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Nepredajné

Čaute decká!
Od posledného oRieška sa konalo pár
Rieškarských akcií ako sústredko, denný tábor, tábor, či výlet. Samozrejme aj letné prázdniny, to nám bolo dobre! No ale letné prázdniny sú už takmer dva mesiace za nami, učitelia
už dávnejšie začali skúšať všetkými možnými
(a v mnohých prípadoch aj nemožnými :D)
spôsobmi, a všetci s napätím očakávame už
ďalšie prázdniny (ktoré sú už čo nevidieť, a to
30.10.). Neviem ako vám, ale mne už teraz
nezostáva veľa času a nestíham všetky potrebné aktivity, ktoré by som mal.
Dostali sa k vám opravené riešenia prvého kola a je najvyšší čas začať počítať druhé kolo, pokiaľ ste ešte
nezačali, kedže termín je 3.11.. Pokiaľ
nedopadol váš bodový stav po prvom
kole podľa vás ideálne, ešte stále máte
šancu sa zlepšiť v druhom a treťom,
a dostať sa tak na sústredko! A tam, to
mi verte, sa dostať chcete!
No a to podstatné, na čo sa tešíte
a práve to čítate (naďalej pokračujte
včítaní) je, že spolu s riešeniami sa
k vám dostalo očakávané prvé číslo už
v poradí desiateho ročníka rieškarského časáku oRieška! No, to je už jubilejných
10 rokov, čo vám prinášame najzaujímavejšie
rieškarské články. Niektorí z vás možno však

stále netušia, čo sa im dostáva do rúk. Toto je
rieškarský časák oRiešok, v ktorom sa dočítate, čo sa medzi vedúcimi povráva, aké vtipy
si rozprávajú, nájdete tu hlavolamy pre vaše
mozgové závity (ktoré sa vedúcim nepodarilo
vylúštiť), nejaký ten príbeh, špeciál zameraný vždy na niečo špeciálne (aké prekvapivé),
a niekedy aj iné rubriky...
Takže si nájdite pohodlnú polohu a pustite sa do čítania...

Na záver rada do života: úvod sa číta ako
prvý (už len preto, že ho píšem ja). Pozdravujem do budúcnosti!
				
Lámač
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Ahojte!
Prinášame vám rozhovor s istým vedúcim, ktorého niektorí poznáte, a tí, čo ho nepoznáte, ho dnes isto aspoň trošku spoznáte.
Nebudem dlho naťahovať, nech sa páči:
• Ahoj Kuchťo!
Čau Dada!
• Ako sa máš v tieto jesenné dni?
V podstate celkom
dobre, ale bývalo už
aj lepšie. Už 2 týždne
som chorý a lezie mi to
na nervy.

ky počnúc, zopár vedúcimi a účastníkmi končiac.
• Kedy si sa rozhodol, že chceš vedúcovať?
Myslím, že to bolo v mojom poslednom riešiteľskom ročníku, teda v kvarte (resp. v deviatom ročníku), keď som spoznal veľa super
ľudí naraz.
• Chcel by si naspäť tie účastnícke časy, alebo
si viac spokojný ako vedúci?

• Takže oddychuješ
v posteli s teplým čajíkom?
(smiech) Snažil som sa
po tie uplynulé 2 týždne, ale už som to vzdal
a začal som zase chodiť na zimák.
• Znova vo výstroji. Ty
pre ten šport raz obetuješ úplne všetko. Ale
niektorí čitatelia možno
vôbec netušia, kto si, mohol by si sa im predstaviť ?
(smiech) Môžem to skúsiť. Som Kuchťo, vlastným menom Martin, Rieškam sa už nejaký
ten piatok venujem, momentálne som prvák
na výške v Brne a jednou z mojich najväčších
lások je hokej.
• Ako si sa vlastne dostal k Rieškam?
No, to je dlhý príbeh, ale v podstate za tým
stálo veľmi veľa ľudí, mojou profesorkou mati-
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ide, nevzdávajte sa a skúšajte dookola až kým sa nezadarí, pretože raz to príde a
budete so sebou spokojní! Ó
áno, myslím tým hlavne naše
úžastné príklady a sústredko.
A po účastníckej kariére sa určite vrhnite aj na vedúcovstvo!
Ahoj :)
• Ďakujem za rozhovor, Kuchtík. Maj sa pekne a nech sa
ti darí.

Ahojte decká!

Byť ako vedúci sa mi páči, ale z pohľadu toho,
že som už na výške, by som chcel vrátiť časy
zo sexty alebo septimy, ešte aj maturitný ročník by som si zopakoval. Bola to vcelku sranda. Ale ak mám odpovedať na tvoju otázku
priamo, asi by som opäť nemenil, byt vedúcim
je minimálne takisto super, ako byť účastníkom!

Tak čo, spokojní s ukončením prázdnin?
A so začiatkom roka? Máte pocit, že vaša
osobnosť zakrpatieva na hodinách matematiky v škole? Chcete váš mozog potrápiť aj
trochu viac? Áno, na to sú tu Riešky s ich
príkladmi, ale také bezvýznamné bonusové
body dostanete za vyriešenie mojich hlavolamov. A to sa oplatí, sú predsa odomňa! Tak
poďme začať:
Pred vami sú 2 dvere. Jedny dvere vedú
na popravisko a druhé na slobodu (nedajú sa
rozpoznať) a iba strážcovia dverí vedia, ktoré kam vedú. Jeden zo strážcov vždy klame
a druhý hovorí vždy pravdu a nevedno samozrejme, kto z nich klame. Môžete položiť iba
jednu otázku iba jednému strážcovi.

Akou otázkou si možno v tomto prípade
zachrániť život?
Skúste pri tom nešpekulovať ako niektorí,
ktorí povedia, že strážcov v lepšom prípade
zmrzačia a opatrne zistia, čo za ktorými dverami je. Keď to máte, skúste tento:
Zemeguľa má obvod 40 000 km. Ak by
sme urobili okolo rovníku kruh z drôtu, ktorý
je iba o 10 metrov (teda 0,01 km) dlhší, ako
obvod Zeme, preliezla by pod týmto drôtom
blcha, králik, či dokonca človek?
Síce na prvý pohľad si môžete povedať,
že netušíte, ako to vyrátať, ale po použití starého dobrého gúglu si nájdete vzorček a kalkulačkou to dorátate. Čo by ste si tipli bez
rátania, a čo vám nakoniec vyšlo na kalkulačke? Ostali ste zarazení?

• Chceš niečo nakoniec odkázať riešiteľom?
Ak máte pocit, že niečo nejde, tak to duplom
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Večer sa riaditeľ prechádza po blázninci.
Blázni visia na strope a hrajú sa na stromy.
Riaditeľ zakričí: „Október!”, a blázni spadnú.
V druhej izbe sa situácia zopakuje. V tretej
izbe riaditeľ zakričí: „Október!”, ale blázni visia ďalej. Zakričí teda ešte raz. Vtedy jeden
blázon odpovie: „Pán riaditeľ, ale my sme ihličnaté stromy.”
Aký je rozdiel medzi violončelom a violou?
Violončelo horí dlhšie.
„Ak mi nedáš peniaze na tie nové šaty, tak sa
s tebou nebudem baviť!”
„A môžem ti veriť, že to vydržíš?”
Keď pustíte v rovnaký moment z mrakodrapu fyzika a melón,
kto dopadne na zem
skôr?
A nie je to jedno?

Troch. Jeden ju k vám privezie, druhý vymení
žiarovku a tretí dá opraviť prerazenú stenu.
Koľko Angličanov je potrebných na výmenu
žiarovky? Troch. Jeden podáva čaj pred výmenou, druhý mení a tretí podáva čaj po výmene.
Koľko bohov je potrebných na vymenenie žiarovky?
Dvoch. Jeden podrží žiarovku a druhý bude
otáčať planétou.
Koľko IB-kov je potrebných na výmenu žiarovky? Štyroch. Jeden mení žiarovku a ďalší
traja píšu esej.
Štyri spôsoby, čo urobiť s pokazenou kalku-

Koľko policajtov je potrebných na výmenu žiarovky? Jedenásť. Jeden
vylezie na stôl, štyria tým
stolom točia, ďalší štyria
chodia okolo nich, aby
sa im nezatočila hlava,
jeden dáva pozor pri dverách, či už nejde prúd, a
posledný tomu všetkému
velí.
Koľko poslancov je potrebných na výmenu
žiarovky? Zásadne nadpolovičná väčšina.
Opozícia totiž určite navrhne šróbovať opačne.
Koľko vodičov autobusu je potrebných na výmenu žiarovky?
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Ako šlo vajce na vandrovku
Presunieme sa do časov nástrah, problémov a starostí. V tento zlý čas sa rozhodlo
ísť jedno odvážne vajce na vandrovku, Volali
ho Kuchtíček, pretože rado varilo, ale aj rado
jedlo. V prvý deň sa Kuchtíček snažil prehovoriť svojich kamarátov, ale ty odmietli, pretože
si vybralo zložitú cestu cez Prvočíselné lesy
a potom bude podľa zážitkov používať rôzne
skratky a odbočky. Tak sa vybralo v prvý deň
do lesov. Po ceste sa mu nič hrozné neprihodilo až kým neprišlo na odbočku. Pri odbočke
stál starček. Ten mu povedal, že jedna z odbočiek je smrteľná pre každého, ktorý do nej
vstúpi a druhou sa da bezpečne prejsť. Lenže
starček túto informáciu nechcel dať len tak
zadarmo. Kuchtíček dostal za úlohu vyriešiť
nasledujúci príklad: Medveď si chcel zasadiť

Aj vás už nudí vaša stará nástenka
a chcete si ju vylepšiť? Alebo si chcete konečne urobiť poriadok s perami? V tomto čísle oRieška sa dozviete, ako na to! Pripravila
som si pre vás zopár nápadov na oživenie
vášho písacieho stola.
Nástenka s rozvrhom hodín

lačkou:
1. Zabaľ ju a predstieraj, že je to čokoláda.
2. Vyber z nej všetky súčiastky a urob z nej
veľmi tenkú krabičku na ľad
3. Pripevni si ju na hruď a hraj sa, že si robot.
4. Prenajmi priehradku na baterky rodine
mravcov.

Budete potrebovať:
- cca. 70 malých špendlíkov + ešte nejaké
navyše
- farebný motúz
- čisté papiere A4 (počet podľa rozmerov
nástenky)

svoje medovníky veľmi zvláštnym spôsobom.
Ak rátame ako rad 3 a viac medovníkov na
jednej priamke, tak vytvoril 19 radov. Koľko
najmenej medovníkov mohol použiť? Vajce
sa na to pozrelo a pri prvom pohľade sa mu
zakrútila hlava, pretože si nevedelo veľmi
predstaviť, akým spôsobom to bude riešiť.
Naštastie Kuchtíček nedostal časový limit a
dokonca sa mohlo rozhodnúť vrátiť sa naspäť. Lenže Kuchtíček je bojovník celým srdcom, ktorý sa nevzdáva a radšej zomrie ako
by mal žiť v tieni.
Preto sa rozhodol bojovať a prísť na
správny výsledok. Lenže pokus malo iba
jeden a pri zlom pokuse by starček zmenil
úlohu. Pri neúspešnom pokuse by nezískalo
meč Deliteľnosti na porazenie obludy v nebezpečnej cestičke. Pomôžte Kuchtíčkovi,
inak zomrie ako praženica v rukách starčeka.

-

veľa vizitiek/obrázkov (z časopisu/vytlačené z netu/vami nakreslené)

Postup:
- na nástenku pripevníme biele papiere ako
základ
- vyznačíme si stred, kde bude rozvrh hodín – tam pozapichujeme špendlíky v pravidelných rozostupoch tak, aby vytvorili
mriežku 10x7
- na krajný špendlík priviažeme začiatok
šnúrky a následne medzi špendlíky začneme prepletať motúz.
- Keď bude tabuľka hotová, koniec šnúry
pevne zaviažeme o posledný špendlík
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-

a napíšeme obsah rozvrhu
Okolo už len stačí náhodne prišpendliť obrázky

-

-

-

xujeme ho zošívačkou)
Z druhého papiera poskladáme orgiami
kocku (nafukovaciu). Link na postup poskladania kocky: http://www.youtube.com/
watch?v=C2KYaehx4R4
cez dierku, ktorá vznikla v kocke, vložíme
nejaké malé predmety na zaťaženie (napr.
fazuľa, gombíky, koráliky, malé kamienky...)
nakoniec zastrčíme kornútok (tiež) do tejto
dierky
„naplníme“ ho perami

Hotovo! Verím, že sa vám tieto vychytávky zídu a skrášlia vaše prostredie. Želám vám
pekný zvyšok dňa :)

Stojan na perá
Potrebnosti:
- 1 farebný alebo niečím zaujímavý papier
A4 (tvrdší)
- 1 farebný papier A4 (mäkkší, ale tvrdší,
ako obyčajný kancelársky)
- Zošívačka

Čaute čaute milé deti! V rukách držíte prvý
oRiešok tejto série, a v ňom, samozrejme, nemôže chýbať ani vaša obľúbená rubrika Čo
sa šušká! Na nasledujúcich pár riadkoch na
vás čakajú zákulisné informácie o nás – vedúcich – čo pre vás Riešky s láskou a nadšením pripravujeme. Pohodlne sa teda usaďte,
začíname!
Odveká rivalita medzi žiakmi Gamče
a GJH je stará známa vec – to večné súperenie na súťažiach, olympiádach a seminároch rôzneho druhu, ktoré možno
(samozrejme v miernej a priateľskej forme)
pozorovať aj medzi vedúcimi Riešok, kto-

rí tieto školy navštevujú. Zuzka však teraz
kvôli tomu zažíva rozpad osobnosti! Táto
(donedávna) hrdá Gamčáčka totiž tento rok
prestúpila do IB programu na GJH. Aj keď
si pomaly na svoju novú identitu GJHáka
zvyká, zanecháva na nej tento proces stopy v podobe najrôznejších tikov, ktoré sa
prejavujú v tých najnevhodnejších situáciách.
Zuzka však nie je jediná, ktorá tento rok
zmenila školu. Napríklad Kuchtík, náš šéfredaktor oRieška, začal chodiť na vysokú
v Brne, kde sa pomaly ale isto adaptuje na
život štúdiom týraného študenta.

Postup:
- Z tvrdého papiera urobíme kornútok (zafi-
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Uľa na výšku do Čiech začala chodiť už
dávnejšie, no ak by ste sa ju teraz pokúšali
hľadať v Prahe, asi veľmi nepochodíte. Uľa
teraz momentálne totiž býva v ďalekom Singapure, kde pobudne až do konca tohto školského roka. A nám, samozrejme, bude veľmi
chýbať!

Lii sa cez leto stalo, že jej vlasy záhadným
spôsobom nadobudli zelenú farbu. Či išlo
o nový módny trend, chvíľkový skrat alebo
niečo celkom iné, to nikto nevie. Pokojne sa
jej však spýtajte, keď ju najbližšie stretnete.
Zajo je keksíkový kráľ!
Tak! To je pre
toto číslo všetko, ale
nebojte sa! S ďalším
kolom vám pošleme
ďalší oRiešok, v ktorom si nájdete ďalšie
Čo sa šušká (plné
aktuálnych a šťavnatých
noviniek),
pripravené
nami
exkluzívne pre vás!
Tak teda nabudúce,
dovtedy doskakavenia :)

Dada (P.) sa cez leto vydala na výlet do
Legolandu do Dánska, a veľmi sa jej tam
páčilo! Hanka s Philom sa však nemohli nechať zahanbiť a tí zas spolu navštívili Legoland v Nemecku. A čuduj sa svete – aj im sa
veľmi páčilo! Ak teda nad takýmto výletíkom
rozmýšľate aj vy, vedzte, že vedúci môžu len
odporúčať :)

Šéfredaktor: Kuchtík
Design: Laco, Ľubka, Stanley
Zalamovanie: Dada
Redakcia

Tomáškova zákerná povaha konečne vyplávala na povrch. Jeho najnovšou záľubou je
napchávať sa pagáčmi pred svojimi vyhladovanými kamarátmi (s nevinným úsmevom na
perách). Keď teda budete hladní, určite sa mu
vyhnite – len vaše trápenie zhorší!
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Úvod: Lámač
Príbeh: Luti
Špeciál: Maggie
Rozhovor: Dada B.

Zasmejme sa: Zuzka
Čo sa šušká: Hanka
Hlavolamy: Kuchtík

Adresa: Riešky, Gymnázium
Grösslingová 18, 811 09 Bratislava

