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NEPREDAJNÉ

Čaute ušiaci!
Fúúú a bez toho aby som sa nazdal tu máme ďalší školský rok. Ten čas ale plynie. Od
posledného Orieška sa toho v Rieškach veľa stihlo -bolo sústredko, denný tábor, tábor či výlet.
Veru je o čom písať. Dúfam, že si si preto našiel čas prečítať toto číslo. No keď toto čítaš tak
logicky hej! :)
Dostali sa k tebe opravené riešenia prvého kola a je najvyšší čas začať počítať druhé kolo,
kedže termín je za dverami. Ešte stále môžeš zabojovať a presvedčiť vedúcich, že práve ty si
ten pravý, ktorého majú zobrať na sústredko. Čo počujem? Ty nechceš ísť na sústredko? To mi
ver, že tam chceš ísť! Prirodzene, bojíš sa niečoho nového. To teda asi nevieš, že sústredenie
je počas školy a budeme sa hrať veľa rôznorodých tebe prispôsobených hier. Tak neboj sa a
poď do toho!
No a to podstatné, načo sa tešíš a práve to čítaš je prvé číslo už v poradí jedenásteho
ročníka rieškarského časáku Orieška!
Stále si lámeš hlavu s tým, čo držíš v rukách? Hneď ti to objasním. Pravdepodobne si sa
zapojil do matematického korešpondenčného semináru Riešky. Toto je rieškarský časopis Oriešok. Čo sa v ňom môžeš dočítať? Ak ťa zaujíma ako vedúci prežili leto, či čo medzi vedúcimi
momentálne letí, neváhaj a prečítaj si rubriku Čo sa šušká. Pre precvičenie si rozumu, aby si
nevypínal hlavu medzi sériami sa odporúča vyriešiť Hlavolamy. Ak máš pocit, že nepoznáš veľa
vedúcich, respektíve ich nepoznáš tak dobre, prebehni si očami Rozhovor, v ktorom vždy jeden
vedúci spovedá druhého. Už Ti došli rozprávky na dobrú noc? Ty si nečítaš rozprávky na dobrú
noc? Nevadí, ale rozprávku s matematickým nábojom nájdeš v sekcií Príbeh. Keď si hladný,
nie si to ty! Preto si radšej niečo ukuchti – ako na to nájdeš v Receptoch. Špeciál ťa vždy niečim
milým prekvapí – to je na ňom to krásne.
So, check it out right now!

Pozdravujem do budúcnosti!						

Bol raz jeden kráľ a ten tri dcéry mal. Jedného krásneho dňa si ich dal zavolať a takto im
vraví: „Chcem, aby mi každá z vás povedala, ako veľmi ma ľúbi.“ Najstaršia sa na chvíľku
zamyslela a nakoniec povedala: „Mám ťa rada ako Rolls Roys.“ Prostredná sa tiež zamyslela
a hovorí: „Mám ťa rada ako One Direction.“ „Dobre,“ hovorí kráľ, „a čo ty, moja najmladšia a
najsladšia dcérenka. Ako ma máš rada ty, Maruška?“ Z Marušky sa ozve: „Mám ťa rada ako
matematiku.“ Kráľa Maruškina odpoveď veľmi nahnevala: „Čože si to povedala!? Vraj ako matematiku! Pche.“ Kráľ dal Marušku vyhnať zo zámku a matematiku i čísla a všetky operácie s
nimi v celom šírom kráľovstve zakázal. No viete si to predstaviť, keby ste nemohli zrátať žiadny
integrál? Ľudia v kráľovstve tak isto nie. Napríklad ľudia pri nakupovaní nesmeli používať žiadne čísla, hovorili len „asi toľko“ a ukazovali pri tom rukami. Keď platili, dali peniaze na ruku a
predavač si sám zobral, koľko chcel. Ak ste sa niekoho spýtali, koľko má deti, najpravdepodobnejšie vám to ukázal na prstoch. Ľudia sa preto na kráľa hnevali a z kráľovstva utekali. Včas
spoznal kráľ svoju chybu a kázal Marušku zavolať naspäť do kráľovstva. Tá mu po posloch
odkázala: „Súčet dvoch prirodzených čísel je tisíc, rozdiel medzi oboma číslami je 666. Keď mi,
tatinko, poviete, ktoré čísla to sú, vrátim sa späť.“ Kráľ na to prišiel aj bez svojich radcov. Keď
sa im však s týmto problémom zveril, radcovia začali hľadať niekoho, kto by im pomohol vyriešiť
túto úlohu. Vedeli by ste im poradiť, o ktorých číslach rozprávala Maruška?

Lámač
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Ahojte Ušiačikovia, je tu ďalší oriešok a
s ním aj vaša najobľúbenejšia rubrika Čo sa
šušká. Dozviete sa v nej aj tie najtajnejšie klebety o vedúcich, ktoré o sebe možno ani oni
sami netušia. Tak teda poďme na to.
Vedúci sú tvory podivné. Stáva sa totižto,
že sú ochotní zapredať svoje osobné údaje za
nádej na výhru trička, či lokše a kofolu. Uvidíme, čo to bude nabudúce.

Zuzka je čudná. Po večeroch si skladá
štvordimenzionálne objekty. Načo je to dobré
sa jej už spýtajte sami.

Dávať ľuďom na seba neexistujúce maily? Neuvedomovať si to? To môže jedine ViRPo.

V tomto čísle Orieška máte možnosť spoznať
jedného z najvyšších vedcich vôbec. Kto ním je?
Dočítate sa nižšie :)
D: Ahoj Jumaj !
J: Ahoj Dada !
D : Stare vrany krákali, že si maturant, čo je na
tom pravdy ?
J: Staré vrany neklamali, už mám byť ževraj dospelý a o rok budem ktoviekde.
D: Už aj vieš, kde bude to ktoviekde alebo to je
zatiaľ vec osudu?
J: Najskôr budem hútať nad tajomstvami fyziky
ďaleko v Prahe. Ďaleko no nie príliš ďaleko.
D: Takže fyzika? Preco nie radsej matematiku?

J:Na Gamči je to aspoň do maturity v škole veľmi ľahké. No je to čudný pocit, lúčiť sa so školou..
Niekto je z toho smutný, niekto sa teší. Ja som si
povedal, že keď už len rok môžem riešiť všetky korešpondenčné semináre a iné súťaže, tak do toho
treba naplno ísť!
D: Tak sa teším, že máš mimo sústredenia a
získavania vedomostí aj inú motiváciu. Si pripravený na kolo rýchlych otázok?
J: Fíha, tak asi som :)
D: Výborne! Tak teda, obľúbené číslo?
J: Asi nič matematické, čísla môjho narodenia21 a 12. A celkovo 2.
D:Mala by byť maturita z matematiky povinná?

J: ...No vieš, matika je síce kráľovná všech vied,
ale fyzika je len matematický pohľad na prírodu. Ale
uznávam, že najviac sa mi na nej páči matematika,
ktorú využíva.
D: Neuvažoval si niekedy, že pôjdeš iným ako
prirodovedným smerom v živote?
J: Po väčšinu života asi neuvažoval, ale chcel
som byť niekedy ochrancom prírody.
D: Akože že budeš zbierať odpadky v lese a
siať malé stromčeky alebo čo si mám pod tým predstaviť?
J: Skôr taký aktivista, záchranca dažďových
pralesov, dobrodruh.
D: Fíha, tomuto sa hovorí človek cenný pre
prírodu, ale odbočme trochu od témy, je ťažké byť
maturantom?

J: Podľa mňa by to veci nepomohlo, skôr treba
viac podporovať logické myslenie celkovo v škole.
D:Koľko kociek cukru si dnes zjedol?
J: Záleží na tom akých veľkých. Ale asi menej
ako jednu.
D: Je odpovedanie otázkou v poriadku?
J: Čo je to poriadok podľa teba?
D: Myslím, že si mi dosť jasne odpovedal, ďakujem veľmi pekne. Chcel by si ešte na záver niečo
našim čitateľom odkázať?
J: Aby sa nevzdávali a aby hľadali vo všetkom
to dobré.
D: Ďakujem za rozhovor, maj sa!
J: Ahoj!

Každý z vás si iste vydýchne, že posledný
krát zazvonilo a hrniete sa domov, ale Jumaj
sa potuluje po GJH v čase, ked už väčšina
GJHákov odíde. Čo tam asi robí?
Poznáte taký ten pocit,keď niekoho stretnete po dlho čase a poviete si, že sa vôbec
ale vôbec nezmenil? Pozná ho aj väčšina vedúcich. Znovu sa totiž objavil Peťo a stále je
fúzatý.
Tete má vodičák! Nevieme však, či gratulovať alebo začať chodiť v brnení. Čo na to
hovoríte vy?
Zuzka sa bojí. Nielenže si o nej počítač
myslí, že nie je človek, ale Roman sa príliš
často ocitá s Dadou B., keď tam ona nie je.
Obaja tvrdia, že to je len náhoda, no kde je
pravda, to nevie asi nikto.
Keďže správny kolektív potrebuje aj teambuilding vedúci si jeden spravili, boli sa pošplhať po lanovom centre na kolibe a musíme
povedať, že byť nízky sa nevypláca. Väčšina
dámskeho osadentva mala totižto značné
problémy kdekoľvek dočiahnuť.
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Prichádza čas jesene a s tým a množstvo
dažďa. Iste ste už aj vy zažili, že vás niekto
chcel obehnúť a tak ste zo solidárnosti podvihli ten svoj, nech môže v kľude prejsť. Ale
prosím už to nerobte, hlavne nie v blízkosti
Tomáška. Má totižto po niekoľko násobnom
takmer vypichnutí oka vcelku značné obavy
o svoj zrak.
Tak to bolo pre toto číslo Oriešku asi všetko, teším sa na Vás nabudúce s ďalšou dávkou klebiet.

15/16 - 1. číslo

2

Ahojte milí Ušiaci!
Je tu prvé vydanie Orieška a s ním aj
nové užitočné nápady, ako lepšie a efektívnejšie využiť napríklad taký...(chvíľka napätia)...
jogurt!
Áno, presne tak, jogurt. Väčšina ľudí ho
využíva iba ako raňajky, či desiatu. No ja vám
v tomto čísle poviem zopár spôsobov, ako
inak sa dá táto lahodná biela vecička použiť.
1. spôsob: Naloženie mäsa
Ak chcete naložiť mäso do marinády, výborným adeptom je práve jogurt. Získate tak
potom jemnejšie a mäkšie mäso. Kyslé zložky
v jogurte totiž spôsobia, že sa aktivujú enzýmy v mäse, ktoré pomáhajú rozbiť svalové
vlákna. Namiesto jogurtu môžete tiež použiť
cmar. Odporúča sa tiež plnotučný alebo grécky jogurt.
2. spôsob: Upokojenie popálenín
Popálili ste sa pri varení, či žehlení?
Postihnuté miesto si natrite trochou jogurtu.
Najlepší je plnotučný grécky. Nechajte asi 10
minút pôsobiť a potom opláchnite. Na upokojenie popáleného jazyka po vypití horúceho
nápoja, je jogurt vhodným a ešte k tomu chutným prostriedkom.

3. spôsob: Výroba syra z jogurtu
Z jogurtu si môžete ľahko vyrobiť jemný
dobrý syr. Vypodložte sitko menším kusom
plátna a doňho dajte plnotučný alebo grécky
jogurt. Pod sitko dajte misku, kde bude stekať srvátka, a všetko umiestnite do chladničky približne na 12 hodín. Potom vzniknutý syr
umiestnite do vami zvolenej krabičky.

Čaute!
Postupne sa nám vonku ochladzuje a s jesenným počasím dozrievajú mnohé maškrty,
ako napríklad hrušky, jablká, orechy... Jeden ani nevie, čo z toho zjesť prvé! Túto dilema našťastie má riešenie – urobíme z toho všetkého koláč.
Ak nemáte chuť na šialené kombinácie, nevadí, stačí urobiť plnku len z jedného, ale jesenné ovocia sa spolu krásne dopĺňajú a zaručujú, že každé sústo bude jedinečná mňamka.
Ako na to? Zmiešame tieto suroviny:
125 g: masla, mletých orechov, cukru; 1 vajce; 300g hladkej múky; ½ čajovej lyžičky:
mandľového extraktu, prášku na pečenie, soli;
Urobíme z nich cesto, ktorým ako plastelínou vystelieme vymastenú a vymúčenú formu.
Vrch ozdobíme ovocím podľa vlastnej chuti. Ja som použila to, čo sme mali doma: hrušku,
slivky a hrozno. S hroznom v koláčoch sa veľmi nestretávam, ale napríklad v Taliansku je to
bežné, takže sa toho nemusíte vôbec báť :) Okraje cesta zahla, aby boli pevnejšie. Pečieme
na 180° asi 30 minút. Dobrú chuť!

4. spôsob: Zjemnenie rúk
Pokiaľ chcete zjemniť a hydratovať svoje ruky, ale tiež pomôcť chrastám sa šetrne
odlúpnuť, použite jogurt. Jednoducho natrite
a vmasírujte trochu bieleho jogurtu do rúk,
nechajte chvíľu pôsobiť a potom opláchnite.
Zaujímavosť: veľa lepších a kvalitnejších kozmetických výrobkov obsahuje kyselinu mliečnu, ktorá sa nachádza aj v jogurte.
To by bolo k dnešnému špeciálu všetko.
Dúfam, že vám tieto rady pomohli a obohatili
vaše znalosti. S láskou vaša Maggie ♥
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