Co w numerze?
8

8 O tym się mówi Na dyskotece może
być fajnie. A fajnie jest wtedy, gdy jest
naprawdę bezpiecznie!
10 Tu mnie jeszcze nie było!
Sprawdź, jak wygląda i smakuje strusie jajo.
Wybierz się na spotkanie z prawdziwymi
rycerzami. Przekonaj się, czy na terenie
naszego kraju żyły mamuty

nazjum!
Zbieraj do gimktó
re pomogą
Kolejne części „tablic”,
Ci złapać plusa w gimnazjum.
W tym numerze:

12 Testuj się! Sprawdź, jakim typkiem
wakacyjnym jesteś

16

14 Hobby na tapetę Mieszkanie
dla zwierzaka
16 Przyroda i nie tylko Dla większości
bzyczących owadów jesteśmy chodzącym
źródłem pożywienia. Dlatego tak przepadają
za nami w lecie. Jak się przed nimi bronić?
18 Film i muza na wakacje! Czy
fajnie jest być dzieckiem aktora?
20 Dobrze to wiedzieć Czy nietoperz to
ptak? Które zwierzę biega najszybciej? Ile waży
największa ryba?

20

22 W mojej zakręconej klasie
Kolejna część powieści – Wygląda na to,
że Kora będzie wreszcie miała psa. I to nie
szczeniaka...
27 Pomysł na wakacje Gokarty!
28 Wy piszecie, my odpowiadamy
na Wasze problemy małe i duże, m.in.:
Co to jest przyjaźń?
30 Kim będziesz? Może kierowcą
rajdowym?

30

32 Połam główkę!
Rozwiązuj zadania
i wygrywaj nagrody!
34 Strefa śmiechu
46 „Victor Junior” najpewniej
i najtaniej w prenumeracie!

35

Plakaztaykami
ze zwier
Poradnik:
„Podróż ”
po Europie
Komiks
w dwóc
wersjachh
językow
Tarantu ych:
w zamk la
u!

Temu, kto wymyślił wakacje, należy się medal, prawda?
Pamiętajcie jednak, że wakacyjne nicnierobienie nie może dotyczyć Waszych głów! Nikt
nie zwalnia nas od myślenia i mądrego rozglądania się w kółko. A więc spójrzcie – może
ktoś potrzebuje Waszej pomocy? Może komuś trzeba uświadomić, że skakanie na główkę
w tym miejscu to głupota. Może ktoś, jak Wy, szuka przyjaciela, tylko wstydzi się zagadać.
I nie zapominajcie o zwierzakach – one też potrzebują towarzystwa!
Czekamy na wieści od Was!
Uściski!
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