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Tete sa ako správna maturantka pripravuje na maturity tak, že si učivo kreslí. Jej to
ževraj pomáha. Každopádne jej celé Riešky
želajú veľa šťastia na maturite! A nielen jej –
tento rok maturujú aj Jumaj, Maťo, Tomáško
a Zuzka.

NEPREDAJNÉ

padom písať si sama so sebou. Dokonca tak
veľmi, že si zaobstarala druhý mobil. My už
jej hľadáme dobrého psychiatra, nepočuli ste
o nejakom?
Riešky sa pomaly ale isto rozširujú aj do
iných krajín. A ak nie Riešky, tak aspoň Rieškari. Lámač je momentálne v Cerne.

Čaute Ušiačikovia!
Zajo si splnil svoj sen a rozprával na
TEDx-e Youth Bratislava. Dostal sa tam vďaka skvelému projektu, na ktorom sa podielal
– vymysleli zariadenie, ktoré pomáha slepým
ľuďom.

Začala sa letná séria Riešok a termín druhého kola sa zároveň nezvratným tempom nekompromisne blíži.
Takže ak plánujete ísť na letné sústredko (a to dúfam, že všetci plánujete), nezabudnite
poslať príkladíky!
Okrem toho je už zrejme aj čas príprav na Veľkú noc. Dievčatá, pripravujete maľované
kraslice? Chlapci, máte už upletené korbáče? Každopádne Vám prajem krásne Veľkonočné
sviatky a nech ste krásne, krásni, bohatí a bohaté (minimálne na body)!
Užite si teda čítanie nového Orieška!
                       Pozdravuje do budúcnosti Lámač
Dada P. stále žije. My sme tomu už moc
neverili – zase totiž odišla do divokých krajov
Ázie, tentokrát na Srí Lanku. Tvári sa, že jej
nič nie je že tento jej trojtýždňový výlet bol
úplne super, ale my stále zostávame ostražití
a pozorne sledujeme, či nám našu Dadu niekto nespapal a nenahradil ju inou Dadou.
Hanka sa stala profesionálnou opatrovateľkou. Berie 500 € za hodinu na dieťa. Jej
služby veľmi odporúčame, hlavne za výhodný
pomer cena – výkon.
Povráva sa, že zásoba toaleťáku vydrží
vedúcim ešte aj 2 roky.
Začíname sa báť o Dadu B., začína totiž prejavovať znaky rozdvojenej
osobnosti. Veľmi sa nadchla ná15/16 - 1. číslo
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Dagobert sa zobudil v jedno krásne ráno
na úsvite. To by nebolo nič neobvyklé, no bol
to jeho posledný úsvit pred dlhou cestou domov. Vyše 3 mesiacov strávil potulkami po
tundrách na Sibíri, kde putoval po všakovakých cestičkách. Za celé tie 3 mesiace nestretol takmer nikoho. Bol sám, no neprekážalo
mu to.
Hoci neboli tieto cesty také jednoduché,
v každej zapeklitej situácii sa vedel rozhodnúť
správne a dostať sa z problémov von. Svoju
bystrosť preukázal napríklad vtedy, keď musel prejsť cez medvedie územie. To je tvorené
kruhom o priemere 12 km. Dagobert pozoro-

rýchlosťou 3 km/h. Akú pravdepodobnosť má
Dagobert na prejdenie medvedím územím
priamo cez jeho stred bez toho, aby ho zaznamenal medveď? Mal by podľa Vás zmeniť
trasu, alebo to risknúť? Pokiaľ si neviete rady,
zmeňte si kruhy na šesťuholníky so stranou
rovnou polomeru predchádzajúceho kruhu.
Našťastie Dagobert prišiel na to, že keď
ten medveď žerie, tak sa vôbec nesústredí na
svoje okolie. Odlákal ho teda preč na akúsi
dobrotu z vlastných zásob a mohol s kľudom
prejsť. Pokračoval lesmi, videl kus prírody. A
tie výhľady, ach, paráda! Navečer si písaval
denník, čo všetko videl a popri tom to aj ilu-

Muffiny
POTREBUJEME:
200 g hladká muka
100 g krupicový cukor
2 kávové lyžičky prášku do pečiva
½ balenia vanilkového cukru
1 ks vajíčko
120 g mlieko
120 g olej
1 ks čokolády
12 ks košíčkov na muffiny
RÚRA:
200 °C
POSTUP:
Zoberieme si múku, cukor, prášok do pečiva a vanilkový cukor a zmiešame ich. V inej
nádobe si vymiešame mlieko s vajíčkom a primiešame ho do zmesi, ktorú sme si spravili predtým. Po 2-3 minútach mixovania postupne pridávame olej. Cesto bude trochu tuhšie, toho sa
netreba obávať. Nakoniec pridáme do cesta ešte rozdrvenú čokoládu. Touto zmesou naplníme
košíčky asi do polovice. Pečieme pri 200°C asi 15 – 20 minút.

val správanie tohto medveďa a objavil niečo
neobvyklé. Tohto medveďa zaujímala iba potrava z cudzieho územia
a dokázal zaregistrovať votrelca až do
vzdialenosti 2 km. Taktiež celý deň krúžil
vzdialený 4 km od stredu svojho teritória,
pričom nikdy nezačal z toho istého miesta.
Krúženie započal vždy v tom istom čase, pričom 1 okruh mu zabral 5 hodín. Dagobert ide
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stroval. Všetko vystihol do detailu. Lenže teraz celé dobrodružstvo končilo. Vedel, že večer už bude v meste a ďalší deň už na ceste
domov.
Bol z toho trocha sklamaný, no nezúfal.
Mal možnosť zobrať ďalších ľudí so sebou aj
vďaka cestopisnému denníku, ktorý mu jeho
známy daroval. Práve táto skutočnosť, koľko ľudí takto zobral so sebou, mu vyčarovalo
15/16 - 1. číslo
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Milí moji ušiačikovia, dnes vám predstavím Zuzku a.k.a. ZuzkuV, ktorá je síce z GJH,
ale zároveň je aj Rieškarka a súčasť Packovej
trojky! Ak by ste náhodou nevedeli čo to je,
spomeňte si na predošlé „Čo sa šušká“ a kombinatoriku. So mnou (ako s prvým členom) bol
rozhovor naposledy, teraz sa vám ako druhý
člen predstaví Zuzka. Nech sa páči!
K: Ahoj, Zuzka! Niektorí ťa možno až tak
dobre nepoznajú, tak sa nám na začiatok opíš
9 slovami.
Z: Pekná, úžasná, najlepšia fyzička viac
už snáď netreba dodať :D
*tvárime sa, že tam je napísané matematička*
*to by bolo klamstvo*

obávam sa, že je to ešte stále malé číslo. Prezradiť prečo som takto hodnotila žiaľ nemôžem, členstvo mi to zakazuje.
K: Legendy hovoria, že tráviš viac času
na Gamči ako na GJH. Je to tak?
Z: Samozrejme, že nie! Pokiaľ sa chcete
presvedčiť, príďte v sobotu na GJH a určite
ma tam stretnete. Na gamču chodím len občas, pripomína mi totiž perníkovú chalúpku.
K: Aj napriek tejto odpovedi sa budú legendy tradovať. Ako si predstavuješ ideálnu
Veľkú noc?
Z: Veľkonočne.
K: Opíš nám to kvetnatejšie, prosím.
Z: Typicky nie som doma cez Veľkú noc,
tak by som chcela hlavne veľa jedla a málo
vody.
K: A čokoládové vajíčka? A pizza? A ďalšie čokoládové vajíčka?
Z: Tieto veci beriem ako súčasť jedla.
K: Nemôžeš ich predsa hádzať na jednu
kopu k ostatnému jedlu! Keď už sme pri tom,
ktorá ja tvoja obľúbená pizza?
Z: Tá, na ktorú nemám alergiu.
K: Výborne. A otázkoúloha na záver, polož si otázku a odpovedz si na ňu. Dobre si to
rozmysli!

Mramorové kraslice
Veľká noc sa blíži a všetci vieme čo to znamená. Voda, korbáče, modriny a kraslice. Chlapci
väčšinou za oblievanie ešte chcú aj výslužku. Ukážeme si ako vyrobiť skvelú odmenu, ktorá
poteší a ešte sa z nej dá aj napapať.
Budeme potrebovať:
Vajíčka (najlepšie biele bez pečiatky)
Staré silonky
Cibuľové šupky
Funkčný šporák
Hrniec
Začneme tým, že odstrihneme koniec pančuchy, prípadne nie konček, ale taký tunel niekde
v strede a zaviažeme na jednom konci, aby sme vytvorili „mištičku“. Do pančuchy vložíme cibuľové šupky natrhané najlepšie na centimetrové kúsky. Do toho vložíme vajíčko a obklopíme
ho šupkami. Pančuchu zaviažeme čo najpevnejšie, ale musíme sa uistiť, že šupky priliehajú
poriadne na vajíčko. Celú túto pančuchu položíme do hrnca s vodou tak, aby celé vajíčko
bolo ponorené vo vode. Potom začneme vodu variť. Varíme klasicky ako vajíčko natvrdo 10
minút odkedy voda začne vrieť. Potom vajíčko vyberieme z vody a následne aj z pančuchy.

*ja neviem pomôž mi *
*musíš to cítiť vo svojom vnútri*
Z: Vec, ktorú neviem?
Z: *Pokladať otázky. Chcem sa to naučiť,
tak mi držte palce.

K: Si členkou našej Packovej trojky.
Ohodnoť svoju spokojnosť s členstvom v reálnych číslach a prezraď nám dôvody svojho
hodnotenia.
Z: Teoreticky to hodnotím na 10^80 ale
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Tak toto bola Zuzka. Nezabudnite jej priniesť veľa čokoládových vajíčok no a nabudúce sa môžete tešiť na tretieho a zároveň aj
posledného člena Packovej trojky! Nenechajte si to ujsť.

Tadááááá, máme hotovo :)
Netreba zabudnúť všetko upratať a užiť si Veľkú noc.
Ešte tip na záver. Keď chcete mať vajíčko zaujímavejšie, stačí do cibuľových šupiek pridať
aj cesnakové alebo lupene kvetov.
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Nakreslite jednu uzavretú slučku (ohradu), ktorá sa sama seba nedotýka a nikde sa nepretína. Ohrada prechádza len po naznačených čiarach (stranami niektorých políčok) vodorovne
alebo zvisle (nikdy nie diagonálne). Čísla udávajú, koľko strán políčka, v ktorom sa dané číslo
nachádza, je súčasťou ohrady.

„Kde si bola?“, pýta sa kamarátka
„Na róntgene hlavy.“, odpovedá blondína
„A ako to dopadlo?“
„Dobre, nič mi nenašli.“
Otázka: Aká je mužská predstava romantiky?
Odpoveď: Hokejový štadión osvetlený
sviečkami.
- Čo dostane baník po smrti?
- Tri dni voľna a šup šup zase pod zem.
Do reštaurácie príde hosť, sadne si za
stôl a pozorne si prečíta jedálny lístok. O
chvíľu príde čašník a pýta sa čo si želá.
Hosť odpovie:
- Prosím si porciu pravopisných chýb.
- To prosím nemáme, - odpovie čašník.
- Tak prečo ich máte na jedálnom lístku?

“Šéfe, môžete mi dať zajtra voľno?
Manželka chce, aby som jej pomohol s
veľkonočným upratovaním.”
“Z takého dôvodu, vám predsa nebudem
dávať voľno!”
“Ďakujem, šéfe, ďakujem, vedel som, že
sa na vás môžem spoľahnúť.”
Žabka sedí v blate na okraji močiara.
Príde ježko a pýta sa:
- “Tak čo, aká je vodička?”
- “Ty jeden ježko pichľavý”, odvetí urazeným hlasom žabka, “ja tu sedím ako dáma,
nie ako teplomer!”
Príde zlodej v noci do domu a počuje papagája ako mu vraví:
- Ferri, ťa vidí, Ferri ťa vidí.
Zlodej vezme deku zakryje klietku
a papagáj znova škrieka:
- Ferri, nie je papagáj, Ferri je pitbul.

Letí bocian a nesie v plachte v zobáku 75
ročného dedka.
Dedko tak na neho pozrie a vraví:
“Počuj bocian, keď sme to doteraz
nenašli, nekašleme na to?”

Šéfredaktor: Lámač
Design: Laco, Ľubka, Stanley
Tlač: Tete
Zalamovanie: Dada
Redakcia
Úvod: Lámač
Príbeh: Ivo
Špeciál: Terka
Rozhovor: Karin

Varíme s Ušiakom: Zuzka V.
Zasmejme sa: Zuzka V.
Čo sa šušká: Zuzka V.
Hlavolamy: Lámač

Adresa: Riešky, Gymnázium
Grösslingová 18, 811 09 Bratislava

7

15/16 - 1. číslo

8

15/16 - 1. číslo

