číslo siedme

ročník prvý

Čaute decká!
Ten čas ale letí... ani sme sa nenazdali a už máme po Veľkej noci. Počuť vtáčiky ako nám
spievajú,
vietor už nie je
studený

a

drsný, ale príjemný

jarný

vetrík…
Konečne

sa

už aj počasie
zamyslelo
samo

nad

sebou

a

rozhodlo
urobiť

sa
nám

r a d o s ť .
Slniečko krásne svieti. Vonku vidno, že prichádza jar… A tak mi napadlo, prečo vlastne ľudia
pomenovali toto ročné obdobie akurát jar… Prečo sa nemohlo volať slnečné obdobie,alebo
prechodné … Skrátka, ako si vôbec ľudia
dokázali vymyslieť take úžasné názvy,že
JAR, LETO, JESEŇ a ZIMA… Ja by som to
asi nedokázala a takto ich chcem verejne
pochváliť a poďakovať sa im, že to urobili za
mňa… Ďakujem.
Ešte chcem pripomenúť, že my ani za
takého krásneho počasia nesmieme zabudnúť na našich čitateľov, takže sme tu zase s
novým číslom, ktoré je plné prekvapení, zaujímavostí a noviniek.
Dúfame, že sa Vám bude oRiešok páčiť.
Danielka :)

VO VNÚTRI NÁJDETE:
o Rozhovor s Hankou Siky
o 39 rád, ako sa správať vo výťahu
o Profily vedúcich
o My sa pýtame, vy odpovedáte
o Klebety z Riešok
o Číselnú krížovku
o Úžasné optické klamy
o Aj majster tesár sa utne
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Profily

Poslední dvaja vedúci, ktorí sa uchádzajú
o vašu priazeň, sú naši najstarší a najmúdrejší (chacha, že najmúdrejší;) ) Mišovia.
Teraz už poznáte všetkých. Aspoň do
času, kým sa novými vedúcimi nestane
naša "mlaď", ktorú zatiaľ poznáte z
opravovania, výletov, ...
Hlasujte, máte poslednú možnosť tento rok
ovplyvniť, ako bude vyzerať budúce číslo.
Opäť - A5 s jedným Mišom:), popr.
súťažou a vašim podpisom (posielajte
spolu s riešeniami).
Tu ich máte:
1. Michal Mesároš
2. Mišo, Mesi
3. ZŠ Mudroňova 18,
GAMČA, Matfyz
UK v BA
4. Aj to mám prezradiť? No dobre, 23.
5. Momentálne asi za nič, ale o pár
mesiacov, ktovie? Možno za jachtu, na
ktorej by som sa plavil okolo sveta, a na
ktorej by som chytil strašnú morskú
chorobu :)
6. Od letného tábora v Gelnici v roku
2002.
7. Pieseň Sun is burning od Simona &
Garfunkela a teplo, ktoré konečne
prichádza.
8. Sú to dvaja psi, vlčiak Hary a jazvečík
Ťapko, a ešte zakrslá králička Ryška.
Ale živí ich viac mama ako ja :)
9.Hej,
som strachopud. Niektorí vedúci
9.
by vám vedeli rozprávať, že nechcem
byť sám na nočnej hre... Ale bojím sa aj
samoty, bojím sa o blízkych, a najviac sa
bojím samotného strachu.
10. Čo čo? Čo Ti mám na to povedať?
Palacinky so šľahačkou :)

1. Meno
2. Prezývka
3. Školy
4. Vek
5. Za čo by si vymenil
prácu v prestížnom
matematickom seminári?
6. Odkedy sa venuješ
Rieškam?
7. Čo na teba v posled nom čase zapôsobilo?
8. Čo doma živíš?
9. Bojíš sa?
10. ČO?????

1.
Michal
Foríšek,
naposledy keď som sa díval
do občianky, tak tam niečo
také písali:)
2. (Achjo, samé
ťažké :)Nemôžeš sa pýtať len tie, čo
nevieš odpoveď? :)) MišoF.
3. ZŠ na Pionierskej ulici, po revolúcii tá
istá ZŠ, ale už na Ulici mládeže,
Gymnázium
Poprad,
Popradské
nábrežie (to bolo voľakedy Leninovo, a
teraz je tá škola už Gymnázium
Kukučínova, lebo ich odsťahovali do
kasární)
a
Matfyz
(Fakulta
matematiky,fyziky a informatiky UK).
4. Ešte chvíľku 24.
5. Prácu napríklad za sáčok praclíkov...
ale tie ostatné veci ani za nič ;)
6. Od ich úplne prvého sústredka na
Dubníku.
7. Som bol v kine na film Pride and
Prejudice (Pýcha a predsudok) a bol o
dve triedy lepší ako som čakal ;) A ešte
gravitácia. Ale tá na mňa pôsobí nie len
v poslednej dobe.
8. Hlavne seba, a to výdatne, pravidelne
a veľmi dôsledne.
9.Toto
je už predposledná otázka, že?
9.
Tak potom sa už asi nemám čoho báť :)
10.Som
Ti vravel, nevŕtaj sa perom v
10.
uchu, ale ty nie...

Čo sa šušká v Rieškach
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Ahoj decká!!
Tákže na tejto strane sa dozviete, čo všetko sa v Rieškach stalo, čo nestalo, a čo stalo, aj
keď sa nemalo... :)
Máme nové informácie o Elfinkinom plyšovom psovi...Stále žije!:)
Síce pôvodná farba sa už nedá veľmi identifikovať, zdravotne sa celkom drží..
Minulý štvrtok ho chcela vyprať, no zdá sa, že zabudla a odvtedy už žiadny na pranie vhodný štvrtok neprišiel. :)
Na Veľkú noc sa aNTI činil a poriadne vyšibal Halucinku a jej maminu. Keď už bol u
nich, využil príležitosť a zatancoval si na ich Stepmánií.
( Pre viac informácií, čo to Stepmánia je, kontaktujte Halucinku)
Zato Aďka ostala na Veľkú noc suchá. Teraz je len otázkou, či je na vine to, že nemá
stepmániu, alebo to, že bola na Orave a to je pre rieškarskych junákov trochu málo po ceste.
Siky sa v poslednej dobe pohybuje v zvláštnych priestoroch. Viackrát bola videná s
notebookom medzi sliepkami. Tvrdí, že chodí na internet, ale už ste počuli, že by mali sliepky v kuríne pripojenie? Je to záhada, len je otázne, či pre detektívov alebo psychiatra:)
Aďka mala v izbe málo kyslíka. A čo je lepšie na kyslík ako rastliny? Tak si zadovážila
novú zelinku dúfajúc, že tým presvedčí mozog, že má lepšie pracovať. Dúfame, že sa jej to
podarí, lebo ako je známe, bez kyslíka sa rozmýšľa oveľa horšie ako s ním. Aspoň sa tak
povráva a bez neho to nevydržalo nikomu dlhšie ako tri minúty.
Jankaa je zas o skúsenosť bohatšia. Vyskúšala si, aké je byť reportérkou, a urobila
interview s našimi troma vedúcimi Siky, iFkou a Jankou=). Darilo sa jej, jednu časť výsledku si môžete prečítať hneď - rozhovor so Siky. Keby jej to náhodou s tou architektúrou
nevyšlo, určite sa nestratí ani vo svete médií.
Inak všetko po starom. Ibaže by nie:)

Autorky: Janka B. a Janka=)

Vyhodnotenie Wilkovho minikvízu
V prvom rade by som chcel veľmi pochváliť obe riešiteľky, ktoré sa zapojili do môjho
minikvízu a to konkrátne Mišku Floriánovú a Martinku Sivákovú.
Sivákovú Správne odpovede na
otázky sú:
1. Debutový album Martiny Schindlerovej - Patríme k sebe
2. Paľo Habera - Love song
3. Zlatá slávica 2005 - Zuzana Smatanová
4. The Shoop Shoop Song - Cher
5. Prvý hit Avril Lavigne - Complicated
A víťazkou sa stáva, tramtada-da-dá ... Martinka Siváková.
Siváková Sladká odmena ju určite
neminie. Gratulujem.

4. strana

Rozhovor s Hankou Siky

V tomto čísle si môžete prečítať rozhovor s Hankou Sikhartovou, prezývanou Siky.
Čo sa Ti naposledy snívalo?
Nepamätám sa síce, čo to bolo naposledy,
ale určite to bolo niečo katastrofické. Ja
mám také sny, že sa podo mnou začne
prepadávať chodník v záhrade, že ma niekto naháňa, že padám do priepasti. Asi preto
si ich nepamätám radšej.
Tie Tvoje sny, sú dosť strašidelné, bojíš
sa niečoho?
Nebojím. Teda bojím sa niekedy, ale
snažím sa to skrývať, lebo chcem byť silná
žena.
Akú knihu si si naposledy prečítala?
Mala som robiť referát do školy o Veľkej
Morave, a tak som začala k tejto téme čítať
knižky. Časom ma to tak chytilo, že som okrem tých o Devíne začala čítať aj o Bratislavskom hrade.
Dozvedela som sa kopec vecí, čo som ani nevedela - napríklad o archeológii, Panenskej veži,
pamiatkach Veľkomoravskej ríše a tak.
Stíhaš sa popri toľkých povinnostiach, čo máš v škole, venovať Rieškam a Rieškarom?
Určite nie tak ako by som chcela, ale snažím sa, aby som nezanedbávala Riešky ani ľudí okolo seba,
pretože sú pre mňa veľmi dôležití. A keď si toto človek uvedomí, tak sa vždy snaží nájsť si čas.
Čo si myslíš - je lepšie byť účastníkom alebo vedúcim matického seminára?
Všetko má svoje čaro. Myslím, že je dobre zo začiatku byť účastník, a potom, keď človek naberie trocha
rozumu a skúseností, a dostatočne si užije to svoje účastníctvo, tak potom sa stať vedúcim.
Spomínaš si na nejaký účastnícky zážitok?
Tak ten môj najlepší je spojený s Jankou=). Ak si dobre pamätám bolo to na nočnej hre, kde sme sa
predierali tmavým lesom. V družine nás všetci chlapi okašľali, tak sme išli tri baby, a sme sa hrozne báli,
a celá nočná hra získala takú neopakovateľnú strašidelnú atmosféru.
A potom keď prešli účastnícke časy, bolo ťažké stať sa vedúcou?
Ani nie. Ja som ako účastníčka skončila s Rieškami, a prišla z bernolákovskej ZŠ na Gamču. A som sa
trošku bála, že to bude na gymnáziu ťažké, aj ma trošku ostatní strašili, a tak som nerozmýšľala nad tým
že by som chcela pomáhať v Rieškach v prvom ročníku, chcela som sa venovať hlavne škole. Až potom
v druhom ročníku za mnou prišiel Paľo Jurča s Majčim a spýtali sa ma, či by som to nechcela skúsiť. Tak
som povedala áno a tešila sa, že to bude super. No vtedy to pre mňa neznamenalo veľa, až neskôr som
si uvedomila, čo to vlastne znamená. A po prvom sústredku sa to celé rozbehlo, a celkom pekne bežím
na tej rieškarskej trati až dodnes.
Keby si si mohla pridať nejakú vlastnosť alebo niečo na sebe zmeniť, čo by to bolo?
Hmm. Asi by som chcela veľa vlastností. Napríklad zodpovednosť, viacej rozumieť matematike a pevnejšie nervy. Ale ťažko povedať, toto by asi lepšie posúdil niekto iný.
Keby si sa mala prirovnať k nejakému zvieratku, aké by to bolo?
Narodila som sa v znamení barana, takže možno baran, lebo som pekelne tvrdohlavá.
Si ranný vtáčik, alebo skôr nočná sova?
Ja? Určite nie vtáčik. Keby som si mohla spraviť deň, ktorý by mi najviac vyhovoval, tak som hore do
tretej nadránom. A potom ráno okolo dvanástej - jednej vstanem. (Chcela povedať na obed :)
Pamätáš sa na svoj úplne prvý deň v škole?
Pamätám si akurát to, že ma posadila mamina k nejakému dievčatku, s tým že ju určite poznám, že je
to susedka. A ja som vôbec netušila, kto to je. Neskôr na strednej, bol prvý deň veľmi vtipný, lebo som
meškala skoro pol hodinu. Keď som prišla, všetci, už sedeli, zoznámili sa, a mne ostalo miesto pri
najväčšom týpkovi v triede.
Aký bol Tvoj nenávidený a obľúbený predmet?
Ja som dlho nemala rada slovenský jazyk a literatúru, hlavne na základnej škole. Lebo som sa nikdy
nevedela naučiť kto čo napísal. Ale potom sa to zmenilo a začala som nenávidieť geografiu, lebo som
netušila, ktoré mesto je kde. A obľúbené? Asi všetky ostatné.
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Nemala si rada zemepis? Ten je
predsa o krajinách a cestovaní.
Nemáš žiadny cestovateľský
sen?
Vlastne sa môj vzťah k zemepisu
zmenil, práve keď som odišla zo
strednej školy. Nemusela som sa
ho učiť, a začala som sa mu sama
venovať. Začala som čítať rôzne
cestovateľské knižky a veľmi rada
by som cestovala. Je zvláštne, že z
neobľúbeného predmetu sa stala
vášeň.
Chodila si do školskej jedálne?
Nechodila som tam vôbec, som sa
bála toho čo by ma tam mohlo
čakať. Ale dnes, keď už som na
vysokej, normálne chodím papať do jedálne.
Aké je tvoje obľúbené jedlo?
Všetko, čo nezje mňa:
A niečo čo by si nikdy nevzala do úst?
Asi by ste čakali, že poviem nejakú chobotnicu, alebo kobylky, ale mňa práveže veľmi láka takéto exotické
jedlá vyskúšať.
Keď si bola malá, čím si chcela byť?
Asi ničím, nikdy som sa nad tým nezamýšľala. Alebo si už nepamätám. Ale pamätám si, že sme sa so
sestrou hrávali na učiteľky, mamičky, predavačky.
Čo si najradšej obliekaš?
Najradšej to, čo je práve čisté. Lebo to je u nás doma večný problém. Otvorím skriňu, a tam nič čisté nie
je.
Tak, asi pranie nebude Tvojou obľúbenou činnosťou: Ktoré domáce práce máš úplne najmenej
rada?
Všetky. Ale celkom rada mám umývanie okien. Lebo mi prináša pozitívnu náladu, keď sa môžem potom
cez neho pozrieť.
Čo rada robíš?
Asi tvorím. Čokoľvek kreatívne. Zbožňujem, keď ma kopne múza, a mám kopec nápadov, ktoré zo seba
potrebujem nejako vydať. A niečo nakreslím, alebo napíšem, alebo iným spôsobom tie nápady zo mňa
vyjdú.
A čo chceš robiť, keď budeš veľká?
Dúfam, že architektúru, keď ju už študujem. Ale keby mi to nevyšlo, chcela by som obrovskú čajovňu so
skvelou atmosférou.
Čo ťa najviac nudí?
Otravní ľudia.
Si samotár, alebo spoločenský typ?
Aj to, aj to. Som rada v spoločnosti, ale niekedy človek potrebuje byť aj sám.
Koho z vedúcich poznáš najdlhšie?
Janku =), Jankua a Pištíka.
Čo by si chcela odkázať mladým Rieškarom?
Vážte si to, čo máte, lebo keď budete starí chreni (ako Hanka:), tak si uvedomíte, o čo všetko ste prišli
tým, že ste sa trápili hlúposťami. Ten čas, ktorý teraz máte, je úplne jedinečný, tak si užite každú
každučičkú sekundičku. Nielen na sústredku, alebo s kamarátmi, ale aj doma, v škole. Jednoducho žite
naplno.
So Siky sa rozprávala Jankaa
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39 rád, ako sa správať vo výťahu

Tento článok si prečítajte až po menšej psychickej príprave, užijete si ho oveľa viac.
Predstavte si mačku. Teraz niečo ťažšie predstavte si mačku na korčuliach. Ďalej predstavte si mačku na korčuliach v
slnečných okuliaroch ako ide v bikinách po
hrádzi. A naháňa psa na bicykli:) Máte?
Toto bol mierny tréning predstavivosti.
Teraz ste už pripravení čítať. A nezabudnite
si každú situáciu predstaviť. No a berte to
trochu s rezervou:)
1. Vydávajte zvuky závodných áut, keď
niekto nastupuje/vystupuje.
2. Vysmrkajte sa a ponúkajte ostatným cestujúcim prehliadku vašej vreckovky.
3. Tvárte sa nepríčetne, udierajte si po čele
a brblite si: "Buďte všetci ticho! Nepočúvam
vás, nanana, neraďte mi, čo mám robiť!".
4. Bez prerušenia si pískajte stále dookola
prvých pár taktov vašej obľúbenej pesničky.
5. Na dlhej ceste sa pohupujte zo strany na
stranu vo frekvencii výťahu.
6. Trošku pootvorte svoju aktovku/kabelku,
nazrite dovnútra a opýtajte sa: "Máš tam
dosť vzduchu ?"
7. Ponúkajte vizitky ostatným spolucestujúcim.
8. Oblečte si niečo naruby.
9. Stojte potichu, bez pohybu, tesne
namačknutý na roh výťahu tvárou ku stene.
10. Keď vchádzate na vaše poschodie s
fučaním lomcujte dverami a tvárte sa sklamane, keď sa otvoria samé.
11. Nakláňajte sa k ostatným cestujúcim a
hovorte im: "Pozor, príde revízia cestovných lístkov."
12. Privítajte každého, kto pristúpi, a žiadajte ho, aby vás oslovoval "admirál".
13. Rozťahujte sa po celom výťahu.
14. Na najvyššom poschodí nechajte
otvorené dvere a trvajte na tom, nech sú
otvorené, až dokiaľ nezačujete cinknúť
mincu, ktorú ste vhodili do šachty.
15. Uprene sa dívajte na spolucestujúceho,
usmievajte sa a oznámte mu, že máte dnes
nové ponožky.
16. Keď je v kabíne aspoň 8 ľudí, brblite si:
"Ale nie, prichádza nevoľnosť z jazdy !"
17.
Dávajte
ostatným
cestujúcim

náboženské požehnanie.
18. Občas zamňaukajte.
19. Stavte sa s ostatnými, že sa vám vojde
korunáčka do nosa.
20. Ukážte spolucestujúcemu nejaké vaše
znamienko a opýtajte sa, či nevyzerá infikované.
21. Spievajte si: "Pec nám spadla …" a
stláčajte pri tom všetky tlačidlá.
22. Kričte: "Pripraviť padáky !" pri každom
pohybe výťahu smerom dole.
23. Uprene sa dívajte na jedného z cestujúcich a vykríknite: "Ty si jeden z nich !" a presuňte sa do vzdialenejšieho rohu.
24. Cestujte s chladiacou taškou, ktorá má
na boku nápis "Ľudská hlava".
25. Odgrgnite si a zahláste: "Hmmm …,
veľmi chutné !"
26. Nechajte medzi dverami odloženú krabicu.
27. Opýtajte sa ostatných cestujúcich, či
môžete namiesto nich stlačiť tlačítko.
28. Nasaďte si na ruku bábku a rozprávajte
na cestujúcich "v jej mene".
29. Keď je vo výťahu ticho, rozhliadnite sa a
opýtajte sa spolucestujúceho: "To zvoní váš
mobil?"
30. Povedzte "ding" na každom poschodí.
31. Povedzte: "Vždy som chcel vedieť, čo to
robí !" a začnite stláčať červené tlačidlá.
32. Počúvajte steny výťahu stetoskopom.
33. Nakreslite na dlážku kriedou malý
štvorec a vyhláste, že toto je vaše "osobné
miesto".
34. Zoberte si so sebou stoličku.
35. Odhryznite si zo sendviča a opýtajte sa
spolucestujúceho, či chce vidieť, čo máte v
ústach.
36. Hrajte sa s bublifukom.
37. Prehláste démonickým hlasom: "Musím
nájsť najvhodnejšie ľudské telo …"
38. Vydávajte explozívne zvuky, keď niekto
stlačí tlačidlo.
39. Uprene hlaďte na svoj palec a opakujte
si: "Mám ten dojem, že sa to zväčšuje !"

Aj majster tesár sa utne
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A máme to tu znova. Aj majster tesár sa utne! Tak si prečítajte, čo všetko sa dialo
v jednej nemenovanej oktáve:)
-Ako si Yossarian vystrelil z nadriadených?
-Z pušky!
-Toto keď nebudete na maturite vedieť, tak vás vykastrujem.
-Čo to máš na lavici?
-Mám tu cdčko, fixku, pitie, prihlášku na maturitu...
-Máš aj zošit?
-Nó, som si zabudol doma.
-Ja nie som schopná si práve túto zložku.
-Koľko Vám platia za hodinu?
-Strášne prachy.
-Vieš ako Ťa volá môj syn?
-Nie.
-Mucko.
-Od budúcej hodiny vás známkujem za reakcie na hodine. Vieš=> Päť.
-By sa asi už príliš ľahko sa kroky robili asi už nie.

Optické klamy

saxofonista - ľudská tvár

eskimák zozadu - indián
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My sa pýtame, vy odpovedáte

A sú tu už dlho očakávané výsledky našej i
vašej obľúbenej súťaže. Po dlhom a napínavom súboji Markízy a Stv, v kategórii
televízna stanica, nakoniec vyhrala Markíza
a cenu získava Jakub Haidari z Gamče.
Gamče
Sladká odmena mu bude odovzdaná buď na
sústredení, alebo si ho nájde osobne:) Aby
ste vedeli, za ktoré veci vám boli udelené
body tu sú víťazné možnosti v kategóriách:
1. zviera - pes - 13 bodov
2. vnútorný orgán ľudského tela srdce - 16 bodov
3. zmysel - zrak - 17 bodov
4. písmeno slovenskej abecedy - A -

16 bodov

5. štát - Slovensko - 12 bodov
6. televízna stanica - Markíza - 11

bodov

7. prst - palec - 8 bodov

Pre tých, ktorí našu súťaž ešte nikdy
neriešili, ide o to, aby ste na kategórie, ktoré
dostanete, napísali tú možnosť, ktorú si myslíte, že napíše aj najviac vedúcich. Ide o tzv.
empatiu. Vaše odpovede nám posielajte na
samostatnom podpísanom papieri formátu
A5 spolu s riešeniami. Tak a teraz kategórie:
1. citát
2. časť oblečenia
3.známka
v škole (jednotka,
3.
dvojka, trojka, štvorka a päťka)
4. zelenina
5. živel (voda, oheň, vzduch a
zem)
6. televízny seriál
7. mesto (okrem Bratislavy)
Držíme vám palce pri riešení :)

Číselná krížovka
Tak a teraz hlavolam od našej Teraz doplňte za čísla vo farebných
riešiteľky Sáry Minárovej. Napíšte do tajničky políčkach príslušné písmená:
čísla pomocou vyriešenia príkladov:
O = (3 + 9*9) / 12
1. 5*5*10
T = (9*9 - 8*8 -1) /2
2. 8*8
L = 356 - 6*6*6 -24*10
3. 2*9*5*2 + 9
K = 1*1 + 2*2 + 3*3 + 4*4 + 5*5 -1*1 - 3*3 4. 2+2*10 + 2*100 + 2*1000
4*4 - 5*5
S = (3561 - 561) / 1000
5. 5*2 + 5*5 -1*1
6. 6*6*6
M = (5*5*5*5*5*5*5*5*5)/ 5*5*5*5*5*5*5*5
G = 6*6 / 2*2
I = (2 + 7 + 9*9) / 45
A = 1194/199
E = (1*1*1*1*1*1) / 1*1*1

