Ako šlo vajce na vandrovku3
A tak je Kuchtíček späť. Prišlo mu veľa mailov do schránky a on si šikovne vybral práve tú
správnu cestu:

Číslo 3

Ročník 10 14/15

Nepredajné

Čaute decká!
V týchto príjemných adventných dňoch máme ešte stále Mikulášsku náladu. Mikuláš nám
priniesol po ročnom čakaní Mikulášsku nádielku a rozhodne sa väčšina z nás teší na jednu
z najväčších udalostí roka, a to Vianoce! Veď hocikam, kam prídete, sú hlavnou témou (aj v
médiách) Vianoce. Taktiež sa rieši, či bude na území západného Slovenska tento rok snežiť.
Čo myslíte?
Určite ste si pozreli opravené riešenia tretieho kola, alebo nie? To je veľká dilema, či čítať
najskôr opravené riešenia, alebo oRiešok. Zamýšlali ste sa nad tým niekedy? Čo čítate vy
prvé? Ja som to čítal ako kedy, ale zväčša som uprednostňoval riešenia. Každopádne sa k vám
dostáva pozoruhodné tretie číslo oRieška!
Dostali ste pozvánku na sústredko? Ak hej, tak ju rozhodne nezahoďte a choďte na sústredko! Ak nie, nezúfajte a zaberte v letnej sérii. :) Bude aj letné sústredko.
Čo je novinka v tomto čísle? No predsa šifra! Áno, čítate dobre, nájdete tu šifru. Samozrejme sa tradične dočítate a dozviete, čo sa šušká, receptík, pokračovanie príbehu, hlavolamy,
niečo iné špeciálne a samozrejme rozhovor.
Nebudem vás už ďalej zdržovať. Otočte stranu a hor sa do čítania!  
Pozdravujem do budúcnosti!
Príjemné Vianočné sviatky praje Lámač
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a to tak, že posunul všetky vonkajšie zápalky do
vnútra a voilà, hotovo. Po menšej diskusii sa Kuchtíček poberá ďalej hľadať dobrodružstvá. Po dlhšej
ceste dorazil k jazeru, v ktorom plávala mala šedočervená labuť. Rozhodol sa hodiť jej chleba. Takú
reakciu, aká prišla však nečakal. Labuťka nabrala
chleba do tlamy a chrstla mu to celé do tváre s tým,
že ona chleba nežerie. To Kuchtíčka nahnevalo a labuť zjedol. To mu vystačilo na ďalšie 2 dni. Na konci
druhého dňa dorazil do veľkej arény plnej bojovníkov
z rôznych kútov sveta. Chcel sa zapojiť, no žiaľbohu
mal len meč a elixír. Potreboval výzbroj, a tak si otvoril stánok s logickými hádankami, aby si na
ňu zarobil peniaze. Celý nešťastný však rýchlo zistil, že pokiaľ nenájde ťažkú hádanku, nezbohatne, pretože tamojší ľudia sú šikovní.  Vybral si napokon túto: Ak správne hodíš bumerang,
tak sa k tebe vráti. Dokážeš však hodiť loptu (čo najsilnejšie) tak, aby sa k tebe vrátila? (do
ničoho nenarazila, nebola k ničomu pripevnená, bez pomoci iných ľudí). Ľudia začali prichádzať a snažili sa úlohu riešiť, ako len vedeli. Ale nevedeli na nič prísť a tak veľmi rýchlo zarobil
peniaze na zbroj, aby mohol bojovať v aréne. Ešte predtým, pri zatváraní obchodíku, si vyhodil
loptičku nad hlavu a tá mu padla naspäť bez problémov – veľa ľudí pochopilo, v čom bol háčik.
Ako prvého súpera dosal Kuchtíček vlka ViRPa, z rozprávky o 3 prasiatkach. Ako myslíte, že
skončí súboj? Hlasujte a vyberte výhercu sami.:)
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Tretie kolo zimnej série je za nami, a to
znamená jediné – posledné Čo sa šušká tohto polroka je konečne tu, a to len a len v jedinečnom oRiešku.

A Mesi je aj tak srdcom mladý!

oRiešok – ako každý správny časák – má
svojho šéfredaktora. Nie je ním nikto iný ako
Kuchtík, ktorý je však hlava deravá a stále
si so sebou zabúda brať myšky od počítača... Jednu má doma, jednu na intráku, jednu
v taške, čo nosí do školy, a napriek tomu sa
mu darí žiadnu pri sebe nemať, keď ju potrebuje... Možno treba ešte jednu do vrecka bundy, Kuchťo! :)

Viete o tom, že sa šušká, že Hanka nevie, čo je Lámačov toaleťák? A vskutku, Hanka nevie! Keby ste o tom niečo počuli, dajte
vedieť.
Niekto si našiel záľubu a tradíciu v rozkopávaní pitia na koberec u Dady doma... Dada,
v rámci záujmu o udržanie svojho vlastného
duševného zdravia, to však berie s úsmevom
:)
Peťo sa dostal do situácie, kedy bolo
dievčatám nepríjemné ho objímať... bližšie
okolnosti sú však prísne tajné.
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D:Si pripravená na kolo rýchlych otázok?
Z:Počkaj, dopíšem esej... (smiech) Ale
nie, môžeš.

Dada: Ahoj Zuzka!
Zuzka:Čau, neznámy reportér oRieška.
D:Ako sa ti páči nová škola?
Z:Viem, že ma mnohí za toto nebudú mať
radi, ale je super! Ono treba zmenu. Napríklad taká zmena kolektívu je dosť fajn, hoci aj
moja bývalá trieda bola super

Zuzka je správny hipster. Keď ostatní zo
školy odchádzajú, ona prichádza! O pol štvrtej
poobede...
Vedúci sú tvory ľúbiace čokoládu. Rozhodli sa teda v zložení Danka, ViRPo, Zajo,
Hanka, Phil, MaťoPaťo, Ondro a Jumaj vybrať do čokoládovne, trošku si posilniť nervy.
Úspešne si vytvorili nábeh na cukrovku, ale
parádna tá čokoládka bola! Len tá rolka o ničom...

Milí čitatelia,
prinášame vám rozhovor so Zuzkou, ktorá
stále prežíva rozdvojenie osobnosti a zvyká
si, že už nie je na Gamči. Ak chcete vedieť
viac, neprestávajte čítať.

To je odo mňa pre tento krát všetko, doskakavenia priatelia!
PS: Usmievajte sa ako Mesi alebo ako
Quokka:

D:A čo učenie? Zvládaš ?
Z:Dostávam samé päťky! (Na IB je bodovanie od 1 do 7 - 7 je najlepšie a vcelku nedosiahnuteľné, pozn. redakcie.)
D:Tak teda teba by v klasickej škole asi
veľmi nechválili. Keď už spomínaš IB, odporučila by si ho našim čitateľom ?
Z:Ťažko povedať, IB je totiž ťažké. Ale ak
chcete poriadny challenge a obetovať veľa
spánku, choďte do toho.
D:Ako si už možno aj naši čitatelia všimli,
tak o IB a IB-koch koluje veľa vtipov, ktorý z
nich je tvoj najobľúbenejší ?
Z:Ťažko vybrať, ale asi tento: Vieš, prečo
IB-ík prechladol? Zabudol si do školy zobrať
spacák.
D: Ten je fakt dobrý Mne sa páčil taký, že
„Čo chýba IB-kovi na to, aby zaspal po stojačky? No predsa čas!“
Z: Alebo aj: „Mával som život. Potom som
ho začal podvádzať s IB a rozviedli sme sa.“

D:Čo si myslíš o fialových jednorožcoch ?
Z:To nie sú tie pravé jednorožce.
D: Čo najcennejšie by si obetovala pre čokoládu ?
Z: Moju posteľ.Práve dnes som hovorila,
že ja a čokoláda budeme navždy spolu!
D: To je poetické. Keby si mohla mať jedno
prianie, aké by to bolo ?
Z:Mať časostroj, alebo časovrat
D:A takto nakoniec, čo by si odkázala
všetkým riešiteľom?
Z:Nech si prečítajú všetky predošlé rozhovory, nájdu veľa odpovedí na túto otázku
(smiech).
D:Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.Maj
sa!
Z:Pá!
14/15- 3. číslo
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Čauko-mňamko!
No dobre, básnik zo mňa možno nebude. To
nevadí, ak vám bude chutiť, tak sa to rýmovať
nemusí, no nie? No áno! Dnešná pochúťka
bude veľmi ľahká na prípravu, a aj zdravá k
tomu. Tak dúfam, že vám bude chutiť, ja osobne som si veľmi pochutila.
Sú to akési banánové keksíky, teda tak mi
bolo povedané, keď som ich prvý krát papala.
Budete na potrebovať:
n banánov,
n hrstí ovsených vločiek
strúhaný kokos
ľubovoľné hocičo ako napr. oriešky,
sušené ovocie, semiačka atď.

Tak, deťúrence, tu sú posledné hlavolamy
tejto série, tak si ich užite :)
Neďaleko od brehu kotví loď. Tá má rebrík
(začínajúci aj končiaci priečkou), ktorého
spodná priečka sa dotýka vody. Vzdialenosť
medzi jednotlivými priečkami je 20 cm a
dĺžka rebríka je 180 cm. Príliv vody zdvíha
vodu rýchlosťou 15 cm za hodinu.
Za aký dlhý čas bude voda na tretej priečke

Postup je veľmi jednoduchý: n banánov
roztlačíme na kašu. Pridáme do toho n hrstí
ovsených vločiek a kokos. Keď chceme pridávať ľubovoľné hocičo, nasekáme to na malé
kúsky. Sekáme len hocičo, nie prstíky, tak
radšej poproste rodičov o pomoc. Výsledná
zmiešaná hmota by nemala byť tekutá, ale
skôr držať na lyžičke. Predhrejeme si rúru na
170°C a na plech si dáme papier na pečenie.
Polievkovú lyžicu naplníme naším cestom a
na papier ňou vytvarujeme taký priestorový
kruh. Posledný krok opakujeme, kým nemáme zaplnený celý plech. Potom dáme opatrne
do rúry a necháme piecť približne 12 minút.
Tento čas môže byť rôzny podľa hrúbky vášho
priestorového kruhu, ale som si istá, že vaša
maminka (alebo tatinko, alebo babička,..)
bude vedieť, koľko sa majú piecť vaše keksíky. A potom ich už len vyberieme, necháme
vychladnúť a papáme. Dobrú chuť prajem,
dúfam, že taká bude :)

Ale nie, robím si srandu, kto by nezvládal
takéto “hlavolamy”?
Mám pre vás správu!
oRiesok: Ewkj bk yp tvkztt yqv? Ohv hl a
mvtt k dbpgl wjnqd. Hhuip ar!

Vôňa škorice, „cigánskej“, punču a krásna
melódia kolied. Určite mi dá každý za pravdu, že toto sú neodmysliteľné časti Vianoc.
Ani sme sa nenazdali a už zase klopú na
dvere! Milujem predvianočné obdobie ako aj
samotné Vianoce. A hádajte ešte čo! Prípravy a dekorovanie! Preto mám pre vás opäť
zopár tipov na skrášlenie a zútulnenie vašich
domácností. Urobte si pohodlie, pripravte si
svoje šikovné rúčky, začíname!
Na začiatok tu máme 3 návrhy na netradičné svietniky, ktoré určite každému hneď
udrú do očí:
1.návrh
Budete potrebovať:
Sviečky rôznych veľkostí (najlepšie biele)
Celú škoricu (dostanete kúpiť bežne v
potravinách)
Špagát
Malé tanieriky

2.návrh
Pomôcky:
Sklenené obyčajné svietniky (zoženiete
v kreatívnych potrebách alebo v IKEA, prípadne môžete použiť aj nejaké staré nepotrebné
poháre)
Zlaté trblietky (mali by ich mať vo väčšine
kreatívnych potrebách)
Obojstranná lepiaca páska
Postup:
Najprv si vystrihneme z obojstrannej lepiacej pásky vzory, aké chceme mať na svietniku
(krúžky/pásiky/hviezdičky/široký pás...). Nalepíme ich na pohár a odlepíme vrchnú vrstvu
pásky. Už len stačí posypať tieto časti trblietkami, dať do pohára kahanček alebo sviečku
a je to.

Postup:
Okolo sviečky poukladáme kúsky škorice,
omotáme špagátom a pevne zaviažeme (ak
sa vám to bude veľmi posúvať, priebežne použite lepidlo - najlepšie tavnú pištoľ -  na lepšie prichytenie). Sviečku položíme na tanierik
a máme hotovo!

zhora?
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3.návrh

Rieškarská cool šifrovačka je nová rubrika oRieška a zároveň malá súťaž.
Odovzdávanie a ďalšie info sa dá nájsť na www.riesky.sk.

Potrebujeme:
Poháre na stopke
Kahančeky
Dekorácie (kúsok čečiny, cezmíny, šišku,
rolničku, mandarínku napichanú
klinčekmi alebo niečo podobné...)

1.
Pred domom stal jeden strom. Bol naozaj vysoky, dvakrat vyssi, nez taky bezny strom. Z jeho stredu vyrastali dva
velke konare. Jeden pod 45-stupnovym uhlom sikmo hore, druhy napodobne sikmo a pekne dole, az sa obsmietal pri zemi.
Na dome na prvy pohlad nebolo nic zvlastne. Na druhy vsak naozaj ano. Zeme sa dotykal iba v jednom bode a bol
cely taky gulaty. Z hociktorej strany sa na neho clovek pozrel, videl taky isty tvar. Proste gula.
Po vchode oci uputala velka kuchyna. A to priamo za dverami! Skladala sa z dvoch na seba kolmych casti. Hned za
dverami rovno bola ta dlhsia cast, dlha asi trikrat tolko co polovica tej kratsej casti. Kratsia cast sa nachadzala hned spoza

Postup:
Na stôl položíme dekoráciu, na ňu pohár
a naň následne kahanček. Toť vše!

dveri napravo. Nie je uzitocne mat takuto kuchynu, kde clovek nevidi z kazdeho miesta kazde ine.
Za kuchynou bola obyvacka. Cela rozburana. Teda, vyzerala ze by aj bola cerstvo namalovana, ale pri pohlade na
detaily, cloveku padala omietka na hlavu. Akoby sa po nej tlapkal. Take jednoduche. V strede pod lampou stal rebrik. Bol
nadherny. Bol rebrik. Bol to taky obycajny rebrik skladajuci sa z dvoch o seba opierajucich sa casti. Asi v polovici schodou

A na záver zopár nápadov:

tieto dve casti spajal drot, na ktorom bol zaveseny kyblik. Drot vyzeral celkom novy.
Na zahrade bolo mini-golfove ihrisko. Posobilo, ze je vacsie ako naozaj bolo. Ked clovek zacinal hrat pozeral sa na
slnko, a ked dohral, pozeral sa presne opacnym smerom. Priebeh medzi zaciatkom a koncom bol plynuly. Proste taka
zakruta o 180 stupnov. Ako polovica kruznice, chapes.
Ked sa odtial odchadza, clovek ma na vyber tri cesty. Na zaciatku stoji na parkovisku a da sa odist rovno. Alebo sa
da otocit sa dolava ist ulicu rovno, otocit sa doprava a ist tade rovno. Pripadne presne naopak, otocit sa doprava, ist ulicu
rovno, otocit sa dolava a ist tade rovno.   
2.
Quetzal Uakari Emu Takin Zebrasoma Akara Lori Uakari Akara Klipka Akara Rozela Indri Emu Matamata Uakari
Takin Akara Klipka Indri Norok Zebrasoma Emu Beo Rozela Akara Serval Okapi Matamata Akara Akara Klipka Akara
Rozela Akara Lori Okapi Rozela Indri Uakari Akara Klipka Akara Rozela Indri Akara Klipka Akara Rozela Akara Klipka
Lori Indri Pomec Klipka Akara Akara Klipka Akara Rozela Akara Rozela Okapi Zebrasoma Emu Lori Akara Indri Norok
Dikdik Rozela Indri Okapi Klipka Akara Pomec Indri Klipka Lori Indri Pomec Klipka Akara Akara Klipka Akara Rozela Akara
Pomec Okapi Matamata Emu Cichlida Indri Norok Dikdik
Rozela Indri Klipka Lori Indri Pomec Klipka Akara Lori Okapi Rozela Indri Indri Norok Dikdik Rozela Indri Pomec Okapi Matamata Emu Cichlida Klipka Lori Indri Pomec Klipka
Akara Akara Klipka Akara Rozela Akara Klipka Lori Indri

Pomec Klipka Akara Lori Okapi Rozela Indri Indri Norok
Dikdik Rozela Indri Pomec Okapi Matamata Emu Cichlida
Klipka Lori Indri Pomec Klipka Akara Akara Klipka Akara
Rozela Akara Akara Klipka Akara Rozela Akara Klipka Lori
Indri Pomec Klipka Akara Akara Klipka Akara Rozela Akara Rozela Okapi Zebrasoma Emu Lori Akara Akara Klipka
Akara Rozela Akara
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Šéfredaktor: Kuchtík
Design: Laco, Ľubka, Stanley
Tlač: Lámač
Zalamovanie: Dada
Redakcia
Úvod: Lámač
Varíme s Ušiakom: Tete
Príbeh: Luti
Jednorázovky: Zajo
Špeciál: Maggie Čo sa šušká: Hanka
Rozhovor: Dada B.Hlavolamy: Kuchtík
Adresa: Riešky, Gymnázium
Grösslingová 18, 811 09 Bratislava

