


Знайомтесь — 

      це  
1. Моє ім’я: ___________
__________________
_________________
2. День народження: 
____________________
3. Нік: ___________________
4. Знак зодіаку: ________________________
5. Сторінки у соціальних мережах, e-mail, телефон: 
__________________________________
__________________________________
6. Мої найкращі риси характеру: ____________
__________________________________
__________________________________
7. Мої погані звички (прохання тримати цю інфор-  
мацію в таємниці):______________________
__________________________________
8. Улюблені захоплення: _________________
__________________________________
9. Улюблений анекдот, цитата або життєвий девіз: 
__________________________________
_________________________________
______________________________

10. Моя найзаповітніша мрія: _________
_______________________________
_______________________________

Це теж я !  

Я!
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Мої улюбл
ені: 

співаки, актори, спортсмени тощо

простір для фантазії
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А нкета друга

Наклей своє фото або

намалюй автопортрет 

1. Прізвище: _____________
____________________
2. Ім’я: _______________
3. Нік (якщо не маєш, 
зага дай число від 1 до 45 
і знайди свій нік 
на «Сторінці нікнеймів»): 
____________________
4. День народження: ____________
5. Знак зодіаку: _______________________
6. Сторінки в соціальних мережах, e-mail, телефон: 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
7. Статус у соціальних мережах, життєвий девіз: 
__________________________________
__________________________________
8. Улюблені предмети в школі: ______________
__________________________________
9. Хобі, улюблені заняття: _________________
__________________________________
10. Улюблені свята: ____________________
__________________________________
11. Улюблені страви: ____________________
__________________________________
12. Улюблений актор, актриса: _____________

_________________________
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13. Улюблений співак, співачка, колектив: ______
__________________________________
14. Улюблений фільм, серіал, мультфільм, телешоу: 
__________________________________
__________________________________
15. Улюблені персонажі книги, фільму, мультика: 
__________________________________
__________________________________
16. Улюблений вид спорту: ________________
__________________________________
17. Улюблені книги: _____________________
__________________________________
18. Улюблені тварини: ___________________
__________________________________
19. Улюблені жіночі та чоловічі імена: ________
__________________________________
20. Кращі друзі: _______________________
__________________________________
21. Які риси характеру ти найбільше цінуєш  
у людях? ________________________
____________________________
22. Які риси тобі не подобаються? _____
___________________________
__________________________
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23. Зроби мені комплімент: ________________
__________________________________
24. Ти віриш у кохання з першого погляду? _______
25. Уяви, що ти потрапляєш на ненаселений ост-
рів лише з однією людиною. Кого ти хочеш бачити 
поруч? ______________________________
26. Уяви, що в тебе в руках мільйон. Як ти витратиш 
гроші? ______________________________
_________________________________
27. Де ти мрієш побувати? _________________
__________________________________
28. Де вже був (була)? ____________________
__________________________________
29. У якому місті хочеш жити? ______________
30. Ким ти хочеш стати в майбутньому? ________
__________________________________
31. Найпрекрасніше у житті — це … __________
_______________________________
32. Розшифруй перекручену приказку: Зайців не 
боятись — у полі ховатись. Перевір себе у кінці 
альбому. _________________________
_________________________________
33. Розгадай каверзну загадку: Хлопчик упав з 4 сходи-
нок і зламав ногу. Скільки ніг зламає хлопчик, якщо 
впаде з 40 сходинок? Перевір себе у кінці альбому. 
______________________________
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зроби 
подару

нок
TOP SECRET:

напиши побажання

Поділись великим секретом для ма-
ленької компанії. Для цього можеш 
скористатися кодом у кінці альбому.
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