Pýtajú sa blondínky, kedy sa narodila:
„Narodila som sa 29. februára.“
„Hm... v priestupnom roku.“
Blondínka na to: „Veru! To som mala šťastie!
Keby nebol priestupný rok, vôbec by som sa
nenarodila.“

Policajt sa zamyslel...
Kedy bude na Slovensku dobre?
Ak policajt ovládajúci štyri cudzie jazyky
ochotne pomôže prácou unavenému
Cigánovi nastúpiť do vlaku metra v
Košiciach.

Medveď zvolá ráno všetkých obyvateľov
lesa: „Milé moje zvieratá, v noci ma niekto z
vás kopol. Aj keď som ho nechytil, cítil som,
že na hlave mal dlhé uši.“ Zrazu sa zajac
začne hrozne rehotať: „Slimák, máš problém...“

Blondínka telefonuje do drogérie:
– Haló, je tam drogéria?
– Nie.
– Tak prečo potom zdvíhate?

Popoluška dostane 3 oriešky. Otvorí prvý,
hodí ho za seba, a nič. Otvorí druhý, hodí ho
za seba, a nič. Otvorí tretí hodí, ho za seba
a z neho vylezie červík a povie : ,,Trapas
čo???“ ´´
Zlodej sa vkradol do domu a papagáj škrieka:
„Feri ťa vidí.“
Zlodej zakryje papagája dekou a papagáj
znova škrieka: „Feri nie je papagáj, Feri je
pitbul.“

Ako chytá blondínka motýľa?
– Naženie ho do záhrady a potom zavrie
dvierka, aby neuletel.
Blondínka píše do zoznamky : Som pekná,
milá, a príjemná baba.
Volajte na mobil NOKIA 3300.

„Sto metrov zabehnem za 8 sekúnd.“
„Nemožné, rekord je 10 sekúnd.“
„Ja viem, ale poznám skratku.“
,,Tak vy tvrdíte, že tie príbory ste ukradli
omylom.’’
,,Áno, pán sudca. Myslel som, že sú
strieborné.’’
Chuck Norris napočítal do nekonečna. A to
2-krát !!!
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Čaute čaute, milé deti :)
Slávnostne vás vítam pri čítaní ďalšieho čísla
oRieška – tento krát tak jarne naladeného
(jeho jarná naladenosť sa vyznačuje tým, že
bol stvorený na jar :D). Jar sa už tak tradične
spája s teplejším počasím, Veľkou nocou a
samozrejme letnými alergiami – verte mi,
vedela by som vám o tom povedať svoje.
Nenechajte sa však oklamať tým teplejším
počasím, v noci dokáže byť ešte poriadna
zima – aj o tom by som vám vedela povedať
svoje, a tuším aj poviem, lebo ma nič iné nenapadá, čo by som vám sem mala napísať :D
No, nejako sa stalo, že som bola so zopár
spolužiakmi a učiteľmi na exkurzii v Berlíne.
Ako na potvoru sa nám ale hneď na druhý
deň pokazil autobus, ktorý nás mal každý deň
voziť z hotela do centra Berlína a zas naspäť.
Samozrejme, pokazil sa nám o desiatej večer
uprostred poľa, veď prečo nie :D Tak sme si
pekne krásne odkráčali v totálnej zime 5 kilometrov do hotela a nebolo nám veru všetko
jedno, keďže sme väčšinou boli tak veľmi
letne oblečení, že tričko a mikina a tým to
haslo (jop, my sme sa dali oklamať teplejším
počasím).
Tak či onak, v posledný deň nám autobus
zo servisu vrátili, že vraj je plne schopný
absolvovať cestu do Bratislavy. Ehm, ehm. O
deviatej večer sme vyrazili z Berlína, autobus
zvládol presne 36 minútovú cestu predtým,
ako sa zas pokazil;

našťastie celkom blízko benzínovej pumpy,
kde sme strávili nasledujúce 4 hodiny čakaním
na chlapíka z autoservisu, ktorý nám musel
dať potvrdenie, že ten bus je fakt pokazený,
aby sme si mohli začať zháňať náhradnú dopravu. Nuž, chlapík došiel, chvíľu sa vŕtal v
motore, vyliezol odtiaľ celý čierny od oleja
a zahlásil: „Es ist kaputt!“ a my sme na neho
kukali akože: ‚Nevraaaaav!‘ :D
Následne sme sa taxíkmi odviezli späť do
Berlína (lebo zohnať autobus o pol tretej v
noci z piatka na sobotu je celkom obtiažna
záležitosť), kde sme ďalšie 4 hodiny čakali v
nehoráznej zime na vlak do Bratislavy. Ako
naschvál, ohrievače na stanici boli vypnuté,
lebo „tie fungujú len do konca februára“ O.o
Nakoniec sme sa ale v zdraví dostali domov
(aj keď to isté stopy na našom duševnom
stave zanechalo) a žili sme šťastne, až kým
sme nepomreli.
Teda ešte stále žijeme šťastne, keďže sme
nepomreli, šak chápete, nie? :D
A ponaučenie z toho vyplýva – neverte predpovedi počasia. A už dupľom nie tej od Iľka.
Verte oRiešku, verte Hanke, tí vás nikdy
nesklamú ;)
Muhehehe.
A majte sa krásne. A tak.
Hanka

10/11 - 2. číslo

1

Ďalšie kolo, ďalší oRiešok... Presne tak,
ako to v našom rieškarskom svete chodí.
No a zase ja a zase rozhovor... Ale s kým
bude tentoraz?! No predsa s Andym –
očarujúcim septimanom z Gamče!
Julča: Ahoj Andy!

Druhý hlavolam možno vyzerá čudne, no tu je vaša
úloha: Tento útvar rozdelte na dve obsahom aj tvarom rovnaké polovičky.Rozdeľovať môžete iba pozdľž
mriežky. Na prvý pohľad až príliš jednoduché, no zdanie
klame. Vyhrajte sa s tým, veľa zábavy :)

Andy: Ahoj Julča!
Koľko ľudí si dnes zabil?
Nula, pretože som nemal veľa času venovať
sa tejto aktivite.
A akej závažnej činnosti si sa teda venoval?
Učil som sa, lebo mi ostáva málo času v poslednej dobe
A čo také si sa učil?
Nemčinu a slovenčinu. V poslednom čase
máme veľa písomiek...
Ach, tak to ti želám veľa šťastia... No ale
teraz sa našim čitateľom predstav.
Tak čaute, som Andy. Pochádzam z Bratislavy.
Rád si zabehám, napríklad teraz som bol
na Bratislava polmaratóne a som so sebou
vcelku spokojný.
No to som ani nevedela, že ty si taký multitalent! A ako si dopadol?
417. som dobehol, celkovo tam bolo asi 7000
ľudí.
Tak to je skvelý výsledok! A čo ty a Riešky?
Ako si sa k nim dostal a kto/čo ťa pri nich
drží?
Tak Riešky riešim od prímy, keď nám ich prvý
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V škole sa pýta pani učiteľka: „Viete, prečo
nosia slepci biele palice a policajti biele
čapice?“
Jeden žiak sa prihlási a hovorí: „Aby rozpoznali slepého od sprostého!“

,,Ja som včera zastrelil takého diviaka, že
musel poňho prísť traktor!”
,,To je nič! Ja som zostrelil takého vtáka, že z
neho vystúpilo 360 ľudí!”
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Líška a lev
Starý, chorý lev zoslabol natoľko, že už nevládal uloviť nijakú korisť. Utiahol sa preto do
skalnatej skrýše a tam čakal na svoju smrť.
Zrazu však dostal nápad. Len čo zapadlo
slnko, žalostne sa roznariekal, zavzdychal, že
sa ihneď zbehlo niekoľko zvierat, aby zistilo,
čo sa mu stalo.
Lev sa im vyžaloval na chorobu, na starobu
a potom ich po jednom pozýval k sebe do
jaskyne a zabíjal ich. Robil to tak deň čo deň,
pretože vždy sa našiel ktosi, kto sa prišiel
spýtať na jeho zdravie. Raz si zastala pred
jeho jaskyňou líška a riekla:
„Počula som, že si chorý. Ale to zaiste bola iba
dajaká hlúpa klebeta. Veď vidím, že zdravím

Pravidlá prvého hlavolamu nie sú až také jednoduché, ale jeho riešenie je pomerne zjavné.
Pointou hlavolamu je zaplniť všetky voľné
miesta “svetelným lúčom” z guličiek. Guličky
sa ukladajú k číslam v horizontálnom a vertikálnom smere v počte, akom číslo udáva.
Teda pri štvorke musia byť 4 guličky, pri nule
ani jedna. Samozrejme, v šikmom smere
sa guličky pri číslach nerátajú. Takisto ani
svetelný lúč nejde v šikmých smeroch, ale iba
v horizontálnom, respektívne vertikálnom
smere. Guličky nemôžu byť položené na už
osvetlené miesta, teda 2 guličky sa nesmú
navzájom osvetlovať. Guličky sa môžu ukladať
ľubovolne do poľa po
splnení všetkých podmienok. Keď sú osvietené všetky políčka,
hlavolam je hotový.
Vyzeráto asi takto:

len tak kypíš. Srsť sa ti leskne ako za mlada.“
„Kdeže,“ zavzdychal lev. „To všetko sa ti
iba zdá zobďaleč. No keby si vošla ku mne
dovnútra, presvedčila by si sa, že moje dni sú
už zrátané. Možno už zajtra zhasne pre mňa
slnko naveky. Nuž poď, rozlúč sa so mnou.
Veď vieš, že som si ťa vždy ctil a vážil, riadil
sa tvojimi radami. Tak prečo váhaš? Čo ti bráni vstúpiť do mojej jaskyne?“
„Mýlia ma stopy tých, čo tu boli predo mnou,“
povedala líška zdráhavo.
Lev sa nato zasmial, hodil labou.
„Čo ťa na tom môže mýliť,“ riekol. „Stopy ako
stopy.“
„Veď hej,“ prikývla líška nevinne. „Lenže
všetky vedú k tebe a von ani jedna.“
A kým sa lev stačil spamätať, bola preč.

raz rozdali. Na sústredko som sa dostal až v
tercii lebo som to bral dosť ležérne, ale potom
som bol na všetkom, čo sa dalo. Čo ma tu drží
je asi povinnosť niečo vrátiť späť a pomôcť
rozvíjať seminár. A hlavne mi to pripomína
krásne spomienky zo skorej doby...
A teraz v zime si bol na svojom prvom
sústredku ako vedúci! Aké to bolo?
Bolo to celkom v pohode, len ma mrzelo, že
som mal odfláknutú prednášku. Ale teším sa
na budúce sústredká, pretože som zistil, že
ešte patrím aj medzi riešiteľov.
Dobre, a teraz runda rýchlych otázok:
Najobľúbenejší film?
Lord of the Rings.

Máš radšej jahody alebo čokoládu?
Čokoládu.
Máš rád jednorožce?
Áno.
Koľko máš mačiek a koľko z nich vie
erdžať?
Ani jednu, tri vedia
A aj ony majú rady LotR?
Hovoriť nevedia, takže nepoznám ich názor.
Hlavne, že vedia erdžať (smiech)! Tak Andy,
chcel by si na záver našim riešiteľom ešte
odovzdať nejaké posolstvo?
Nikdy sa nenechajte odradiť od riešenia
aby ste sa dostali na sústredko, ani po 2
neúspešných rokoch. Lepšie vymeškať 2
ročníky sústredka ako neísť vôbec .
Dobre, tak ti teda ďakujem za rozhovor a
želám veľa úspechov ako v škole tak aj v
tvojej bežeckej kariére :)
Ďakujem!
Tak toto je Andy! No nie je super? Samozrejme, že je! A o kom si prečítate nabudúce?
Nechajte sa prekvapiť! Tak do čítania, priatelia!

Veľa šťastia.
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Tramtadadá! *fanfáry, ohňostroje, štátna
hymna a tak podobne* Je to tu! Rubrika Čo
sa šušká, pripravená špeciálne pre vás,
vám prináša pravidelnú dávku o nás, čo
pre vás Riešky s láskou pripravujeme ;)
Tešíte sa?
Pevne verím, že áno!
Tak sa pohodlne usaďte, začíname:
Začneme trošku netradične, a to spojením
slov „fyzika“ a „Julča“. Pre tých, čo by nevedeli
– je všeobecne známe, že tieto dve sa veľmi
nekamarátia. V poslednom čase však Julču
často vidno nad zošitom či učebnicou fyziky.
Čím to bude? Žeby ju prepadli mimozemšťania
a vymyli jej mozog? Alebo ju dokonca uniesli
a nasadili na jej miesto nebezpečný klon?
Musím vás sklamať, nie je tomu tak. Julčine
činy sú podnietené nutkavou potrebou zlepšiť
si známku z fyziky (myslím, že sa tej potrebe
hovorí „pud sebazáchovy“). Tak sa jej to snáď
podarí – Julči, držíme palce! :)
A keď už sme pri fyzike, môžeme pokračovať
Zajom, ktorý sa usilovne pripravuje na školské
kolo fyzikálnej olympiády. K tomuto činu ho
dokopala jeho drahá fyzikárka pod vyhrážkou

ublíženia na zdraví. Či to Zajko napokon
prežije, to ukáže čas, my mu však želáme
veľa šťastia ;)
ViRPa a Zuzku skolila choroba! Ďalší dôkaz
toho, že teplejšie jarné počasie je len klam
(ako ste sa už mohli dočítať v Úvode). Snáď
sa ale skoro uzdravia a opäť potešia okolitý
svet svojou prítomnosťou mimo postele a
hŕby vreckoviek :D
Hádajte, kto sa hlási z Brna? Predsa Monča!
Možno ste o nej dlhšie nepočuli, no to sa už
(snáď) čoskoro zmení. V máji sa nám totiž
vracia domov! :) Už len vydržať tých pár
týždňov rysovania pôdorysov, rezov a podobných srandičiek (nevyhnutne spájanými s
nedostatkom spánku) a máme ju späť :)
Nuž a opäť je mojou príjemnou povinnosťou
pustiť do sveta informáciu, že naša drahá
šéfredaktorka Danka bola povýšená na vedúcu! Gratulujeme :)
Nuž, to je pre toto číslo všetko, ale
neplačte, v ďalšom čísle sa opäť čo-to zaujímavé dočítate :)

Ahojte:) Takže v tomto špeciáli vás čaká naozaj niečo špeciálne! A že čo to bude? Divné
slová, koré nedávajú vôbec žiadny zmysel? Na prvý pohľad to tak možno vyzerá, ale
nedajte sa pomýliť! Za týmito čudesnými slovami sa skrýva zašifrovaná básnička. Dúfam, že sa bude páčiť;)
EQUMQTQ VW OCOG NGVQ, VGRNQ, TKGUMCTUMG UWUVTGFMQ C RQVQO
CL RTCBFPKPA.
RTGVQ XCO EJEGO RQRTKCV GUVG XGNC UVCUVKC C VTRGBNKXQUVK X
TKGUGPK,
CDA UVG WUGVMQ XGFGNK
C VCM XGNC XGNC DQFQX BKUMCNK
B XCUKEJ QRTCXGPAEJ TKGUGPK! :)
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Čaute decká! Vaša obľúbená chutná rubrika Varenia s Ušiakom je opäť tu, a to hneď
s dvoma novými receptmi. Keďže je obdobie Veľkej Noci, jeden z receptov by sa mal
zaoberať niečím tradičným. Už by stačilo
tárania, všetci sme hladní, poďme sa teda
spolu pozrieť na prvý recept:
Prvý recept by som nazval “Syrové rolky”
Na tento recept budeme potrebovať:
125g balenie bryndze
Menší kus masla (45g) - ale maslo, nie
margarín!
balenie plátkového syra - eidam, kriváň,
gerlach, gouda - to je jedno, osobne som to
skúšal s Gerlachom.
pasta Wasabi (cca 20g) - alebo podľa chuti
čokoľvek iné.
trochu mletej červenej papriky
balenie šunky
Príprava:
Keď už máme všetky ingrediencie, môžeme
začať robiť. Najprv zmiešame bryndzu a
maslo izbovej teploty (teda nie hneď po vytiahnutí z chadničky) s pastou Wasabi (alebo
teda inou podľa vašej chuti). Vymiešavame až
kým nedostaneme koncentrovanú nátierku.
Túto potom natierame na plátky syra, stočíme
ich a prebodneme špáradlami alebo iným
podobným príslušenstvom. Pokiaľ sa vám to
zdá málo, môžete kus bryndze a masla ušetriť
zmiešania s Wasabi pastou a neskôr tento
zvyšok zmiešať s mletou červenou paprikou,
aby zmes mala peknú červenkastú farbu.
Touto “paprikovou” bryndzou natriete plátky
šunky a priložíte ich na natretú časť syra a
zrolujete. Syrové jednohubky sú hotové, užite
si tú skvelú chuť!

Druhý recept, ako som sľúbil,
veľkonočný, a tu sú ingrediencie:

je

1 hrnček hladkej múky
3 žĺtky
2 lyžice práškového cukru
2 lyžice rumu, pol hrnčeka mlieka
soľ
2 lyžice masla
droždie
pol hrnčeka oleja
1 balenie vanilkového cukru
marmeláda
ovocie na ozdobu
1 šľahačková smotana
Nech vás zoznam ingeriencií neodradí,
výsledok naozaj stojí za to!
Príprava:
Z trochy múky, droždia, cukru a vlažného
mlieka pripravíme kvások. Do hladka
vymiešame žĺtky s práškovým cukrom. Do
múky primiešame nakysnutý kvások a žĺtky
s cukrom, ochutíme rumom, prilejeme vlažné
mlieko a vypracujeme stredne tuhé cesto.
Potom zmes osolíme a postupne prilievame
rozpustené maslo. Cesto je správne vymiesené keď sa v ňom tvoria vzduchové bublinky
a ľahko sa oddeľuje od misy. Povrch zľahka
zaprášime múkou a necháme vykysnúť.
Vykysnuté cesto vyvaľkáme na hrúbku prsta.
Pohárikom vykrajujeme dolky a kladieme ich
na pomúčený plech. Prikryté necháme ešte
kysnúť. V panvici zohrejeme olej a vykysnuté
dolky v strede zľahka stlačíme a vyprážame
pod pokrievkou, ktorú odkryjeme iba pri obracaní. Hotové dolky posypeme vanilkovým
cukrom, ozdobíme marmeládou, ovocím a
šľahačkou. Sladká veľkonočná dobrota je na
stole, dúfame, že bude chutiť :).
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