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Nepredajné

Deti moje drahé, a je to tu, posledné číslo tohtoročného oRieška!
Ale to rýchlo ubehlo, čo? Posledné kolo
Riešok je už za vami. Tak ako, dopadlo podľa vašich predstáv? Urobili ste všetko, čo ste
mohli? Ste spokojní s výsledkom?
Mnohých ubezpečujem, že spokojní jednoznačne byť môžu – veď vám prišla spolu
s opravenými riešeniami aj pozvánka na to
najúžasnejšie sústredenie tohto roka – na sústredenie Riešok, ktoré sa uskutoční od 16.
do 22. júna v Kubrici, na chate, na ktorú si
možno niektorí spomínajú z letného tábora
2012. Určite si nenechajte utiecť túto jedinečnú príležitosť – verte mi, budete ľutovať :)
A tí, ktorým to tento rok nevyšlo tak, ako
chceli, nezúfajte. O to väčšia motivácia sa
snažiť na budúce, veď predsa šancí budete
mať ešte dosť :)
A inak, ako sa máte? Už ste začali opravovať známky, či si to nechávate na posledný týždeň? Ja si to, zjavne, budem musieť
nechať až na jún, nakoľko som posledné tri
týždne presedela doma na antibiotikách. Nie
je to bohviečo – tento rok nám totižto praje aj
počasie, ktoré, bohužiaľ, ja veľmi využiť nemôžem. Takže, milé deti, poučte sa z mojich
chýb a nehazardujte so zdravím, lebo to potom dopadne zle-nedobre.
Radšej pekne navštevujte školu a opravujte, čo sa dá. Síce si poviete, že je ešte
čas, no už teraz sú dni teplejšie a
teplejšie a úprimne, komu sa bude

chcieť učiť v júni v horúčavách? Preto zozbierajte posledné sily a zaberte teraz!
Tak, ako sa nám úvod pomaly schyľuje
ku koncu, rozmýšľam, čo by som vám ešte
povedala. Tak napríklad, sledujete hokej? Ak
áno, určite viete, že tento rok vyhrali extraligu Košice a Nitru delil iba jeden jediný zápas
od získania titulu. Nakoľko som ja sama (asi
jediná) z Nitry, som neskutočne na našich
hokejistov hrdá, ako aj väčšina nášho mesta.
Celý mesiac to tu žilo hokejom, takmer každý
Nitrančan bol z toho nadšený. A teraz sa nám
dokonca blížia aj majstrovstvá, tak verím, že
budeme povzbudzovať ako len dá a držím našim chlapcom palce :)
A samozrejme držím palce aj vám, či už
v škole, alebo v Rieškach, alebo čomkoľvek
inom. Tak už vás ďalej zdržovať nebudem –
pustite sa rovno do čítania :) A chráňte jednorožce a buďte úžasní.
Lucy

300 – Bitka pri Maratóne
Presunieme sa do čias mocného Grécka,
krajiny známej veľmi dobrou armádou, ale
aj krajiny s nadmerne inteligentným obyvateľstvom. Krajina bola v rozkvete, všetky jej
časti nažívali v mieri. Vyvíjali sa nové metódy vo všetkých možných odvetviach. Všetko
bolo krásne, až kým neprišla správa z malého
mesta na okraji Červeného mora, že armáda
Peržanov sa posúva smerom k nim. Celkovo
išlo o 1 700 000 pešiakov a 1700 lodí, takže
spolu s námorníkmi, zásobovacími oddielmi,
služobníctvom a ďalšími húfmi dosahoval počet ľudí v ňom viac ako 2,5 miliónov. Odohrali sa mnohé bitky, pri Atenách, Salamíne,
až prišla bitka pri Maratóne. Boje trvali veľa
dní so stratami na oboch stranách. Perzské
vojsko malo viacnásobne väčšie straty ako
Gréci. Hocijaká chyba gréckych generálov by
znamenala záhubu Grécka. Na čele gréckeho vojska stáli muži Kallimachos a Miltiades.
Keď už si Peržania nevedeli rady, rozhodli sa pre úskok, ktorý bol zamaskovaný ako
poklona Grékom za ich bojovnosť. Rozhodli
sa vyzvať Grékov na vedomostný boj v matematike. Peržania opantaní svojou mocou si

Mami, mami, je mi strašná zima!
Choď sa postaviť do rohu.
Prečo?
Pretože roh má 90 stupňov.
Ak mám 10 koláčov a polovicu mi zoberieš,
vieš, čo budeš mať?
Monokel a zlomenú ruku.
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mysleli, že s vedcami z celej Perzskej ríše to
hravo vyhrajú a Gréci sa budú musieť vzdať
tentokrát už bez boja. Matematický boj mal 7
štádií. Každý bol zameraný na inú časť matematiky. Po prvých troch vyhrávali Peržania
2:1. Ale Gréci potom do bojov dosadili Alanmalaiosa spolu s 3 vedcami, ktorých si sám
vybral. Ukázalo sa to ako výborný ťah, pretože po 6 štádiách bol stav nerozhodný, 3:3.
Posledný 7. deň sa rozhodovalo na základe
otázky, ktorú pomenovali zmysluplne „náhla
smrť“. Každý z tímov vybral súperovi otázku
, respektíve príklad, na ktorý musel správne
odpovedať. Na základe zhody z predchádzajúcich 6 častí sa bojovalo až pokiaľ jeden z tímov neodpovie zle. Toto posledné štádium trvalo neuveriteľných 15 dní, a zodpovedalo sa
na nich na každej strane na 2812 otázok. Až
na 2813. otázku neboli Peržania schopní odpovedať, pretože otázka sa týkala počtu strát
perzských vojakov, a omámení mocou číslo
veľmi podhodnotili. Na oslavu veľkého víťazstva sa dnes oslavuje behom na vzdialenosť
15*2813= 42195 metrov. V dnešnom svete sa
tento beh volá maraton, podľa miesta víťazstva proti tyranii a otroctvu.

Môže byť π zapísané ako zlomok?
Špičkový študent matematiky: Nie! π je
iracionálne, čo znamená, že nemôže byť
zapísané ako vzťah medzi dvoma číslami.
Dokázal to Johann Lambert v roku 1761.
Budúci matematik: π/1
Čokoľvek v živote robíš, daj do toho 100%.
Okrem prípadu, že by si išiel darovať krv.
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Ako vyriešiť príklad:
1. Napísať si všetky známe hodnoty
a vzorce.
2. Vyriešť.
3. Dostať zlý výsledok.
4. Skontrolovať všetky výpočty a dostať nový
zlý výsledok.
5. Urobiť všetky výpočty ešte raz a znova
dostať iný zlý výsledok.
6. Prosiť vyššie sily o osvietene.
7. Nájsť jednoduchú numerickú chybu.
8. Dostať štvrtý zlý výsledok.
9. Nájsť ďalších 17 numerických chýb.
10. Dostať správny výsledok!
11. Uvedomiť si, že príklad má ďalších 6
častí.
12. Stať sa básnikom.

„3.141592653589793238462643383279502
88419716939937510582097494459230781
64062862089986280348253421170679821
4808651328230664709384460955... Hneď
sem príď!“
π: „Musím ísť. Moja mama používa moje celé
meno len vtedy, keď mám fakt veľký prúser.“
Na hodine: 2 + 2 = 4
Domáca úloha: 2 + 4 + 2 = 8
Na písomke: Kuchtík má 4 jablká a jeho autobus príde o 6 minút skôr. Vypočítaj teplotu
v tieni.

V záhrade je niekoľko stromov. Na jednom
z nich, na hruške, rastú hrušky. Zafúkal
silnejší vietor a ten spôsobil, že na strome
už hrušky nie sú. Hrušky nie sú ale ani pod
stromom, a pre chytrákov, ani vedľa stromu.
Ako to vysvetlíte?
Tak a to je odo mňa už naozaj všetko,
pevne verím, že som vám sem tam tie vaše
mozočky ponamáhal a že na túto etapu
hlavolamov budete v dobrom spomínať.

Ahojte, Ušiaci!
Zrejme ste už od veľa ľudí počuli, že našu planétu Zem treba chrániť a zveľaďovať. Je to tak!
Preto vám teraz ukážem jednu cestu, ako si (ekologicky) skrášliť okolie. Zrecyklujeme PET
fľašu a využijeme ju ako kvetináč!
Čo budeme potrebovať?
Nožnice
Štetec
Cetrofixka (alebo hocičo, čo píše na plast)
2 PET fľaše
2 papiere
Akrylové farby

Čaute čaute decká! Tešíte sa? Že načo? No
predsa (samozrejme okrem hlavolamov) na
sústredko!
No nevadí, vidím že vám trochu treba
prevetrať hlavu, mne to už tiež pomaly ale
isto vypína, veď onedlho ma chcú z niečoho
furt len skúšať, tak mi držte prosím palce,
lebo som celý vynervovaný.

No a poďme na tie hlavolamy:
Máme 3 krabice plné guličiek. Sú označené
nálepkami čierne, biele, a čierne a biele. Tie
označujú farbu guličiek vo vnútri. Nejaký zlý
troll sa ale rozhodol tieto nálepky premiestniť
tak, aby ani jedna nebola správne. Pokiaľ sa
nepozriete do krabíc, koľko najmenej guličiek
musíte vytiahnuť, aby ste mohli dať všetky
nálepky opäť správne?

Postup:
Fľaše rozstrihneme na polovicu. Použijeme
len spodnú časť. Vystrihneme si zvieratká z
papiera. Pritlačíme ich ku fľaši a obkreslíme
obrysy. Potom nožnicami vystrihneme z fľaše
požadovaný tvar. Ak budeme chcieť kvetináče
zavesiť, urobíme na fľaši aj dve ušká na
šnúrku.

Máte? Tak dajte toto!
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Plastové kvetináče namaľujeme bielou základovou farbou.

Hotové dielo:

Potom ich dokreslíme ďalšími farbami, podľa vlastného vkusu (alebo podľa uvedenej predlohy, ak vám nič nenapadá).

Cez očká, ktoré sme si urobili na začiatku, môžeme prevliecť šnúrku. Následne do nich
vložíme kvety.
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