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Czeœæ!
Do miko³ajek jeszcze moment, a tak naprawdê to ma³a chwilka… Robicie coœ w klasie?
Wcale nie musicie robiæ nudnych, oklepanych miko³ajek, do których nikt nie ma
ochoty siê przy³¹czyæ. Zobaczcie, jak tê sprawê rozwi¹za³y 4 kole¿anki z pewnej Va….
– o ich akcji przeczytacie na stronach 10–11.
W tym numerze piszemy te¿ o tym, co zrobiæ, gdy ktoœ w szkole kradnie, wy³udza
pieni¹dze – jak sobie z nim poradziæ i czy w ogóle mo¿na coœ z tym zrobiæ (s. 2).
Dla mi³oœników zwierzaków – porady, jak opiekowaæ siê szczurem, gdy ju¿ rodzice
zgodz¹ siê na takiego zwierzaka (s. 18). Dla lubi¹cych siê ruszaæ – czy ka¿dy mo¿e
æwiczyæ szermierkê (s. 22)? A dla wszystkich, którzy pasjonuj¹ siê podró¿owaniem,
uwielbiaj¹ góry albo marz¹ o zdobywaniu najwy¿szych szczytów Ziemi, mamy tekst
o tym, jak zostaæ himalaist¹ – szukajcie go
REKLAMA
na stronach 36–37.
Pozdrowionka,
Redakcja
PS Jeœli chcecie pochwaliæ siê swoim zwierzakiem lub hobby, œlijcie zdjêcia i krótkie
opisy na adres: konkurs@victor-junior.pl.
Czekamy! Na ten sam adres mailowy wysy³ajcie
te¿ Wasze problemy, z którymi nie umiecie
sobie poradziæ. Postaramy siê pomóc! Odpowiedzi bêdziecie mogli znaleźæ w rubryce: Wy
piszecie, my odpowiadamy.
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