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Co nas ciekawi w escape room?
Ostatnio bardzo popularne stały się pokoje zagadek. 

Pewnie nie
wszyscy wiedzą,
że to ciekawa gra, a
tym samym
miejsce na
spędzenie wolnego
czasu z
przyjaciółmi lub
rodziną. W taki też
sposób można
uczcić swoje
urodziny. Zapewne
zapadną nam one
na długo w
pamięci. Cała
zabawa polega na
wyjściu z
tajemniczego
miejsca

za pomocą
właściwej
interpretacji
wskazówek.
Podpowiadają nam
one, jak tego
dokonać. Czekają
tam na nas
tajemnicze skrytki i
szereg trudnych
zadań. Należy
włączyć kreatywne
myślenie, bo jesteś
zamknięty w obcym
pokoju, pełnym
pozornie
przypadkowych
przedmiotów. 

Musisz nadać
znaczenie
symbolom i
znakom, które
poprowadzą Cię
wprost do
wyjścia. Na
szczęście nie
jesteś zdany tylko
na siebie, bo jest z
tobą twoja dzielna
drużyna.
Współpraca z
pozostałymi
graczami jest
warunkiem
koniecznym. Bez
niej wydawać się 

może, że
zostaniecie na
zawsze zamknięci
w mrocznej piwnicy
lub w laboratorium
szalonego
naukowca. Szybko
jednak okazuje się, 
że każdy z graczy
ma unikalne
zdolności i różne
skojarzenia oraz
pomysły. Cała
zabawa jest bardzo
emocjonująca. Wydostanie
się z takiego pokoju
sprawia ogromną

frajdę i to nie tylko
dzieciom.  Dorośli
również świetnie się
tam bawią.
Czasami można
poczuć się jak w
rzeczywistości.
Wszystkie
skrywane tajemnice
zacierają
uciekający czas,
który wcale nie jest
krótki. 
Średnio spędza się
tam około 2-3
godzin.
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ISTOTA
KIESZONKOWEGO

Kieszonkowe to
pieniądze, które
niektóre dzieci
otrzymują od
swoich
rodziców na
drobne wydatki.
Każdy, dostając
kieszonkowe,
uczy się o
zarządzaniu i
planowaniu
wydatków. Małe
dzieci uczą się
liczyć i
podejmować
decyzje na co
przeznaczą
pieniądze.Zanim
rodzice
zadecydują o
kieszonkowym,
często
przeprowadzają
z nami poważną
rozmowę

na temat
wydatków oraz
konsekwencji
źle wydanych
pieniędzy. 
Jak często i ile
powinniśmy
dostawać
kieszonkowego?
Oczywiście
codziennie i
bardzo dużo.
Według
dorosłych
kieszonkowe
może być
wypłacane co
tydzień lub
miesiąc.  W
szkole
podstawowej są
to kwoty 10-20
zł tygodniowo i 
powinny
wzrastać z
wiekiem. 

Na co najlepiej
wydawać
kieszonkowe?
Oszczędzać na
coś droższego,
ale jak chcecie
wydawać
kieszonkowe na
np. lody, chipsy
i słodycze, to
rodzice powinni
wyznaczyć
niższą kwotę
np. 3-7 zł.
Kieszonkowe
uczy liczyć,
oszczędzać i
planować
wydatki.
Warto jednak
omówić z
rodzicami
zasady
gospodarowania
forsą.

Krzysiu

Wydaje mi się,
że właśnie te
emocje, rożne
pomysły i
trafione
skojarzenia tak
bardzo
wszystkich
fascynują.
Przecież każdy
z nas
potrzebuje
chociaż
odrobiny
adrenaliny, takiej
pozytywnej. 

Wyobraźnia
każdego z nas
jest bardzo
bujna i
wszechstronna.
Warto więc
spróbować i
sprawdzić
swoje
umiejętności
logicznego
myślenia oraz
pracy w grupie.
Nie jedna
osoba zapewne
odkryje 

swój talent i
zaskoczy swoja
drużynę.  Każde
kolejne wejście
do tego samego
Escape Room
będzie pewnie
bardziej
przewidywalne,
ale zawsze
znajdziemy 
coś nowego.
Coś, co nam
umknęło
poprzednim

razem.
Oczywiście
takich miejsc
jest co raz
więcej, co
stwarza nam
większe pole do
poszerzania
wyobraźni 
i sprawdzania
naszej intuicji.
Każdy Escape
Room jest
przecież
wyjątkowy!

Wiktor

.

.

.

Escape room - Harry Potter
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Najdziwniejsze zawody świata
W internecie krąży pełno przeróżnych zestawień z serii „naj…”, a skoro praca jest w sumie niezbędna do
życia postanowiłam napisać serię ciekawostek o dziwnych zawodach.

Dziś opiszę
zawód
poszukiwacza
piłek golfowych,
choć pewnie w
naszym kraju
jest bardzo
rzadki. Nie
zawsze
wyśmienity
gracz w golfa
trafia do
wyznaczonego
dołka, a
przecież
piłeczki
kosztują. Wtedy
do akcji
wkraczają 

poszukiwacze.
Najlepiej
zarabiają
oczywiście
nurkowie,
którzy
wyławiają
piłeczki ze
zbiorników
wodnych.
Według danych
zaczerpniętych
z internetu za
jedną piłeczkę
dostają 7-12
centów. Ktoś
powie, że to
mało. A  ile 
można ich

dziennie
wyłowić?
Forest W.S.
Rothchild,
popularny nurek
golfowy,
twierdzi, że
jednego
popołudnia
zdarzyło mu się
wydobyć ze
stawu 15 tys.
800 piłeczek.
Pomnóżcie
sobie i
sprawdźcie, czy
się opłaca.

Oliwia

Historia bez nudy!
Czy kiedykolwiek myśleliście o tym, aby nauczyć się ważnych informacji oraz ciekawostek historycznych:
szybko, skutecznie i przede wszystkim nie być znudzonym a wręcz zaciekawionym?

Nieważne jak
odpowiedzieliście
na moje pytanie,
taką naukę
umożliwi wam
kanał Youtube
"Historia Bez
Cenzury". Kanał
ten zaczął
swoją
działalność już
4 lata temu, a
jego
prowadzącym
od początku
niezmiennie jest
Wojciech
Drewniak, autor

trzech książek
z serii ''Historia
Bez Cenzury".
Przejdźmy
jednak do
sedna. W
każdym
odcinku Wojtek
opowiada nam,
nie koloryzując
lub dodając,
historie, których
nie uczy nas
szkoła o życiu
danej postaci
czy konkretnym
wydarzeniu.
"Król Menedżer-

Zygmunt Stary"
oraz "Bitwa pod
Oliwą" to
przykładowe
tytuły jego
odcinków.
Prawda, że
same tytuły już
brzmią
ciekawie.
Humor i
śmieszne
porównania
sprawiają, że
historia może
być ciekawa i
potrzebna,
gdyż pewne
rzeczy, które

zapamiętamy
szybciej.
Gorąco
zachęcam do
odwiedzenia
tego kanału i
dowiedzienia się
ważnych
rzeczy.
Możecie też
wziąć udział w
ogłoszonym
konkursie, w
którym wygraną
jest klasowe
spotkanie z
Wojtkiem.

 Gracjan

Spotkanie autorskie

Wyławiacz piłek

GB

int.
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Żużel 
– sport przyciągający ludzi...

Co przyciąga
kibiców na
stadion
żużlowy? 

Niesamowite
emocje
przyciągają
widzów na
stadion
żużlowy.
Radość, strach,
nadzieja to tylko
niektóre z nich.
Ściganie się na
motorach,
zapach
spalonego
paliwa, huk,
adrenalina... i
wiele innych.

Popularny
sport …

Żużel w Polsce
jest bardzo
popularny.
Mamy
najlepszą ligę
na świecie, w
której chciałby
ścigać się
każdy
żużlowiec.
Zawody
odbywają się
również w Danii,
Wielkiej Brytanii
i Szwecji.

Taśma do
góry.

I wtedy
czterech
zawodników na
motorach rusza
w przeciwnym
kierunku do
wskazówek
zegara. Gaz do
samego końca,
żadnego
hamowania.
Liczy się
zwycięstwo i
jazda „Fair
Play”. Jedno,
drugie,..
czwarte
okrążenie i są
na mecie.

Kochać czy nie
lubić. 

Żużel można
kochać za
emocje,
zawodników
oraz kibiców, za
wygrane i
przegrane.
Można nie lubić,
gdy dochodzi do
wypadku na
torze, niestety
tak się zdarza.
Dlatego żużel to
sport dla
profesjonalistów
i nie ma tu
miejsca na
błędy. 

Muzyka
silnika. 

Dla wszystkich
kibiców żużel to
wspaniały,
emocjonujący
oraz niezwykle
widowiskowy
sport, a ryk
silnika to
najpiękniejsza
muzyka.
Mam nadzieję,
że po
przeczytaniu
artykułu
większość
z Was ruszy
tłumnie na
stadiony 

i poczuje
emocje, które
towarzyszą
kibicom.

Ciekawostka!

Motocykle, na
których ścigają
się żużlowcy
nie mają biegów
i hamulców.

Adrian

Zawody żużlowe

Stadion żużlowy w Pile
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