Ide dedo po ulici a vidí, ako dvaja mladíci
fajčia. Spýta sa ich, koľko majú rokov.
– Osemnásť!
– No, to by mohol povedať každý!
– Omyl, dedo, vy už nie!
Vnuk sa spytuje dedka:
– Starký, a pamätáš sa ešte, kedy si po prvý
raz pobozkal dievča?
– Ech, vnúčik môj, ja by som bol rád, keby
som si pamätal, kedy som to urobil posledný
raz!
– No dedko, ako dopadlo rande? – spytuje sa
vnučka.
– Ále, ja som sa usmial, ona sa usmiala a potom sme dve hodiny hľadali
zuby v tráve!

– Tati, prečo všetci nadávajú tomuto ujovi? –
pýta sa vnuk na futbale.
– Nevidel si? Hodil do rozhodcu kameň!
– Ale veď ho netrafil.
– Práve preto mu nadávajú!
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Babke, vášnivej čitateľke detektívok,
podstrčia namiesto románu telefónny zoznam. Tak teda čítala, čítala a keď už dočítala
poznamenala:
- Od začiatku som tušila, že to urobila Žofia
Žubrienková.
Príde dedo do mesta k lekárovi a sťažuje sa
na svoje zdravie. Lekár ho prezrie a opýta sa
ho:
– Tak, a teraz mi povedzte, kde vás to začalo
pichať!
– Nuž medzi Jablonicou a Brezovou, pán doktor!
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Zdravím.
Takže je to tu. Do rúk sa vám dostal posledný oRiešok v tomto školskom roku.
To znamená, že už sa len môžete tešiť na
ovocie svojej práce, pretože za chvíľu je
tu sústredko. Preto nezabudnite poslať
prihlášku, ak sa ho chcete zúčastniť. Tí,
ktorí ste sa nedostali na sústredko nemusíte zúfať, pretože na konci augusta opäť
organizujeme aj tábor Riešok. A tam môže
ísť každý, kto len chce a má na to príslušný
vek. Takže šup šup prihlasovať sa, aby ste
nezmeškali svoju príležitosť ísť na tábor.
Mňa tam bohužiaľ neuvidíte, ale to mu na
ničom neuberie, pretože v Rieškach sú len
samí skvelí ľudia. Teda by som vám len zaprial nech máte super sústredko a tábor a
k tomu ešte pekné počasie.
Keď sme už pri tom počasí tak, teraz máme
celkom teplé počasie s teplotami nad 20°C,
avšak sem tam ešte príde chladnejšie
počasie aj s dažďom ako napríklad teraz,
keď vám píšem tieto riadky. Ale už by
mohlo byť pekne a teplo, veď za chvíľu je
tu leto. Avšak počasiu nerozkážeš. Keď
je zima, tak je proste zima a neoteplí sa
len preto, že to chceme. A keď už spomínam tú zimu, tak k zime patrí ľad a k ľadu
patrí hokej a nedávno sme tu u nás mali
majstrovstvá sveta, ak ste si náhodou
nevšimli. Naši slovenskí chlapci sa neumiestnili práve najlepšie, ale aspoň nemuseli hrať o záchranu pred domácim
publikom.

To by bola asi dosť veľká potupa. Nechcem tým nikoho uraziť, veď aj ja som držal
palce našim. Chcem tým len povedať, že
treba byť spokojný s tým čo máme. Ešte by
sa patrilo spomenúť, že titul putuje k Severanom a ja si myslím, že aj oprávnene. A
to by asi stačilo k hokejovej tématike. Však
ste toho o tom už určite veľa počuli. Takže
to je asi tak všetko čo som chcel, veď aj
menej je niekedy viac. Na záver pripájam
ešte zopár letných pranostík, aby ste vedeli, čo máte čakať od počasia.
V júli do košele obleč sa, v decembri po uši
odej sa.
Dážď, ktorý v auguste do obeda prší, skorej
ako obed minie sa usuší.
Aký je august posledný deň, taká má byť
celá jeseň.
V auguste veľké rosy zvestujú pekné časy.
Bocky
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Milí Rieškari, dnes vám prinášame rozhovor
s priateľkou Riešok a dúfajme, že aj budúcou
vedúcou – Jankou. Je to taká vtipná osôbka,
ktorá si veľmi rada robí srandu, a tak, a iné.
Ak ju nepoznáte, berte to s nadhľadom a keď
ju spoznáte, máte sa na čo tešiť. Ak ju už
poznáte, tak veľa zábavy pri čítaní.
Mária: Ahoj Janka! Si pripravená na rozhovor?
Janka: Áno, ale som trochu nervózna.
(smiech)
Mária: Hej? (smiech)
Janka: Áno Mária, nesmej sa tu na mne!
Mária: Ták Janka, povedz nám najprv niečo o
sebe – kto si, čo si?
Janka: Ja som nádherná sexťanka, chodím
do takého zámku, ktorý sa volá Gamča a tam
sa učím také všelijaké veci ako čarodejníctvo,
matematiku a tak.
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Mária: A páči sa ti na tomto hrade, či kde to?
(smiech)
Janka: Áno, najviac sa mi páči, že tam chodia
aj malé deti, akože takí šprnti ako vy.
Mária: Takže najviac sa ti na Gamči páčia
malé deti...
Janka: Áno, lebo potom sa cítim taká mladá
medzi nimi.
Mária: Ahá... a keď už sme pri tom, aká si
stará?
Janka: Nó... (Janka je 2. najmladšia (1.
najmladšia pozn. edit.) z našej triedy a smejeme sa jej za to, pozn. red.)
Mária: Dobre, dobre, to sa pri dievčatách nehovorí.
Janka: Presne, to sa nehovorí! (smiech)
Mária: Teraz nám ako vždy povedz niečo o
tebe a Rieškach.
Janka: Riešky. Keď som bola malá, tak som
ich riešila a keď som už nemohla, tak ich
aspoň opravujem.
Mária: A čo ešte
robíš v Rieškach
okrem
toho
že
opravuješ?
Janka: V podstate
ja skoro vôbec neopravujem
príklady
(práve sme spolu
opravovali,
pozn.
red.), ale robím
skôr také bohémske činnosti ako
napríklad
píšem
príbeh - ak ste si ho
prečítali, tak viete o
čom hovorím – alebo
editujem Oriešok.
M á r i a : Ta k ž e
opravuješ len keď ťa
nejaká hnusná Mária
donúti, hej?
Janka: Presne tak.
Ale keď už opravujem, tak vám tam

píšem nejaké vtipy kreslím obrázky, aby to
bolo také zábavnejšie.
Mária: Povedz tvoj najlepší zážitok z Riešok.
Janka: Jeden tábor sme mali takú úžasnú
hru, volalo sa to, že palička a hrali sme to v
takom blate, nanešťastie sa tam odhodlalo
len 6 odvážlivcov a išlo o to, že v strede bola
palička a v podstate sme sa o ňu bili.
Mária: Teraz daj niečo
viac o tebe, nejaké tie
záľuby a tak.
Janka: Áno, tak v
voľnom čase... starám
sa o svoje dredy, ktorým
som dala aj mená. Ak
chcete vedieť, môj prvý
dred bol Arnold, ďalší
sa volá Eugen, potom
Alatar, Abdalách, Aštar
a môj najnovší prírastok
mojej rodiny je Aurélius.
Mária: Iná záľuba ako
staranie sa o dredy?
Janka: Rada lozím po
stromoch a celkovo
sa tak rada stretávam
s prírodou, keď sa
napríklad dobre

vyváľate v tráve, máte taký úžasný pocit,
že patríte k prírode. Ďalšia moja záľuba
je orientačný beh, a vždy pred každým
orientačným behom sa vyváľam v tráve, aby
som mala taký dobrý pocit.
Mária: (smiech) Aká je tvoja obľúbená zelenina?
Janka: Hm. Neviem sa rozhodnúť. Vrie to vo
mne medzi mrkvou a uhorkou. Asi uhorka.
Mária: Povedz nám niečo o svojej rodine a
kde bývaš a tak.
Janka: My bývame v odľahlom kúte
Bratislavy, je to čarovný kút, rozprestiera sa
pod kopčekom Sandberg a volá sa Devínska
Nová Ves. Bývam tam s mojimi rodičmi a mojou sestrou. Tú ste si možno všimli, je veľmi
vysoká a teraz má prefarbené vlasy na fialovo
a žije v tercii.
Mária: Tvoje životné motto.
Janka: Žite zdravo, žite s prírodou!
Mária: Posledný odkaz?
Janka: Nezabúdajte riešiť, ale popri tom nezabúdajte na zdravé vychádzky do prírody,

10/11 - 2. číslo

3

A

nezabúdajte niekedy objať stromy, niekedy
sa trošku pováľať v tráve, niekedy aj do blata
skočiť, a tak budete bližšie k matičke-zemičke.
Tak toto je Janka. Keď ju stretnete a budete jej
chcieť polichotiť, pozdravte aj dredy:)

Kuromasu
Vyfarbite niektoré políčka načierno tak, aby platilo:
• Čísla určujú počet bielych políčok (vrátane toho s daným číslom), 		
ktoré možno z políčka s daným číslom vidieť. Políčko možno vidieť z
iného, pokiaľ sú obe v rovnakom riadku alebo stĺpci a nie je medzi nimi
žiadne čierne políčko.
• Políčka s číslami nemôžu byť čierne.
• Dve čierne políčka sa nemôžu dotýkať stranou.
• Všetky biele políčka musia byť navzájom spojené stranami.

Leto
Ešte čas, no stále bližšie.
Hodiny však budú ťažšie!
Po hodinách plných hnevu
Čakáme čas, sťa odmenu.
Letné slnko, jeho lúče,
Na tvári už úsmev skáče,
Do diaľky decká hľadiace,
Hej, prázdniny - dva mesiace!
Zmrzlina či nanuk dáky,
Z neba už vymizli mraky,
Voda, teplo, zábava,
Byť hore až do rána (-> žiadne také, deťúrence ;) )
Dovolenka, tábor, výlet,
Veď to bude riadny úlet.
Koniec roka - dáme to,
Tešíme sa na leto :)
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Ripple effect

Aj v tomto čísle Vám prinášame pár klebietok,
čo sa v Našom vedúcovskom zákulisí deje.

Doplňte do políčok prirodzené čísla tak, aby v každej ohraničenej oblasti boli
čísla od 1 po počet políčok v oblasti a aby každú dvojicu rovnakých čísel v
rovnakom riadku a stĺpci oddeľoval od seba aspoň taký počet políčok, akú hodnotu majú tieto dve rovnaké čísla (napríklad dve dvojky môžu byť v rovnakom
riadku/stĺpci iba ak sú medzi nimi aspoň dve políčka/iné čísla)

Dozvedeli sme sa strašnú novinu - Ule odpadáva ucho! Preto tí, čo ju chcete potešiť,
nejaké nové jej doneste.
Tento rok skúška dospelosti neminula ani
naše vedúcovské rady. Maturantov sme mali
hojne! Kozzy, Tinka, Peťo, Gabika, Palo, Natali, Sašo, Ľubka, Monča(obidve) aj Betka.
Všetci prešli, tak srdečne gratulujeme!

– Vy máte ale zázračné ruky, pán doktor! –
chváli dedko lekára v ordinácii.
– Pár chmatov a bolesť medzi lopatkami úplne
zmizla! A čo mi vlastne bolo?
– Mali ste prekrútené traky, dedko!
Príde dedko k lekárovi a ten mu oznámi po
vyšetrení:
– Mám pre vás dve správy: máte rakovinu a
sklerózu!
Dedko si vydýchne a povie:
– Aspoň že nemám rakovinu
Dvaja dôchodcovia sedia v parku na lavičke.
Prejde okolo nich mladá, krásna slečna.
Dedko Alojz povie kolegovi:
– Ty, Arpád, zapískaj na ňu, ja som si zabudol
doma zuby!
Dôchodca Jonáš hovorí v klube:
–Bol som si pozrieť plavcov, čo sa kúpu
na Nový rok v Dunaji.Poviem vám,bolo im
zima, všetkým drkotali zuby.Mne by sa to ale
nestalo!
– To ste taký otužilý?
– Ale čoby,
–
predvídavý! Ja by som si nechal
zuby radšej na brehu!
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Dan je v poslednom čase nejaký nespokojný.
V zime chcel jar, na jar chcel leto a teraz keď
už to leto skoro je, tak tvrdí, že sa naňho vôbec neteší. Čo za tým je, zatiaľ nevieme, ale
pokúsime sa pre vás zistiť.
Janka pravidelne porušuje školský poriadok!!!
A to dokonca každý deň. Ako sme sa dozvedeli v novinách, jej dredy by mohli výrazne
pohoršovať učiteľov. Janka čo s tým spravíš?

Tetka Kapustová pred sviatkami vraví svojmu
mužovi:
– Starý, obleč sa, ideme na spoveď, aby nás
ľudia neohovárali!
On sa síce trochu okúňal, ale napokon išiel.
Spomenul si, že majú nahluchlého kňaza a
tak sa rozhodol, že pôjde k nemu. Kľakol si ku
spovedelnici a spustil:
– Bla, bla bú, bla, bla…
Vtedy sa farár vyklonil z okienka v spovedelnici a povie:
– Pane, ten nahluchlý je v spovedelnici naproti!
Babka napomína vnuka:
– Keď zívaš, zakry si ústa rukou!
– Neboj sa, babena, mne zuby z úst nevypadávajú!
– Dedo, bacha! – kričí vnuk na spolužiaka v
parku, – tá lavička je čerstvo natretá!
– Čože dedo? Ako?
– Na zeleno!
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