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NEPREDAJNÉ

Čaute Ušiačikovia!
Nachádzame sa už v poslednom štvrťroku tohto školského roka. Tento štvrťrok je jedinečný a priam pozoruhodný. Konajú sa v ňom tie najpodstatnejšie eventy ako napríklad letné
sústredko, deň detí, či už tradičné udeľovanie vysvedčení. Tak si nekazme známky a poďme
radšej riešiť Riešky!
Máme za sebou druhé kolo letnej série Riešok a blíži sa nám termín tretieho kola (4.5.2015),
ktorého príklady už iste držíte v rukách pri čítaní tohto úvodu. Hor sa do riešenia, predsa si
nechcete nechať ujsť letné sústredko! Teraz máte poslednú šancu zabojovať o pozvánku naň.
Ak stále neviete, že čo sa na takom sústredku robí, tak to zhrniem:
Hrajú sa tu originálne hry, ktoré nezažijete len tak hocikde, len na sústredku. Tiež si vyskúšate športy, o ktorých ste ešte nepočuli. Na prednáškach sa samozrejme k niečomu aj priučíte.
Na sústredko budete mať jedinečné spomienky. Napríklad ja si pamätám, ako sme na jednom
sústredku mali šport s názvom Counter-Strike. Cieľom hry bolo doniesť krabičku predstavujúcu
bombu na stanovisko a zároveň trafiť súperov guľou z papiera. Presvedčili sme sa, že takýto
papier ďaleko nedoletí. Ale čo Vám budem rozprávať, príďte aj Vy a zažite tú atmosféru!
Užívajte Oriešok s láskou.
						

Ahojte Ušiaci!
Tak teda minule som si vyskúšala rolu vyspovedanej osoby a tento krát vás opäť zdravím z postu vyzvedača a prajem vám príjemné čítanie tohtočíselného rozhovoru.
Dada: Ahoj Maťo!
Maťo: Čau Dada!
Dada: Ako sa máš v tieto už konečne jarne
vyzerajúce dni?
Maťo: No ťažko a zároveň super (smiech).
Pod ťažko myslím, že nám dávajú v škole zabrať, ale na druhej strane je super, že už môžem chodiť na turistiku a bicykel.

Pozdravuje do budúcnosti Lámač

Dada: Takže aktívny športovec. Okrem bicyklovania a turistiky robíš ešte aj niečo iné?
Maťo: Občas prídem ešte na lukostrelecký
tréning si zastrieľať.
Dada: Takže sa máme držať mimo dostrel,
hovoríš? (smiech)
Maťo: (smiech) Nemám v pláne strieľať po
nikom.
Dada: Aspoň že tak. Povedal by si našim
čitateľom niečo o sebe?
Maťo: Tak teda chodím na
Gamču, som akurát v septime.
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Priateľom Riešok som sa stal pred tromi rokmi
a odvtedy aktívne vedúcujem.
Dada: Tri roky vedúcovania, fúha. Koľko
sústrediek si už zažil ?
Maťo: Ako vedúci som bol na dvoch sústredeniach a jednom tábore. A ako účastník
som bol na 7 sústredkách a 3 táboroch.
Dada: Tak teda ostrieľaný rieškar. Prečo si
zostal s Rieškami aj po tom, ako si bol starý
na účastníčenie?
Maťo: No, bola to taká davová psychóza.
Polovica našej triedy riešila Riešky a potom
veľa z nich prešlo aj na vedúcovanie, tak som
si povedal, že prečo nie? S Rieškami som
strávil celkom veľa času a myslel som si, že
by bolo fajn pomôcť Rieškam, aby aj mladší
ľudia ako ja mohli riešiť. A teda vedúcujem
dodnes.
Dada: Z ktorého pohľadu sa ti Riešky páčia viac? Ako účastníkovi alebo ako vedúcemu?
Maťo: Baví ma aj jedno aj druhé, ale určite
môžem povedať, že riešiť bolo jednoduchšie.
(smiech)
Dada: Si pripravený na kolo rýchlych otázok?
Maťo: Tak určite. (smiech)
Dada: Aké je tvoje obľúbené číslo?
Maťo: 47
Dada: Sú prvočísla lepšie čísla ako akékoľvek iné?
Maťo: Nemyslím si. V každom čísle sa dá
nájsť niečo zaujímavé.
Dada: Predstav si, že si námorník a objavíš ostrov. Ako by si ho pomenoval?
Maťo: Asi Evenfall, prvé čo mi napadlo.
Dada: Hlava alebo znak?
Maťo: Hlava.
Dada: Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce?
Maťo: Kruh nemá začiatok.
Dada: Štvorec alebo trojuholník?
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Maťo: Trojuholník.
Dada: Maťo confirmed!
Maťo: (smiech)
Dada: No dobre, nebudeme tu rozvíjať
konšpiračné teórie. Existuje niečo, čo o tebe
ľudia nevedia ale mali by?
Maťo: Som skaut, ale to už asi všetci vedia.
Dada: Všetci možno nie. Chcel by si nie-

čo odkázať našim čitateľom? Posolstvo, radu,
múdrosť?
Maťo: Riešte poctivo, stojí to za to. A vy
starší pokiaľ rozmýšľate, že budete pokračovať ako vedúci, tak určite neváhajte. Aj to za
to stojí.
Dada: Myslím, že si to úplne vystihol. Ďakujem za rozhovor, maj sa.
Maťo: Niet začo, aj ty sa maj dobre.

Aký je rozdiel medzi introvertným a extrovertným matematikom?
Introvertný matematik sa pri rozhovore s
vami pozerá na svoje topánky. Extrovertný sa
pozerá na vaše.

- “Veľmi nábožná.”
- “Ako to, nábožná?”
- “No profesor v čiernom, ja v čiernom. Profesor položil otázku, ja som sa prežehnal. O
chvíľu som mu odpovedal a on sa prežehnal
tiež.”

- Prečo prešlo kura cez Möbiov list?
- Aby sa dostalo na druhú... eee, hm...

- “Jožko, čo si kúpil babičke pod stromček? “
- “Futbalovú loptu. “
- “Futbalovú loptu? Ale veď babička nehrá
futbal. “
- “No veď práve. Ona mi kúpila knižky. “
Domáci tréner futbalového mužstva príde
cez polčas za svojimi zverencami do šatne a
hovorí:
-” Chlapci, nechcem byť pesimista, ale za
stavu 0:14 už začínam naozaj pochybovať o
našom víťazstve…”
- “Tak aká bola skúška?”
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Cestujúci na lodi sa pýta kapitána:
-” Kto je ten mávajúci človek na ostrove? “
- “Neviem, ale vždy, keď ideme okolo, sa
takto teší …”

Ahojte milí Ušiačikovia!
Nedávno som sa rozprávala so starou múdrou vedmou, ktorej veľká záľuba je veštiť
ľudom budúcnosť a spisovať ju do časopisov,
kde ju vy nachádzate pod menom “horoskop”.
Baran(21.3.-20.4.)
Máte určite veľmi rušný týždeň a najlepšie
pravdepodobne urobíte, keď vyleziete na
strom s tromi jablkami a začnete tam s nimi
žonglovať. Pri tejto relaxačnej činnosti určite
pocítite úľavu. Opatrne samozrejme!
Šťastné číslo: 3
Býk(21.4.-21.5.)
Zrejme ste až príliš nadšení na nedočkaví.
Kto by nebol, keď má narodeniny tak
blízko pred sebou! Čoskoro na vás prídu tie
zodpovednejšie myšlienky. Teda aspoň dúfajte. A na oslavu si nezabudnite pripraviť veľa
koláčov a ponúkať svoje okolie. A hlavne
vedúcich :)
Šťastné číslo: 1
Blíženci(22.5.-21.6.)
Keďže ste si veľmi blízki s okolím určite
oceníte spoločnosť vašich priateľov. Áno,
teraz je vhodný čas na upevňovanie vašich
priateľstiev. Obdarujte ich milým malým
darčekom alebo im urobte nejakú láskavosť,
neoľutujete!
Šťastné číslo: 4
Rak(22.6.-21.7.)
Práve sa vo vás prebúdza vedomie a
potreba šifrovať a rozšifrovávať. Ak taký pocit
nemáte, zapozerajte sa a započúvajte sa
do zvukov okolitého mesta. Nikdy neviete,
kde na vás číha Morzeovka, či Ceasarovka..
(Alebo je to len obyčajná Einsteinovka?)
Šťastné číslo: 1

Lev(23.7.-23.8.)
V poslednom čase ste plní energie a neviete čo s ňou. Skúste si napríklad ráno na
rozcvičku zabehať. A ak sa necítite, že to je
niečo pre vás, pohľadajte si nejaký príkladík
a svoju energiu vložte do čarov matematiky!
Veď predsa bude rieškarské sústredko!
Šťastné číslo: 5
Panna(24.6-23.9.)
Objavíte v sebe svoj dávno stratený talent
z detstva v hre pexesa. Zaspomínate si na
vašu minulosť, či možno spoznáte vašu osudovú lásku! Dávajte si však pozor na slizké
podvody, ktoré vám môžu narušiť hľadanie a
spoznávanie vašej spriaznenej duše.
Šťastné číslo: 9
Váhy(24.9.-23.10.)
Čoskoro vás čaká ťažké rozhodnutie, ktoré
možno naveky zmení váš život. Keď si
budete vyberať správnu možnosť, nezabúdajte sa spoliehať na vašu intuíciu. Ale ak jej
dostatočne neveríte, spoľahnite sa na modrú
farbu alebo trojuholníkové tvary.
Šťastné číslo: 2
Škorpión(24.10.-22.11.)
Dobrá nálada z vás priam srší, vďaka vám
sa vaše okolie cíti šťastnejšie a naplnenejšie.
Využite to, kým je čas a obdarúvajte ľudí
úsmevom a komplimentmi. Čoskoro možno
túto vašu schopnosť stratíte! Ale nebojte sa,
nič nikdy nie je stratené večne.
Šťastné číslo: 6
Strelec(23.11.-21.12.)
V najbližšej dobe budete veľkí perfekcionisti.
Všetko bude mať svoje presné miesto, nič
sa nepohne bez vášho vedomia. Nezabúdajte si do vášho plániku miestnosti presne
zaznačovať polohu predmetov, nech sa
nestane, že predmet náhodou nebude na
svojom mieste.
Šťastné číslo: 5
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Kozorožec(22.12.-20.1.)
V tomto období by ste mali zapracovať na
vašich návštevách cukrovinkových predajní. Skúste tam možno ísť častejšie ako
obyčajne, nakúpiť veľa koláčov so sebou,
okolie sa vám poďakuje. Teda samozrejme
za predpokladu, že sa nevrátite s prázdnymi
vreckami alebo lakomou náladou.
Šťastné číslo: 3

Možno už viete, že pri počítaní príkladov je
super pojedať nejaké sladké maškrty. Sacharidy sú zdrojom energie pre mozog. Telo však
nedokáže pracovať aj bez nejakých tých
vitamínov, a preto prinášame mňam recepty
plné ovocia a zeleniny:
Mrkvové muffiny
V mise zmiešame nasledovné suroviny:
1 ½ pohára polohrubej múky
½ pohára hnedého cukru
1 pohár nasekaných orechov
½ pohára slnečnicového oleja
3 nastrúhané mrkvy
3 vajcia
4 lyžičky vanilkového cukru
1 ½ lyžičky jedlej sódy
1 lyžička mletej škorice
2 lyžičky javorového sirupu
2 lyžice kakaa
Keď meriame objemy hrnčekom, vždy meriame najskôr suché suroviny, aby sme mohli
stále používať ten istý hrnček a nenarobiť
neporiadok. Cesto dáme do formičiek a
pečieme asi 20 minút na 180°, kým nie
sú aj vnútri tuhé. Recept vystačí asi na 20
muffinov (podľa veľkosti), takže sa môžete
podeliť s kamarátmi alebo rodinou.
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Vodnár(21.1.-19.2.)
Ako vždy už podľa názvu vášho znamenia sa
stretnete s množstvom vody. Vo vašom okolí
sa bude oslavovať Veľká noc, ale tým sa to
nekončí. Takže možno budete potrebovať
viac kusov náhradného oblečenia. Držte sa
však ďalej od vedier, môže sa v nich stať
niečo tragické.
Šťastné číslo: 5

Milkshake
Určite poznáte tento nápoj z rýchleho
občerstvenia. A pritom je také jednoduché
spraviť si ho doma! Stačí rozmixovať 500
ml mlieka s trochou vanilkového cukru a asi
150 g ovocia (moje obľúbené sú banán alebo
lesné ovocie). Ak tam sú šupky alebo drobné
kôstky tak milkshake precedíme cez sitko.

Rice [Rieškarská cool e-šifrovačka] je tu
znova a zas, tento krát prináša tretiu sériu šifier.
Zároveň sa majte na pozore, nejaké série
pribúdajú online aj medzi Orieškami.
Počas roka teda budete mať k dispozícii
na vyriešenie niekoľko šifier, ktoré môžete
odovzdávať online. Riešenia šifier sú priebežne kontrolované a to ako sa vám darí si môžete pozrieť v Top zozname.
Ten najlepší okrem prestíže získa aj symbolické balenie ryže.
Stránku nájdete na www.riesky.sk (naľavo
v menu vyberiete RICE)
-------------------6
Otvoril som jej skriňu a skoro ma prekotilo.
Bolo tam nasledovné:
4 gumičky do vlasov
2 páry chráničov na kolená
2 potítka
4 čiapky
3 kontaktné šošovky
3 druhy rúžov
3 šáliky
a 4 krát nohavica
-------------------7

prvočísla.
Svoje sólo ukázali prvý a tretí.
Po nich opäť nepárnoprvočíselný refrén.
Dielo zakončili druhé mocniny prirodzených čísel.
Na konci už nikto nevstával, to sa nepatrí.
-------------------8
Chvíľu po štarte sme mohli v cieli pozorovať Litovskú hviezdnu zjazdárku.
Po dlhej pauze dorazil aj Český veľmajster
nasledovaný Japonkou Ting-Tong.
Dlho na seba nedala čakať ani Arménska
jednotka zo ženských radov.
Estónsky víťaz z pred dvoch rokov už spomínaný asi nebude.
Zjazd uzatvoril Dánsky cyklista, ktorý sa
dal na lyžovanie len vlani.
-------------------9
Šport ale neopúšťame. Osem figúrok sa
statočne držalo.
Ale na ničom inom už nezáleží. Môj nesmrteľný hriech ma stále spútava.
Mal by som všetko povedať napravo.
Inak tu vybuchne dynamit. Zobuďte ma až
to všetko skončí.
Smútok v letnom čase aj tak príde.

V divadelnom čísle účinkovalo 5 žiakov.
Najprv sa postavil prvý a posledný s predposledným, ktorý sa pomýlil.
Zatancovali.
Potom si posledný sadol a stredný sa postavil.
Ďalej sa postavili iba nepárne
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Ahojte, vítam vás v rubrike čo sa šušká.
Prajem príjemné čítanie pikošiek zo sveta vedúcich.
Tri! Áno presne tak, ak toto číslo spomeniete pred vedúcimi tak to určite nebude náhoda. A oni si to budú myslieť tiež. Najprv sa
na vás zadumane pozrú a potom sa rozosmejú, tak teda opatrne s tým.

Šušká sa, že sa nič nešušká. Nikto nič o
nikom nevie. A ak aj vie, tak to už nie je aktuálne. Klebety majú útlm, smutná no pravdivá
situácia.

Dnes si dáme zopár zápalkových hlavolamov. Tak Vám želám veľa šťastia a nie že
niečo podpálite.

ViRPo má nové auto, nevychádzajte na
ulicu! Už to síce nie je horúca novinka, no neznamená to, že sa nemáte mať na pozore.

Premiestnite jednu zápalku, aby rovnosť
platila.

Dopočula som sa, že Zajo si chce dať
ostrihať vlasy. Na(ne)šťastie len končeky. Čo
si o tom myslíte vy?

Premiestnite jednu zápalku, aby na obrázku boli štyri trojuholníky.

Obrázok znázorňuje plávajúcu rybu. Preložte práve 3 zápalky, aby ryba plávala na
druhú stranu.

Vedúci sú tvory večne hladné, to isto viete. A teda keď sa stretnú veľmi radi si na niečom pochutia. Naposledy to boli palacinky. A
neboli to len také hocijaké palacinky. Vedúci
utrápení hladom na nich videli všelijaké zázračne útvary. Spýtajte sa ich na to niekedy.
Tak teda pravidelná dávka noviniek je na
konci. Teším sa na vás nabudúce.

Dada má v skrini vraha! Ak k nej náhodou
prídete, vyhýbajte sa všetkým kusom nábytku, môže vás to zabiť. Alebo na vás skočí obrovské čudo, ktoré nazývajú Ganeša. Vraj je
to mačka, ale ja im to veľmi neverím.
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Šéfredaktorka: Dada B.
Design: Laco, Ľubka, Stanley
Tlač: Tete
Zalamovanie: Dada

Premiestnite 5 zápaliek, aby boli váhy v
rovnováhe.

Redakcia
Úvod: Lámač
Šifra: Zajo
Špeciál: Tete
Rozhovor: Dan

Varíme s Ušiakom: Aďa
Zasmejme sa: Zuzka F.
Čo sa šušká: Dada B.
Hlavolamy: Dada

Adresa: Riešky, Gymnázium
Grösslingová 18, 811 09 Bratislava
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