Zasa sme pre vás pripravili niečo nové,
čím by sme potrápili vaše hlavičky. Veď
príkladov je málo a vy ich isto rýchlo vyrátate.
No, čo by ste potom celé dni robili? Keď zvládnete túto špeciálnu šesťsmerovku, odmenou vám bude tajnička v podobe japonského
príslovia (Nevyslovené
slová sú....dokončenie
nájdete v tajničke). Zastrúhať
ceruzky a pustiť sa do boja
s neposlušnými písmenkami!
Veľa šťastia!

AKORD, AKVÁRIUM,
DARČEK, FIALKA,
HRUŠKA, INJEKCIA, KLOBÚK,
KOREŇ,
KORMORÁN,
KORYTNAČKY, KOZA,
LUPIENOK, MAČETA, MALINA,
MRAČNO, MRAVEC, MÚR,

S novým číslom k vám prichádza aj
nový slovník.:) Zatiaľ vám tu napíšem ďalšie
slovíčka, ktoré by ste sa mohli naučiť. Ak budete mať o tento krásny jazyk aj naďalej záujem (čo pevne verím, že budete:), prejdeme
aj na nejaké jednoduché vety a frázy, aby
ste sa vedeli dorozumieť. Takže tu sú nové
slovíčka:
		Strom - дърво
		Dom - къща
Stena - стена
Záhrada - градина
		Kvet - цвете
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NÁROD, NIKOTÍN,
NOŽNIČKY, OBRÚČKA, ODKAZ,
ODMÄK, OKOVY,
OKRASA,

Rieškarskýčasák
Číslo 2

Ročník 3

07/08

NEPREDAJNÉ

Čaute Rieškari !

ORGOVÁN,
OSLAVA,
RADOSŤ,
ROZMARÍN,
SLNIEČKO, SNEHOVÁ
VLOČKA, ZÁHRADKA,
ZEMIAK, ŽIACI

		
Lopta - топка		
		
Otec - татко
		Mama - мама
		Babka - баба
		
Dedko - дядо
		Brat - брат
		Sestra – сестра
Ak ste náhodou zabudli, čo ktoré písmenko znamená, nalistujte si minulý oRiešok, tam
to určite nájdete. Takže sa pekne učte, aby
ste raz mohli ísť do Bulharska.:) Pre toto číslo
je to odo mňa všetko, majte sa pekne a tešte
sa na ďalšie!:)

Tak, konečne ste sa dočkali. Áno, je tu
nové, vytúžené číslo oRiešku. Dúfam, že
vám neprekáža počasie posledných dní. Veď
sa len trošku ochladilo. Ale hlavne sme videli
prvý sneh! Hádam ste nezostali sedieť doma
a poriadne ste si ho užili. Veď viete, čo myslím. Guľovačka a tak...
Ak ste náhodou tento prvý sneh nestihli,
nebuďte smutní. Na najbližšie dni síce hlásia teplejšie počasie, ale zima už čaká predo
dvermi. Takže nestrkajte hlavy do piesku
a tešte sa na sniežik. A dovtedy sa nachysta-

Polooblačno až oblačno, vo vyšších polohách ojedinele hmla
Teploty 0 až 8 ºC
Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou
20 km/h
Stav ozónovej vrstvy 1% nad dlhodobým
priemerom
Hlavne sa snažte, aby ste sa dostali na
sústredko. Uvidíte, že sa to naozaj oplatí.
Spoznáte nových ľudí, zahráte sa nové hry a
určite sa dozviete aj čosi nové o matematike. A nedajte sa odradiť, pokiaľ
sa nedostanete. Veď sú tu ešte
výlety a tábor! A tie sú rovnako
super.:) Takže vám želám veľa
trpezlivosti a šťastia pri riešení.

S láskou vaša Marta

P. S.:  Aby ste si nemysleli, že len
vy riešitelia rastiete a meníte sa,
tak sme sa rozhodli vám priblížiť
časy dávno minulé v podobe tejto
momentky z Medickej záhrady.
Schválne, nájdite zopár rozdielov.:)
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Pečenie je zábava

V tomto čísle sme pre vás vybrali recept
s názvom:

Ak nám neveríte, pozrite si náš recept.
Je jednoduchý, takže ho určite zvládnete
pripraviť a chutiť bude zaiste všetkým.

str. 7

Vtip na každý deň
Aby vám počas tohto sychravého počasia
nebolo smutno prečítajte si vtipy. Smiech je
zdravý.

str. 7

Exkluzívny rozhovor

Šesťsmerovka

Aké zvuky vydáva Halucinka keď papá?
Z čoho ide, chúďatko, maturovať? Ak neviete,
tak sa určite dozviete.

Objavte v sebe lúštiteľský talent a možno
sa dozviete aj japonské príslovie.

str. 3

Vyhrali ste?
Odpoveď na túto otázku, ale aj novú
úlohu nájdete v súťaži.

str. 8

Výlet do Bulharska?
Nemusíte sa už zbytočne stresovať!
Vďaka nášmu slovníku sa dohovoríte ľavou
- zadnou.

str. 8

str. 5

Poradíme vám!
Áno, Rieškari majú problémy. A to ešte
aké závažné! Však si prečítajte poradňu a
uvidíte.

str. 6

Šuškanie
V Rieškach sa nešušká, ale priam sa kričí.
A keď už, tak rovno cez časopis. Nenechajte
si ujsť najnovšie klebietky o vedúcich.

str. 6
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oRieškové hviezdičky.

Áno, podobnosť názvu tohto pečiva a
nášho časopisu nevylučujeme.:) Dúfame,
že neodoláte a doma si ho upečiete. Ak
vám vyjdú veľmi pekné koláčiky, neváhajte a
pošlite nám vzorku.:)
Na cesto potrebujeme:
150g hladkej múky
100g cukru
100g zmäknutého masla
100g zomletých oRieškov
1 žĺtko
Tieto chutnučké ingrediencie zmiešame a cesto  necháme 1
hodinu odpočinúť. Veď aj ono  si

Zamestnanec na policajnej stanici sa pýta
policajta:
- Šéfe, nechcete pol prasaťa?
- A načo by mi bolo, však by sa mi v chlieve
prekotilo.
Hovorí policajt vodičovi:
“Už tretí krát vám hovorím, že vám tečie
chladič!!!”
Vodič nato:
“A ja vám už tretíkrát hovorím, že mám kropiace auto.”
Ako indián zistí, že mu vyschlo jazero?
Začne sa mu prášiť za kanoe.
Prijímacie pohovory na Policajnú akadémiu
prebiehajú takto:

zaslúž odpočinok, či nie? Potom cesto
rozvaľkáme, povykrajujeme hviezdičky a na
suchom plechu upečieme.
Na plnku potrebujeme:
3 žĺtky
100g cukru
50g mierne teplého rozpusteného masla
50g pomletých oRieškov
Všetko pomiešame a plnku máme
hotovú. Vychladnuté hviezdičky
spájame plnkou, polejeme kávovou, alebo čokoládovou polevou,
a navrch ozdobíme čokoládovou
ryžou.
Tak a náš recept je hotový.:)
Želáme dobrú chuť!

Je daný otvor trojuholníkového a otvor
kruhového tvaru. Adepti dostanú dve telesá,
jedno s kruhovou podstavou a druhé s
trojuholníkovou podstavou. Majú za úlohu
vsunúť teleso do správneho otvoru. Na
základe výsledkov testu ich potom rozdeľujú
na múdrych a silných.
Pán v obchode si skúša nohavice.
Predavačka: - Tie nohavice vám sedia ako
uliate.
Zákazník: - Čo ja viem... Trochu ma tlačia pod
pazuchami.
Je to hnedé a má to slon medzi prstami. Čo
je to?
Pomalí domorodci.
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Naša nová rubrika Poradňa zaznamenala veľký čitateľský úspech. Redakcia oRieška
bola doslova zaplavená množstvom listov, v
ktorých nás žiadate, aby sme vám pomohli
v neľahkej situácii. A tak vyberáme len tie
najzávažnejšie problémy.
Chcel by som si dať na chrbát vytetovať
číslo 47. Bojím sa však, že keď to zistí mama,
vyženie ma z domu. Prosím pomôžte mi,
mám štyridsať sedmičku naozaj rád.
Človek ktorý má rád ovečky
Keď ju miluješ, nie je čo riešiť.
Potrebujem vedieť, aký syr mal istý Eugen na desiatu 20. 11. 2007. Ďakujem.
Anonymný Guru z kvinty na Gamči

Chcela by som sa spýtať, ako vychádzať
s nadmerne inteligentnými ľuďmi.
Anonýmná večne mladá vedúca
S AKÝMI?!?
Som chorý, ale chcem ísť do školy. Nie
som chorý, keď nechcem ísť do školy. Čo
mám robiť?
Anonymný Stanislavus
Podobné prípady sa vyskytujú zriedka, ale nie
je to nič hrozné. Zväčša to býva spôsobené
skrytou láskou k niekomu, s kým sa v škole
stretávaš. Jediným riešením je uvedomiť si
čo k nej/jemu cítiš a pozhovárať sa s ňou/ním
o tom. A ten týždeň, kým sa vyliečiš, to skús
vydržať bez nej/neho.

Taký ten deravý.

Stanley je určite v nejakej bujnej fáze puberty. Tvrdí o sebe, že povstal a oživil svoj
vlastný tieň a momentálne sa jeho tieň zaoberá okultizmom, symbolizmom a dogmatizmom. Pri tomto fanatizme sa tiež zaujíma o
divoké tance. Odporúčame navštíviť psychiatriu a poprosiť testy na rozvrátenú osobnosť.
Halucinka ako inak sa stále venuje
hudbe. Momentálne má rozrobených viac
projektov. Od kompozície na ktorú chodí,
cez nejaké vlastné veci, až po vystúpenie na
elektrickej gitare spolu s ďalšou gitaristkou
a spevákom.
Ako iste všetci viete, čas letí ako voda
a my starneme. Naši kvintania sú už takí
starci, mali nedávno imatrikulácie (vítanie
prvákov
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na strednej škole). Tretiaci si pre nich pripravili
program a následne ich imatrikulovali. Dúfame, že všetci prežili pekný večer a príjemne
sa zabavili.
Miško sa nám asi zaľúbil. Videli sme ho
v doprovode sympatickej mladej dámy a tváril
sa veľmi šťastne. Veríme, že sa tento vzťah
bude sľubne vyvíjať. A nebojte sa, budeme
vás informovať o ďalšom priebehu.
Emilovi sa v poslednom čase darí
vyhýbať tréningom, vyhovára sa, že je chorý
a vonku je mu zima. Síce sa nám ešte nepodarilo zistiť, čo miesto toho stvára, náš tajný
tím pracuje a skúma všetky s tým súvisiace
udalosti. A Emil sa nevyhýba len tréningom,
ale aj seminárom z fyziky, dúfame, že to dobehne.:) Žeby bol tiež zaľúbený?

Rozhovor s Halucinkou
Čo vás čaká tentokrát? Exkluzívny rozhovor s jednou už trošku postaršou vedúcou,
ktorá napriek tomu, aká by mohla byť mimo
kvôli škole, na ktorú chodí, je úplne v pohode.
Všetci už určite viete, že hovoríme o Halucinke, známej tiež ako HL. Pre priblíženie,
tento rozhovor sa udial po skončení Matboja
P-matu a Riešok, takže nejaká tá únava sa
prejavila.:)
Ahoj Halucinka!
Fuf, fuf...
Fufníš?
Jem!
A čo papáš?
Horalku.
A prečo?
Lebo sme na Matboji,
doniesli nám horalky
a džús. Aj vlajočky. Jednu
modrú a druhú červenú.
Dobre, mám na teba
otázku. Si šťastná?
Hneď   zákerná na
začiatok. Hm, áno.
(Práve prechádzal okolo
nás vedúci Laco, no HL
si ho ani nevšimla, pozn.
redakcia).
Stala sa ti v poslednom čase nejaká
vtipná príhoda?
Hm, to tu nejdem rozoberať...
Prečo? Podeľ sa s riešiteľmi.
To je súkromná záležitosť. Ale, stalo sa mi,
že keď som pripravovala príklady na Matboj,
tak som bola strašne unavená, a bolo nejaké
stretko, a ja som sa začala veľmi, veľmi kosiť.
Ehm, to je tá vtipná príhoda?
No, podľa mňa to je strašne vtipné.
Okej, prejdeme teda k Rieškam. Aké
boli tvoje začiatky v Rieškach?

No, tak ja si to už presne nepamätám. Viem
len, že niekto k nám prišiel do triedy so zadaniami a hneď ako som sa k nim dostala,
som ich začala riešiť. Ale keď som sa
dostala na prvé sústredko, tak som nešla.
(smutný podtón, pozn. redakcia) Avšak niektorí spolužiaci z triedy išli, napríklad Danka,
a potom mi rozprávali aké to bolo super a tak.
No a potom som už aj ja začala chodiť na
sústredká a neskôr som bola na všetkých.
A čo takto sústredenia, na ktorých si bola
ako vedúca. Máš, najmä
z tých prvých, nejaké
vtipné príhody, trapasy?
(smiech) S Lacom sme na
mojom prvom sústredku
robili náboj. A keďže bola
téma Televízie, tak sme
si reláciu „Páli vám to?“
premenovali na „Páli vás
to“. A mali sme krásne
vyrobené šesťuholníkové
kartičky a mechanizmy,
ktoré sa mali otáčať, ale
akosi sme zabudli úplne
dotiahnuť výsledky k príkladom. No, ale celý náboj
úplne vyšiel. Všetkým
deťom sa páčil, len my vedúci, alebo aspoň ja, sme boli trošku vynervovaní. (smiech)
Máš nejakú naj osobu, ktorú si vďaka
Rieškam mala tú česť stretnúť?
Áno, Ľubka...
Jej, pekné od teba, že ma spomínaš.
No, naj osobu nepoviem. (smiech) Každý
vie, že to bol On, ale nebudeme to rozvíjať.
(smiech)
Chodíš na Gamču do oktávy. To znamená, že tento rok čo?
Maturujem! A už mám strašné stresy.
Je november.
No však.
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A maturita je v máji.
No však. A učitelia nás už s nimi stresujú.
Z čoho ideš maturovať?
No matika, slovenčina, angličtina a posledný hádaj.
Informatika?
Áno. To je najlepší predmet z týchto
štyroch. Teda ešte matika je dobrá.
Zmaturuješ, a čo potom? Pôjdeš na
Matfyz?
Jasné. A ešte pôjdeme s Lacom na konzervatórium.
Akože na dve školy naraz?
Áno, veľmi by sme chceli. Je to taký náš
sen.
Bude ti ľúto, keď odídeš z Gamče?
Áno, bude. Ale zase odídem na Matfyz
a tam poznám veľa ľudí, pretože veľa ľudí z
Gamče tam ide.
Áno, chápeme. Kockatí sa musia
združovať.
(smiech)
Tiež ťa teraz čaká stužková, nie?
Áno, a budem mať krásne šaty. Teda ešte
mám len látku, ale mamina mi ich ušije.
Budú oranžové, teda také skôr do medena.
A tešíš sa na stužku?
Áno, veľmi. Napríklad niektorí už dávno nosia
stužky. A my nič. Ani oznamká nemáme.
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A pravdepodobne ani keď vyjde oRiešok, tak
ich ešte nebudeme mať. Teda možno návrh
už bude.
No, poďme ďalej. Máš rada hudbu?
Samozrejme. Je to najlepšia vec na svete.
Teda až po nejakých osobách. (smiech)
(smiech)
Teda napríklad po tebe. (smiech)
A koľko máš doma hudobných nástrojov?
Strašne veľa.
Koľko?
Klavír, gitara-Kvetinka, gitara-Žofka, s
ktorými mám dosť intímny vzťah, takže bacha na to. Flautu, mám to naozaj všetko
vymenovať? To bude na tri hodiny.
Máš nejaký obľúbený predmet?
Matiku. A krúžok z fyziky. (smiech)
A máš rada číslo 47?
Áno, lebo som informatik. Teda nie som informatik. Ale mám ho rada, lebo je to náhodné
číslo.
Čo by si chcela odkázať našim
čitateľom vo vekovom rozpätí od 10 do 14
rokov?
Trč. Mamooth.
Čiže trč a mamooth?
(smiech) A mám ich všetkých veľmi rada
a aby riešili Riešky.

A čítajte oRiešok...
A čítajte oRiešok, lebo Ľubka mi to tu nahovára. A majte radi hudbu a naučte sa
pekné pesničky, aby sme mohli potom spolu
gitarovať na sústredku.
Ďakujem!
Aj ja tebe. (smiech)

Na záver si dovolíme ešte zacitovať jednu z určite mnohých Halucinkiných hlbokých
myšlienok:
„Neberte si na seba veľa roboty, ale
rozdeľte si to na dni, aby ste to všetko stíhali.
A učte sa, raz to budete potrebovať. Napríklad
mne to už chýba.“

V minulom čísle sme pre vás uverejnili
súťažnú úlohu, aby ste zistili ako sa prefíkaný
Rustan vyhol kráľovej podmienke. Prišlo
nám od vás veľa odpovedí, ale vyhrať môže
iba jeden. Teda pardon, v Rieškach môžu aj
dvaja.:) Keďže práve dvaja z vás nám poslali
správnu odpoveď, obaja od nás získavajú
poukazy v podobe čokolády, ktorá im bude
odovzdaná na sústredení alebo osobne.:)
A ktože teda vyhral? No predsa Dan Kollár
a Juraj Muravský, obaja z Gamče. Obidvom výhercom srdečne gratulujeme.:) Avšak
nezaháľajme a pustime sa do riešenia ďalšej
úlohy. Tento krát je príbeh o Utanapištimovi,
ktorý chce uniknúť smrti.:) Vaše odpovede
očakávame buď spolu s vašimi riešeniami
príkladov na samostatnom papieri alebo na
maili oriesok@riesky.sk. Snažte sa a tešíme
sa na vaše odpovede.:) A tu je už sľúbený
príbeh:
V jednom z indických štátov kedysi
vládol taký zvyk. Každý previnilec, ktorý
bol odsúdený na smrť, si mohol život ešte
zachrániť tak, že pred popravou si ťahal žreb
z truhličky. V truhličke boli dva lístky, jeden s
nápisom Život a druhý s nápisom Smrť. Ak
odsúdenec vytiahol prvý lístok, dostal milosť.
Ak však mal to nešťastie, že vytiahol lístok s
nápisom Smrť, rozsudok bol vykonaný. V tej
to krajine žil istý Utanapištim, ktorý bol veľmi

pracovitý. Svojou prácou nadobudol veľký
majetok, ktorý mu mnoho ľudí závidelo.
Začali sa o ňom šíriť nepravdivé klebety, že
svoj majetok nakradol. Dopočul sa o tom aj
vládca krajiny a dal Utanapištima zatvoriť
do väzenia. Súd nešťastníka odsúdil na
trest smrti. Jeho neprajníkom nestačilo, že
ho súd odsúdil na krutý trest, ale snažili sa
tohto nevinne odsúdeného človeka pripraviť
aj o poslednú možnosť záchrany pomocou
ťahania žrebu. V noci pred popravou vytiahli
z truhličky lístok s nápisom Život a dali tam
namiesto neho lístok s nápisom Smrť. Nech
by bol odsúdený vytiahol ktorýkoľvek lístok,
nemohol sa vyhnúť istej smrti. Tak hútali
Utanapištimovi nepriatelia. Utanapištim mal
však aj priateľov, ktorí sa dozvedeli o pripravovanom sprisahaní. Potajomky upozornili odsúdeného, že v truhličke je na oboch
lístkoch napísané Smrť. Prehovárali ho, aby
na to upozornil sudcov a aby žiadal prezrieť
truhličku so žrebmi. Po krátkom premýšľaní
poprosil Utanapištim svojich priateľov, aby
zachovali toto tajomstvo a nikomu nič nepovedali. Ubezpečil ich, že aj napriek tomu sa
mu podarí zachrániť si život. Priatelia si pomysleli, že sa zbláznil, ale nikomu nič neprezradili. Ráno si odsúdený vytiahol žreb a - bol,
prepustený na slobodu. Ako sa mu podarilo
šťastne sa dostať zo svojej, možno povedať,
beznádejnej situácie?
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