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Запрошую тебе у велику подорож
дивосвітом, що знаходиться навколо. Твоїми супутниками будуть
батьки, нові друзі, однокласники,
вчителі і я — твій перший шкільний помічник. Ця подорож допоможе тобі стати справжнім учнем
і вірним другом.
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