem numeru jest królik
miniaturka
28 Testuj się i sprawdź, jaki zwierzak byłby dla Ciebie
najlepszy
35 W mojej zakręconej klasie Kolejny odcinek
powieści

Komiks po polsku
i po angielsku

36 Rusz się! Zośka to nie tylko imię dziewczyny. I trenują ten sport nie tylko chłopaki
38 Film jest OK! Superprodukcje są... super, ale
kosztują też superdużo

Cześć!

40 Gramatyka to nie koniec świata!
Powtórka z czasownika

„Ta szkoła jest okropna!”, „Nie chę
łazić do budy!” – takie teksty to nie
nowość, prawda? W kółko je słyszycie, a może nawet sami powtarzacie.
No i po co? Przecież to takie... mało
oryginalne. Nie lepiej wysilić się na
oryginalność i spróbować coś z tym
zrobić? A najlepiej zacząć od siebie.
W tym numerze podpowiadamy, co
zrobić, gdy rośnie w środku niechęć
do rannego wstawania, do szkoły.
Jesteśmy z Wami
– w szkole i po szkole! I czekamy na
listy od Was!
Redakcja

42 Powiedzenia pod lupą Sprawdź, co dokładnie
oznaczają niebiańskie powiedzonka, np. „Jak u Pana
Boga za piecem”

42

44 Lektura obowiązkowa „Harry Potter i Kamień
Filozoficzny”
48 O co chodzi w wierszu? * * * (Klon krwawy)
Kazimiery Iłłakowiczówny
49 Sprawdzian szóstoklasisty! Test „Tajemnice
wszechświata” z odpowiedziami oraz komentarzami do
zadań
62 „Victor Junior” najpewniej i najtaniej
w prenumeracie!

48
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