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Co w numerze?
8 O tym się mówi Co zrobić, gdy ktoś
proponuje narkotyki? Oczywiście – odmówić! Ale jak?
10 Tu mnie jeszcze nie było! Jak
odróżnić plastik od bursztynu? Dokąd się
udać, by wziąć udział w zawodach w dmuchaniu balonu z gumy do żucia? Gdzie
z bliska można obserwować żubry?

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

12 Pomysł na wakacje Windsurfing!
14 Hobby na tapetę Kilka mądrych
sposobów, jak zapewnić zwierzakowi
opiekę, gdy nie można zabrać go ze sobą
na wakacje
16 Przyroda i nie tylko Najsłynniejsi
rekordziści wśród zwierząt
18 Film i muza na wakacje! Wygląd
aktora można zmienić. Przeczytaj – jak
bardzo!
20 Dobrze to wiedzieć Najwyższe
polskie szczyty
22 W mojej zakręconej klasie
Kolejna część powieści – Kora wyjeżdża
na obóz. Oczywiście, nie obywa się bez
niespodzianek

16
30

28 Wy piszecie, my odpowiadamy
na Wasze problemy małe i duże, m.in.:
czy przyjaźń między trzema osobami jest
trudniejsza niż ta najczęściej spotykana
– między dwiema?
30 Kim będziesz? Może ratownikiem?
32 Połam główkę!
Rebusy, zadania, krzyżówka
– w sam raz na wakacje!
34, 46 Strefa śmiechu
47 „Victor Junior” najpewniej
i najtaniej w prenumeracie!
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Testuj się
w wakacje
i sprawdź, !
jaki jesteś

Komiks
w dwóc
h
językow wersjach
y
Tarantu ch:
la
odkr yw
a
starego tajemnicę
zamku!

Wakacje mogą być beztroskie, słoneczne, po prostu fajne i Wasze!
Wakacje nie zawsze są łatwe. Wiedzą o tym zwłaszcza Ci, którzy musieli zrezygnować z wymarzonego wyjazdu, bo na przykład nie mieli z kim zostawić zwierzaka. Albo ci, którzy ulegli
wakacyjnym pokusom, wpadli w pułapkę narkotyków, alkoholu...
Tak nie musi być!
Wakacje mogą być beztroskie, słoneczne, po prostu fajne i Wasze! Podpowiadamy, co
34 zrobić, by się w tym czasie nie dać nudzie i pułapkom!
Czekamy na wieści od Was! Uściski!
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