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VEIKLA viduje
Supermergaiciu atostogos

Tikrai yra iš 

ko rinktis ir 

pažadam, kad 

bus smagu!

NUMER
IO

 
T
E
M
A

Surenk mados šou!Viena drabužių spinta yra gerai, tačiau dvi 

ar trys — dar geriau! Susitark su draugėmis 

susinešti visų jūsų rūbus į vieną vietą ir 
surenkite tikrą madų šou! Galbūt netgi 
rasite įspūdingą drabužių derinį, tapsiantį 

jūsų vasaros įvaizdžiu.

Sukurk vaizdo klipą!

Ar žinai tą jausmą, kai galvoje įstringa tavo 

mėgstamiausia daina ir visą dieną tiesiog 

negali nustoti jos niūniuoti? Panaudok 

tą dainą dar smagiau. Suburk draugių 

komandą ir sukurkite muzikos klipą! O 

kodėl gi ne? Pažadam, bus labai smagu. 

O kai kitą vasarą jį netyčia rasit, bus dar 

smagiau. Va tada tai tikrai pilvai plyš iš 

juoko!

Pasipuošk savokambarį!
Nežinau kodėl, bet naujai sutvarkytas ir 
papuoštas kambarys yra be galo smagus 

dalykas! Paprašyk draugės, sesės arba 
mamos, kad padėtų perstatyti lovą, spintelę 

ar net stalą. Pasikabinusi naujų dekoracijų 

ar plakatų pamatysi, koks gražus tavo 
kambarys!



Atsakymą įrašyk į kuponą 30 p. arba atsiųsk SMS žinute tel. numeriu 1567: rašyk super, atsakymą, savo vardą, pavardę ir adresą. Žinutės kaina 0,29 Eur.

PRIZAI!

KONKURSAS! Papasakojome apie daug skirtingų veiklų, kurias galima 
daryti vasarą. Tokią gausybę dalykų lengva pamiršti. Tad patikrinsime tavo budrumą. 
Parašyk, kurios iš šių veiklų neparašėme prie dalykų, kuriuos galima veikti vasarą:
a. Daryti namų darbus.
b. Keliauti į vasaros stovyklą.
c. Sukurti vaizdo klipą.
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Pasipuošk savokambarį!
Nežinau kodėl, bet naujai sutvarkytas ir 
papuoštas kambarys yra be galo smagus 

dalykas! Paprašyk draugės, sesės arba 
mamos, kad padėtų perstatyti lovą, spintelę 

ar net stalą. Pasikabinusi naujų dekoracijų 

ar plakatų pamatysi, koks gražus tavo 
kambarys!

Išrask naują patiekalą!
Kiekvienas ruošiame savo firminį patiekalą, kuriuo galime visiems pasigirti. Pavyzdžiui, Rūta daro neįtikėtinai skanius vaisių kokteilius, Paulina moka pagaminti iš koto verčiančią lazaniją, o Ema yra tikra tortų specialistė. Išmok gaminti firminį patiekalą ir tu! Džiaugsis ne tik tavo draugės, bet ir pilvukas!

Išmok naują šokį!

Naujas šokis tikrai pravers kuriant savo vaizdo 

klipą. Ar atkreipei dėmesį, kaip žvaigždės 

klipuose nuostabiai šoka? Tu taip pat gali 

susikurti savo šokio choreografiją! Internete yra 

tiesiog galybė įvairių šokių pamokų: modernūs 

šokiai, hiphopas, lindihopas, breikas... 

Tikrai yra iš ko rinktis!

Žaisk šaradas!
Šarados — žaidimas, kuris nenusibosta niekada. Šio žaidimo taisyklės gan paprastos. Yra dvi komandos. Viena komanda pasikviečia kitos komandos žaidėją ir pasako jam dalyką, kurį šis turi suvaidinti, pavyzdžiui, tigrą. Tada tas žaidėjas turi be žodžių suvaidinti taip, kad jo komanda atspėtų, jog jis vaidina tigrą. Jei žaidėjų yra mažai, komandų nereikia: vienas žaidėjas susigalvoja kokį nors dalyką, o visi kiti turi spėlioti. Pažadam, bus smagu!

Lėlė 
„Frozen“

Šviečiantis 
pakabutis 
„Frozen“
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Šis skubus
 susirinkimas surengtas 

dėl tokio svarbaus 
įvykio... ...kad priešais Magijos 

tarybą leidome stoti 
netgi žmonėms.

Net neabejoju, 
kad žinai, kodėl 

buvo sukviestas šis 
susirinkimas.

Užkeikimai buvo 
nutraukti.

Taip. Ši žinia
 šokiruoja, tad

 Taryba nori užduoti 
keletą klausimų. Kaip pas tave 

atsidūrė visi keturi 
užkeikimai?

Kur įrodymai,
 kad šiuose 

daiktuose slypėjo 
užkeikimai?

Užkeikimai nutraukti,
 magai dingo, daiktai, 

kuriuose slypėjo užkeikimai, – 
sunaikinti. Išvados

peršasi pačios.

Čia
 įsivėlusios 

ir šios 
merginos.

TARYBOS SALĖ



Tai tik 
sutapimas. Jos 
nieko nežinojo 
nei apie knygą, 

nei apie 
užkeikimus.

Tačiau tu
 žinojai!

Ir kas gi 
dabar 

atsitiko?

Tavo patikėtinės 
surado visus penkis 
užkeikimus ir juos 

sunaikino...

...o ši pavojinga 
knyga liko tik tau.

Ką nori
 tuo pasakyti?

Pasinaudojai 
merginomis, kad jos 

sunaikintų užkeikimus.

Tu nori pasilikti 
šią knygą vien sau!

Nesąmonė!
Radome tuos 

mažmožius visiškai 
atsitiktinai!

Kokia 
nepagarba! Žmonėms

 kalbėti 
draudžiama!


