3 PREPROSTI TRIKI
NAD KATERIMI BODO
OTROCI NAVDUŠENI

STOPI SKOZI A4 LIST PAPIRJA
Kaj potrebuješ?
➢ A4 list papirja
➢ škarje

Navodila:
1. Preden začneš pomisli: »Kako bom lahko stopil-a skozi A4 list papirja?«. Verjetno si
misliš, da ni dovolj velik, da bi naredili luknjo skozi katero boš lahko stopil-a.
2. Vzemi A4 list papirja in ga prepogni po dolžini.

3. Na strani prepogiba s škarjami horizontalno zareži, vendar ne povsem do konca.

4. Obrni list in enako zareži tudi iz druge strani.

5. Tako nadaljuj dalje. Torej vsakič narediš zarezo iz druge strani lista. Zadnja zareza
mora biti enako kot prva, torej na strani prepogiba.

6. Prereži vse prepogibe, razen prvega in zadnjega.

7. Razpri papir in nastala bo velika luknja. Tako velika, da lahko stopiš skozi! :)

UPOGLJIVI/GUMIJASTI SVINČNIK
Kaj potrebuješ:
➢ Svinčnik
Navodila:
1. Preden trik pokažeš staršem ali prijateljem je potrebno nekaj vaje.
2. S palcem in kazalcem primi svinčnik malo pred delom, kjer se začne radirka. Svinčnik
drži narahlo.

3. Tresi roko/zapestje gor in dol in pusti tudi svinčniku, da se premika. Ko boš ujel-a
pravo hitrost bo gibanje ukanilo tvoje oko in izgledalo bo, kot da se svinčnik upogiba.
Ni potrebno hitro migati. Predvsem z vajo boš našel-a pravo hitrost.

MATEMATIČNI TRIK
Kaj potrebuješ:
➢ Osnovno znanje matematike
Navodila:
1. Prijatelja, brata, sestro ali starše povabi k sodelovanju.
2. Prosi ga/jih, da si izberejo številko od 1 do 9.
3. To število naj pomnožijo z 2.
4. K temu zmnožku prištejejo 6.
5. In nato delijo z 2.
6. Od te številke naj odštejejo število, ki so si ga zamislili v 1. koraku.
7. Rezultata ne smejo povedati na glas. Reči, da jim boš prebral-a misli in ugotovil-a
končni rezultat. Kot pravi čarovnik malo počakaj in prikaži kako jim bereš misli.
8. Rezultat = 3.
9. Brez skrbi. Katerokoli številko do 1 do 9 si bodo izbrali bo rezultat 3. Poizkusi tudi
sam-a.

Žal nihče ne ve, kdaj bo teh težkih časov konec, verjamemo pa, da bo
minilo in se bomo lahko vrnili v svoje vsakodnevno življenje.
V Hiši iluzij vam želimo v tem času priti nasproti - zato smo za vas
pripravili posebno omejeno ponudbo:

75% popust na celoletno vstopnico z
NEOMEJENIM vstopom v
Hišo iluzij
Vstopnice lahko kupite

TUKAJ

Želimo ti veliko užitkov pri izvajanju trikov. Veseli bomo, če nam
kakšen svoj trik pošlješ na luka.novak.kogoj@houseofillusions.si ali ga
objaviš na naši FB strani.
Spremljaj nas še na prej.
Ekipa Hiše iluzij
www.houseofillusions.si

