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Čaute ušiaci! Ako iste viete, Vašich milovaných vedúcich neustále pozorne sledujeme. Vieme o každom ich kroku a neunikne
nám žiaden z ich činov. Ako obvykle Vám prinášame zbierku najzaujímavejších vecí, ktoré sa stali v ich životoch v priebehu uplynulých
týždňov.

NEPREDAJNÉ

Čaute ušiaci!
Ako sa máte počas týchto jarných májových dní? Leto je už za dverami a spolu s ním sa
blíži aj letné sústredko! Takže ak si dostal pozvánku, neváhaj a poď! Vedúci sa na Teba už
tešia a pripravujú zaujímavý program. Ak nie, stále máš šancu, že sa dostaneš ako náhradník.
V prípade, že sa na sústredko nedostaneš, skús riešiť aj budúci školský rok, aby Ti už žiadne
sústredko neušlo.
V poslednom čase bola dosť rozoberaná téma hokeja. Ste spokojní s našimi výsledkami
na majstrovstvách sveta?
Teraz sa už však všetci okrem našich maturantov (ktorým môžeme len ticho závidieť) sústredia na školu. Predsa len každý chce mať na vysvedčení tie najlepšie známky a nenechá
si jedným prešľapom zo začiatku polroka pokaziť vysvedčenie. Treba už len vydržať posledný
mesiac a potom hurá na letné prázdniny!
Keď sme pri tých prázdninách, máte už plány na leto? Viete o tom, že na konci augusta sa
koná rieškarský tábor? Tak sa nezabudni prihlásiť, tábor je predsa len raz za rok. To je pre tento
desiaty ročník Orieška z úvodu všetko, vychutnajte si posledné číslo.

Hanka, Maggie a Zajo si v školských laviciach posedia už len pár dní. Potom ich čaká
maturita a ich stredoškolský život bude navždy preč. Želáme im šťastnú ruku pri ťahaní
maturitných otázok

Nielen Vy, ale aj my ešte stále chodíme na
sústredenia. Zuzka, Dada B. a Zajo boli spolu
na sústredku Korešpondenčného Semináru
z Programovania, na ktorom sa im všetkým
veľmi páčilo.
Z Dady B. je celebrita! Účinkovala v klipe
Polemicu, tak si ho nenechajte ujsť a pozrite
si ho len čo vyjde.
Skúste v okolí vedúcich zakričať slovo výzva. Ale nezľaknite sa, keď sa potom začnú
váľať po zemi!
Zajo je veľký matematik a programátor. V
posledných týždňoch sa zúčastnil dvoch výberových sústredení, na ktorých sa súťažilo
o reprezentáciu Slovenska na Medzinárodnej matematickej olympiáde a Medzinárodnej
olympiáde z informatiky.

Vaši vedúci už ostošesť plánujú, ako strávia letné prázdniny. Okrem oddychu a rodinných dovoleniek sa mnoho z nich stretne na
sústredkách, kam pôjdu ako účastníci.

Pozdravujem do budúcnosti!
Lámač

Majte sa na pozore, Tete s Maťom si idú
robiť vodičák. Takže odteraz treba chodiť po
uliciach veľmi opatrne!
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Z: Ahoj Roman! :)
R: Ahoj Zuzka :)
Z: O tebe sme ešte nič nepočuli. Ako to,
že si sa ocitol v oRiešku?
R: No, to je taká zaujímavá zhoda náhod.
O Rieškach som predtým počúval v podstate
len z rozprávania a zrazu idem na sústredenie ako vedúci. Tak teda, že by bolo fajn ma
asi predstaviť aj ostatným, aby vedeli, čo majú
odo mňa očakávať :)
Z: Čo majú teda od teba očakávať?
R: Zodpovedný prístup, ale hlavne veľa
zábavy a asi aj kecania a gitarovania. Myslím,
že sa majú účastníci na čo tešiť.

Z: To znie super :) Porozprávaj nám, odkiaľ prichádzaš.
R: Z Nitrianskych Hrnčiaroviec, to je dedina, ktorá začína 10 metrov za Nitrou, takže
to nemám ani ďaleko do mesta a zároveň ma
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obchádza ten mestský ruch. Mať za plotom
les a zároveň školu od seba tak 15 minút autom je super.
Z: Čo ťa napadne ako prvé, keď sa povie
sústredko?
R: Kopa skvelých zážitkov a to, že sa už
cítim staro :D Keďže tento rok si posledný rok
užívam sústredká ešte aj ako účastník, tak sa
pri spomínaní na ne cítim tak nostalgicky, ale
šťastne.
Z: Čím by si sa dal podplatiť?
R: Záležalo by od toho načo. Ale myslím,
že nejakú tú mliečnu čokoládu nikdy neodmietnem :)
Z: Dá sa ťa jednoducho rozosmiať?
R: Áno, keď sa nesnažím tváriť vážne.
Rád a často sa smejem, ale takisto viem zachovať úplný poker face. Väčšinou sa však
zasmejem aj na hlúpostiach :)
Z: Čo by si si so sebou zobral na opustený ostrov?
R: Asi niekoho ďalšieho, aby som tam nebol sám. Predsa len, po čase by som sa sám
začal nudiť.
Z: Keby si išiel do Superstar, akú pesničku by si spieval?
R: Fairytale gone bad od Sunrise Avenue.
Minule som to prvýkrát spieval a mám pocit,
že mi to fakt ide :P
Z: Akú farbu si asociuješ s číslom 8?
R: Fialovú.
Z: Máš nejakú radu do života, ktorú by si
chcel na záver odovzdať čitateľom oRieška?
R: Keď si robíte zapekačky v mikrovlnke,
tak po ich dopečení pod ne položte servítku,
zostanú potom chrumkavejšie.
Z: Tak to je odo mňa všetko. Ďakujem za
rozhovor :)
R: Ďakujem aj ja. Vidíme sa na sústredku
:)

Hádajú sa dvaja poľovníci, kto z nich má
lepšieho psa.
– Môj pes nájde moju stopu aj na druhý
deň. Čo na to hovoríš?
– Čo by som hovoril, okúp sa.
Dvaja kozmonauti stoja pred raketoplánom na mesiaci. Jeden pozrie na druhého a
hovorí:
- No, na mňa nepozeraj, ja som nezamykal.
- Pán doktor, priberám na určitých
miestach.
- Tak na tie miesta nechoďte.
Záhorák chytí zlatú rybku:
– Ak ma pustíš, splním ti želanie.
Záhorák rozmýšľa a povie:
– Prajem si, abys nemnela kosci.

Tentoraz vám ponúkame dávku hlavolamov
od Filipa! Neotáľajte a premýšľajte.
Tu je prvý:
Bol raz jeden panovník ktorý mal dvoch
synov ,o nevedel ktorému má venovať
kráľovstvo tak ich poslal na koňoch do
susednej krajiny kde sa dozvedeli že ,ten
ktorého kôň sa dostane do kráľovstva ako
posledný, bude budúci kráľ .Synovia sa
snažili cestovať čo najpomalšie až kým nestretli jedného tuláka, ktorý sa divil prečo sa
tak pomáli vlečú. Synovia mu vysvetlili v akej
situácií sa nachádzajú a nato im tulák niečo
povedal .Po jeho odpovedi sa
synovia náhlili aby boli čo najskôr

- Teplom sa veci rozťahujú a zimou sťahujú. Kto mi na to povie príklad - pýta sa pán
učiteľ.
- Prázdniny. V lete sú dlhšie, v zime kratšie, - odpovie Jurko.
– Dežko, povedz nám dve zámená.
– Kto? Ja?
– Výborne!
Mama vložila do škatule s pečivom lístok s
textom: TOTO PEČIVO NEJEDZTE!
Po čase otvorí škatuľu, v ktorej nájde
lístok: AKÉ PEČIVO?
– Pôjdeš zajtra Janovi na pohreb?
– Ani ma nehne, on na môj tiež nepôjde...
Idú dvaja hlupáci v novom aute. Šofér hovorí spolujazdcovi:
- Pozri sa, či funguje smerovka!
- Funguje, nefunguje, funguje, nefunguje

v kráľovstve.
Čo im tulák povedal, že zrazu sa synovia
pretekali, kto bude skôr v kráľovstve ?
Jednoduché? Tak skúste teda toto:
V záhrade je niekoľko stromov. Na jednom z
nich, na hruške, rastú hrušky. Zafúkal silnejší
vietor a spôsobil, že na strome už nie sú
hrušky, avšak hrušky nie sú ani pod stromom
(ani nikde vedľa stromu).
Viete to vysvetliť?
Vyriešené? Nech sa páči, tu máte ďalší:
Dve dievčatá sa narodili tej istej matke v
ten istý čas, deň, aj rok, a predsa nie sú
dvojičky.
Ako je to možné?
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Pedro bol amatérskym archeológom. Amatérskym, keďže jedna odborná hádka mu
vyslúžila vyhadzov z univerzity. Pedro sa venoval od roku 1951 zaznamenávaniu času v
strednej Amerike. V tejto práci by mu miesto
na univerzite veľmi pomohlo, keďže by mal
prístup k tým obrovským počítacím strojom
a nemusel by každý prepočet medzi číslami
robiť ručne.
Mayovia totiž čas zaznamenávali v dvadsiatkovej sústave (jemne pozmenenej), mali
cifry od 1 po 19. 20 dní bolo jeden uinal, 18
uinalov bol jeden tun, 20 tunov jeden katun a
20 katunov jeden baktun.
Historici sa už sto rokov zaoberali problémom, ktorým bolo zistiť, kedy začal letopočet
Mayov. Ich ľud totiž zaznamenával obrovské
množstvo dátumov, no o žiadnom nevedeli,
kedy sa stal. Pedrovi sa však podaril prelomový objav.
Prehľadával jeden starobylý chrám hlboko
v džungli, hrajúc sa na schovávačku s
obrovskými kamennými guľami, ktoré ho
vytrvalo prenasledovali. Dostal sa až do vnútornej komory, kde kňazi uchovávali cenné
kovy a záznamy. Zlato ho nezaujímalo, on
pátral po vedomostiach. S výkrikom nadšenia
vybral z police asi desať strán pergamenu
popísaného hieroglyfmi. Bol tak uchvátený

svojím objavom, že na ceste naspäť nedal
pozor na gule. Skoro ho dostali, no podarilo
sa mu na poslednú chvíľu uskočiť a dve
gule, ktoré ho naháňali, sa zrazili a navzájom
zničili.
Doma po týždňoch dlhej práce konečne
rozlúštil všetky hieroglyfy. Ukázalo sa, že
zvitky boli historický spis týkajúci sa obdobia po objavení Ameriky. Písalo sa v ňom:
„Do rúk Ľudí hromu padlo už aj veľké mesto
na jazere, najväčší výtvor Ríše na severe.
Dnešného dňa, 11. baktunu 15. katunu 1.
tunu 9. uinalu 5. dňa, sa severný národ
vzdal.“
Pedrovi bolo hneď jasné, že Ľudia hromu boli
Španieli, ktorý ríše strednej Ameriky dobyli.
No mesto na jazere? Ríša na severe? Nad
tým musel Pedro hodnú chvíľu rozmýšľať.
Nakoniec však úspešne. Odhalil začiatok
letopočtu a posunul tak dnešné vedomosti o
Mayoch na novú úroveň.
Vedeli by ste zistiť, už s pomocou počítaču a
internetu, o čom sa písalo v spise? Kedy bol
potom začiatok letopočtu Mayov?

Prekvapenie ku Dňu matiek

1) Do uzatvárateľnej misy dáme šľahačkovú
smotanu, puding Dr. Oetker bez varenia
a celý objem 3 dcl fľaše kompótu. Misu
pevne uzavrieme a 4-5krát s ňou silno
zatrasieme.

Suroviny na prípravu:
•
1 korpus biely/tmavý( môžeme
kúpiť v supermarkete)
•
1 puding Dr. Oetker bez varenia
•
3 dcl fľašu kompótu z drobného
ovocia (dobré je ho trošku popučiť)
•
1 šľahačkovú smotanu (250ml)
•
Šľahačku v spreji na dekoráciu
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Biely korpus = vanilkový+ ovocie ( napr. mandarínky)
		
kokosový puding + ovocie (napr. ananás)
Tmavý korpus = čokoládový puding + ovocie (napr. černice, maliny, čučoriedky)
Ostáva už len popriať dobrú chuť!

Radi obdarovávate priateľov vlastnoručne urobenými darčekmi? Ale občas sa stáva, že
stratíte inšpiráciu, však? Prednedávnom mala moja kamarátka narodeniny a ja som chytila
paniku, čo originálne jej dať. Dostala som sa presne do tejto spomínanej situácie. Nakoniec
som sa s tým popasovala a dostala som 2 nápady s obdivuhodným výsledkom. Nemusíte mať
teda starosti, lebo vaša Maggie sa o ne s radosťou podelí.

2) Pripravenú plnku dáme na korpus,
vrch ozdobíme šľahačkou a strúhanou
čokoládou.

1.

Peňaženka na drobáky.

Je trochu náročnejšia na šitie a nervy, ale som si istá, že to zvládnete. Ak si myslíte, že je to
na vás priveľa, tak si zavolajte na pomoc maminu.
Pomôcky:
Ihla
- Filc (formát A4 by mal stačiť)
Niť
- Stará audio kazeta
Zips
- Vzorovaná látka
Špendlíky (na prichytenie látky)
- Tavná pištoľ

PS: Korpus vyberieme podľa druhu pudingu.
Dôležité je kúpiť puding bez varenia! 
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Postup:
Rozorberte starú audio kazetu, aby z
nej zostali len 2 plastové „platničky“
Položte jednu na filc a zaznačte si
ceruzkou jej rozmery
Odstrihnite filc tak, aby jeho celkový
rozmer bol 2x väčší ako je kazeta (nechajte
po okrajoch 1 cm rezervy)
To isté spravte s látkou (podľa filcu),
ale nechajte si ešte väčšiu rezervu, lebo ju budete zahýbať
Zahnuté konce látky prišpendlite a
zašite, aby sa nestrapkali okraje
Tentoraz prišpendlite látku o filc a
zošite dokopy
Takýto kus látky preložte na polovicu
a následne prišpendlite zips tak, aby vznikla
kapsička (zips musí byť z vonkajšej časti, teda
vnútri aby bol vzor a zvonka filc) – zošite
Teraz príde čas na tavnú pištoľ. Dajte pozor na prsty a radšej zavolajte na pomoc
rodičov, lebo pri neopatrnosti z toho môžu
vzniknúť nepríjemné popáleniny (vlastná
skúsenosť :D) – nahrejte pištoľ, zoberte jednu
časť kazety a naneste lepidlo na jej okraje,
priložte na kapsičku a pevne pritlačte
To isté spravte s druhou stranou a
máte hotovo!

2.

Maľovaný zápisník – veľmi jednoduchý

Pomôcky:
Zápisník (kúpite hocikde)
Akrylové farby
Fixačný sprej (ja som použila lak na
vlasy)
Štetec, nádobka na vodu
Postup:
Namiešajte si farby aké chcete,
vyberte si motív a jednoducho
ho namaľujte na zápisník
Nechajte zaschnúť na pár hodín a
zafixujte
A je to!
Typ: nerieďte farbu príliš. Obrázok bude lepšie vyzerať so sýtymi farbami
Dúfam, že sa vám špeciál páčil a majte sa krásne do skorého videnia

Šéfredaktorka: Dada B.
Design: Laco, Ľubka, Stanley
Tlač: Lámač
Zalamovanie: Dada
Redakcia
Úvod: Lámač
Varíme s Ušiakom: Miška
Špeciál: Maggie Zasmejme sa: Dada B.
Rozhovor: Zuzka Čo sa šušká: Katka
Hlavolamy: Filip
Adresa: Riešky, Gymnázium
Grösslingová 18, 811 09 Bratislava
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