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Соба за бегство – Упатство за наставници 

 

Оваа соба може да се реализира во кабинетот по информатика или во било која училница во 

која има барем, 2 компјутери.. Учениците го добиваат само првото упатство со приказната и 

потоа останатите треба самите да ги пронајдат. Учениците добиваат и 4 картички за помош. 

Кога им треба помош ја даваат картичката на наставникот и добиваат помош. Доколку ги 

истрошат картичките, а им е потребна дополнителна помош наставникот им ја дава но им 

додава по 1 минута на крајното време. Најдобро е да бидат тимовите од околу 6 ученици.  

Ќе ви ги напишеме редоследно сите загатки кои учениците треба да ги решат. 

1. Испечатен документот 1.бинарен код.doc  и приказна.doc. Најдобро е да бидат 

пластифицирани со цел нивна реупотреба со следните групи. Исто така учениците 

добиваат и по 3 картички за помош. Истите ги даваат на наставникот кога им е 

потребна помош. Доколку ги истрошат картичките и повторно побараат помош тогаш 

им се додава по една минута на крајното време за секоја помош. 

2. Откога ќе го откријат кодот во документот   учениците го бараат QR кодот кој не треба 

да биде на многу видно место, но и е скриен за да биде тешко да се пронајде. Кога ќе 

го скенираат кодот тој ќе ги одведе на интернет страница каде што ќе треба да ја 

внесат лозинката која претходно ја дешифрираа. (eniac). На страницата има 6 прашања 

кои учениците треба да ги одговорат. Земјаќи ја првата буква од секој  одговор треба 

да ја откријат следната шифра. (Прашањата ги има во документот 2.загатка на 

интернет. doc. На интернет страната го имаат и упатството каде да ја најдат следната 

загатка. 

3. За оваа загатка ви треба компјутер. Убаво е доколку има повеќе компјутери за 

учениците да не знаат веднаш кој компјутер треба да го вклучат. Како што пишува во 

упатството еден компјутер треба да се обележи дискретно со црвена боја (може да 

залепите мал круг од црвена хартија). На тој компјутер треба да поставите лозинка – 

лозинката која ја откриваат учениците од загатката 2. (s4ipri) 

4. На компјутерот ќе креирате папка на декстопот со име Escape room. Во неа ќе го 

снимите документот  3.код. xls. Тоа е ексел документ во кој треба да откријат што се 

крие зад адресите на ќелиите.  (1432) 

5. За третата загатка ќе ви треба кутија која ќе за заклучите со помош на брава која се 

отклучува со лозинка со 4 броеви (како оние за заклучување на 

велосипед). Во неа ќе ја ставите следната загатка. Се отклучува со 

лозинката од претходно (1432). Се користи документот 4.загатка 

во кутија.doc. Оваа загатка ве води до клуч од некој шкаф во 

училницата.  

6. Клучот треба да биде залепен на мониторот кај наставничкиот 

компјутер (или лаптопот). Со клучот кога ќе го отворат шкафот во него стои последната 

загатка и упатството. Уредот треба да ви биде скриен во некога книга како на сликата. 
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Книгата ја поставувате на некоја полица. Полицата ја фотографирате еднаш без книгата и 

еднаш со книгата. Во шкафот последната загатка се всушност тие две фотографии. Учениците 

треба да сфатат каде се наоѓа уредот. Со сликите ќе ја оставите и последната загатка 5.Слики 

загатка.doc. 

 

 


