Wygrywają:

I MIEJSCE - Julia Trosniak

Super konkurs!
Skoro Felix zawsze jest przygotowany, gdy tylko Superpaczka wpada w kłopoty, pewnie
on byłby " mózgiem" ich wyprawy po dżungli. Na pewno w swoim super-plecaku miałby
to co potrzebne: obowiązkowo swój multitool (który mimo wszystko, zawsze się
przydaje), latarki, bransoletkę survivalową, kompas z linijką (Felix taki posiadał) lub GPS
i możliwe, że przynajmniej jeden śpiwór lub koc. Myślę, że wziąłby także butelkę wody
oraz coś do jedzenia: może kanapki lub batoniki, żeby Net znowu nie marudził
.
Felix jest zawsze gotowy na wszystko, więc baaardzo możliwe, że miałby "w razie czego
" spray na komary, lub od razu całą apteczkę pierwszej pomocy
. Jeśli
chodzi o Neta, w swoim plecaku miałby obowiązkowo swój minikomputer z Manfredem
na pokładzie. Możliwe, że zapamięta, aby mieć przy sobie coś do jedzenia. Miałby także
dobry powerbank, ładowarkę i MOŻE zapałki lub zapalniczkę (przecież w razie czego
muszą się ogrzać
). I teraz kolej na Nikę
. Myślę, że miałaby swoją spinkę do
włosów, na 100% książki (np. słownik i przewodnik po dżungli, chociaż możliwe, że to
będzie miał Felix
), jakieś kosmetyki, bo musi o siebie dbać, oraz ciepły koc. Może
ktoś z nich W KOŃCU zapamięta o szczoteczkach i paście do zębów.

Tak sobie myślę, że nawet gdyby nasza trójka nie miała wielu z tych rzeczy, to mimo
wszystko- poradziliby sobie bardzo dobrze. Przecież Superpaczka zawsze wpadając w
kłopoty (typu przez Neta
) radzi sobie z trudną sytuacją, wychodząc z niej cało.
Ważne, aby mieli siebie nawzajem, bo to jest najważniejsze.

II MIEJSCE - Emilia Wołczyk
Najważniejsze, że mają siebie nawzajem. Wszystkie inne rzeczy byłyby zbędne, gdyby
nie mieli siebie. Już nie raz przekonaliśmy się, że to pracując zespołowo potrafili
rozwiązać problem, ponieważ razem się uzupełniają
Katarzyna Jarzyńska
F - filtr do wody,
E - elektrolity,
L - latarkę,

III MIEJSCE -

I - igłę,
X - XP10- płyn dezynfekujący,
N - namiot,
E - ekwipunek osobisty,
T - termos,
N - nóż,
I - izotoniki,
K - krzesiwo, kurtkę przeciwdeszczową,kanapki
A - apteczkę.

