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Iluzja Optyczna 

Czy To Królik Czy Kaczka? 

 

 

 

 

 

 

To jedna twarz czy dwie? 

 

 

 

 

 

 

Te linie są proste czy nie? 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

                                                                                                                                                    

Punkty A i B mają                             

ten sam kolor 

 

 

 

 

 

                                                  

 

Punkciki po środku są                                     

                                                 takie same 

 

 

 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te potwory są takie same 



 

                                     Super sport na lato     

                                  Flyboard    
 

Flyboard , to urządzenie służą-

ce do uprawia-

nia ekstremalnych sportów 

wodnych. Na urządzeniu moż-

na wykonywać różnorodne 

akrobacje w wodzie i w powietrzu (wznoszenie 

się nawet na 18 metrów ponad poziom 

wody), poruszanie się z dużą prędkością pod jej 

powierzchnią. 

Flyboard został wynaleziony , w 2011 roku. przez mi-

strza świata w pływaniu na skuterach wodnych . 

Siłą napędową każdego Flyboarda jest skuter wodny 

o mocy co najmniej 100–150 koni mechanicznych. 

Swoboda ruchu na urządzeniu jest ograniczona dłu-

gością węża (zazwyczaj około 18–23 metrów). Moc 

turbiny skutera jest wykorzystywana do wytworzenia 

dwóch strumieni wody pod ciśnieniem, które unoszą 

urządzenie nad powierzchnię wody i pozwalają na 

kontrolę toru lotu. Początkowo standardowo stoso-

wany był również dodatkowy mechanizm kontroli to-



QUIZ O FRIZIEQUIZ O FRIZIE  
Jak ma na imię Friz ? 

A) Karol Wiśniewski 

B) Karol Gązwa  

 

 

Ile subskrybcji ma Ka-

rol ? 

A) Ponad 200 tys. 

B) Ponad 2,3 mln 

C) Poniżej 1 mln 

 

 

W co lubi grać ? 

A) W Fortnite 

B) W Minecrafra 

C) W League of Legends  

 

 

Jaki jest ulubiony raper 

Friza ? 

A) Bedoes 

B) Kamerzysta 

 

 



Co moz na zrobic  w wakacje? 
Jeżeli nudzisz się w wakacje, koniecznie przeczytaj ten artykuł,  

miał dużo pomysłów na wakacyjną nudę. 

Kiedy jest deszczowo i nie można  na dwór zaproponuj rodzicom 

wycieczkę do Kołobrzegu do Muzeum Myszy. I 

dorośli i dzieci świetnie się tam będą bawić. 

Znajdują się tam różne gatunki od  

Mieszkających w lesie po takie z egzotycznych 

zakątków świata.  

Fajną atrakcją będzie też Muzeum Oręża Pol-

skiego, 

W którym  zobaczyć mundury i pojazdy woj-

skowe. 

Na pewno fani wydarzeń związanych z wojnami  

Poczują się tam jak w siódmym niebie. Można tam zobaczyć m.in. 

Czołgi, pojazdy policyjne, bronie, motory i wiele innych. 

Ciekawą atrakcją jest też Pomerania Fun Park, w którym znajdują 

się między innymi : kolejka dragon, dmuchany plac zabaw, strefa 

wodna, a w hali : zjeżdżalnie i małpi gaj. 

Na letnie spacery lub jazdę na np.. Rolkach polecam wycieczkę 

nad jezioro Miedwie jednocześnie Można też  się wybrać na plażę  

znajdującą się przy ścieżce.  Podczas spaceru można zjeść lody w 

jednej z kawiarenek lub zjeść obiad w restauracji nie daleko pla-

ży.  

 



 


