Ahojte, ahojte!
Vítam vás pri ďalšej nádielke horúcich faktov zo zákulisia, už sa neviem dočkať, poďme
na to.

Číslo 2

Ročník 11 15/16

NEPREDAJNÉ

Je dôležité byť sám sebou. Tete, Zuzka,
Hanča a Ľubo sa rozhodli vyjadriť svoju vnútornú včelu a odteraz nosia tykadlá.

Kuchťo je trápny a chce sa obliekať ako
človek.
ViRPo odporúča jeho super diétu! Nechudite do šiat, kúpte si nové šaty!
Stala sa hrozná vec. Chvíľu sme sa báli,
že sa tykadlá stratili a teda že naši milovaní

Ahojte Ušiaci!

Tradične, ako po každom kole, aj po tomto sa ti dostáva do rúk úplne nové číslo Orieška.
Momentálne čítaš úvod. Niekedy som si len tak z nudy čítaval úvody. Zamýšľal som sa pri tom
nad tým, aký je zmysel úvodov. Načo vlastne taký úvod je a čo sa v ňom má písať?
Úvod by mal priblížiť danú literatúru čitateľovi, uviesť ho do nej. Rozhodne by nemal chýbať
v žiadnom správnom diele. Veľa úvodov však nie je čítaných. To bude asi tým, že každý vie o
čom úvod bude. Úvod by preto mal vedieť zaujať. Ako však zistiť, ktorý úvod sa oplatí prečítať?
Podľa autora? To už musíš zistiť ty sám...
Každopádne, o čom taký úvod má byť? Zlá správa je, že na to neexistuje presná odpoveď.
Dobrá správa je, že môže byť v podstate o všetkom. Nemalo by ale preberať funkciu toho, čo
uvádza. To znamená, že by nemal byť dlhší ako samotné dielo. To by sa mi teda nemuselo stať.
Preto mi už iba stačí ho zmysluplne uzavrieť.
Verím, že si s radosťou prečítaš toto číslo a už sa netrpezlivo tešíš na to ďalšie.
Pozdravujem do budúcnosti!
Lámač

Stará Dada je už taká stará, že píše bakalárku. Držíme palce!
Akože nechcem nikoho ohovárať. Ale Tete
je v poslednom čase dosť háklivá na ohováranie.
Tete má magickú schopnosť a tou je to,
že ak hrá nejaký šport, tak jej tím vždy vyhrá,
hoci ona nič nerobí.
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vedúci nebudú môcť byť sami sebou. Našťastie ich nakoniec Ľubo odniekiaľ vyčaroval. Kto vie, čo s nimi robil celé tri týždne?

Tak teda dnešné čo sa šušká konči, teším
sa na vás nabudúce.
						
Zuzka
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Ahojte ušiaci! Nový oriešok je tu a k nemu
neodmysliteľne patrí aj rozhovor. Dnes som
si posvietila na Tomáška. Rýchly úvod . Tomáško je z GJH, chodí na IB a IBci sú veľmi
zaneprázdnení ľudia, stále píšu nejaké eseje,
učia sa všemožné predmety a hlavne veľmi
málo spávajú. To len tak pre obraz. Nebudem
vás dlho zdržovať, tu máte rozhovor.
Dada:Ahoj Tomáško!
Tomáško:Ahoj DADÁÁÁ!
D:Mohol by si nám prezradiť, ako tráviš
tieto chladné jesenné večery?
T: No tak napríklad dnes som ho trávil na
tréningu a môžem ti povedať, že nie su chladné skôr naopak teplé...stačí len tenká vrstva
terma a také teplo je.
D:Nejaký si otužilý, skúsil si už stáť 15
minút na zastávke ? myslím, že by si veľmi
rýchlo zmenil názor.
T: Nemyslím včera som stál na zastávke
asi pol hodinu a to bolo o 9. večer.
D: Uvažoval si už o pridaní sa do klubu
ľadových medveďov?
T: Samozrejme, veď kto nie? ale vieš v
Bratislave to nie je až tak ľahké keďže kalamita je už keď napadne pár centimetrov snehu,
nie to taká zima akú majú ľadové medvede.
D:Keď už spomínaš zimu, tešíš sa?
T: Samozrejme zima je super, hlavne lyžovanie a so zimou prichádzajú aj Vianoce a
kto by sa na ne netešil?
D: Oh áno, Vianoce sú super, hlavne tie
prázdniny okolo nich. Ale ten vianočný ošiaľ,
kedy si myslíš, že je ideálne začať nakupovať
darčeky?
T: No predsa čím skôr tým lepšie, ale zatiaľ som sa k tomu ešte nedostal, čiže zajtra
už určite niečo vyberiem … snáď (smiech).
D: Takže ťa stretne 23. tesne pred záverečnou v obchodnom centre ?

3

15/16 - 2. číslo

T: Alebo 24. na benzínke… potom sa ma
nepýtaj prečo si dostala stierač ;)

D: 42 alebo 47?
T: Jasne, že 42
D: Gandalf alebo Dumbledore?
T: Tato je zákerná, Dumbledore
D: Piatok alebo nedeľa?
T: Nedeľa.
D: Esej alebo písomka?
T: Ideálne ani jedno, ale ak si musím vybrať tak písomka

D: Vzhľadom na preferenciu čísla 42 je
jasné, že si nevážiš odpovedí na otázky existencie, rovnako opovrhuješ aj svojím zdravím,
lebo pobyt na severnom póle v čase polárnych nocí spôsobuje depresie. V tvojej duši
sa isto nachádza aj mnoho jedla, dokonca na
štyroch nekonečne dlhých stoloch vo veľkej
sieni, no v duchu tvojej duše drieme pani profesorka Umbridgeová s testami pre všetkých

D: Dobre, začnem sa psychicky pripravovať (smiech). A bola by som sa aj zabudla
opýtať, ako sa má tvoje IB ja ?
T: Berme to z pozitívnej stránky, hlavne
že sme všetci živí a zdraví. Ale nie...prežiť sa
to dá, ale už sa teším na ten nádherný čas
kedy sa nebudem musieť báť, že som zabudol napísať nejakú esej. A poviem ti vtip, čo
teraz koluje po našej triede... Už sa len trikrát
vyspíme a budú Vianoce….
D: Mám pre teba darček, kolo rýchlych
otázok. Pripravený?
T: Poďme na to, som zvedavý čo si si pripravila

D: Prečo by si chcel žiť na Severnom
póle?
T: Však už sme sa o tom bavili vyššie, aby
som mohol byť polárnym medveďom.
D: Tak teda, z vyššie uvedených otázok
by som ti rada vyveštila podstatu tvojej duše,
môžem ?
T: Som veľmi zvedavý, akú mám podstatu
duše, dúfam že nejaké jedlo :D

čarodejníkov!
T: Oh áno, nekonečne veľa jedla.
D: Chcel by si na záver niečo odkázať
riešiteľom?
T: Samozrejme… neverte Dade rada veci
prekrúca :D
D: Ďakujem veľmi pekne, ako za kompliment, tak aj za rozhovor, maj sa a dodržuj pravidelný 8 hodinový spánok ;) Maj sa !
T:Niekto tu rád provokuje, v každom prípade ďakujem za nové informácie o mojej
duši.
Ahoj :)
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3 v rade
Vašou úlohou je vyplniť celé pole písmenkami A, B. Musíte ale splniť 2 jednoduché pravidlá
1. V riadku ani v stĺpci nebudú za sebou 3 rovnaké písmenká
2. Každý riadok aj stĺpec má rovnaký počet písmen A ako B

Ostrovy
Vyplňte celú mriežku buď políčkami ostrova (prázdne), alebo políčkami mora (vyfarbené).
Musíte pri tom ale splniť nasledovné podmienky:
1.
Každé číslo je na inom ostrove a označuje počet políčok ostrova
2.
Políčka jedného ostrova sú pospájané hranami. Dva ostrovy spolu nemôžu byť spojené hranou, ale môžu rohom.
3.
More musí byť celé spojené, teda z každého vyfarbeného políčka sa dá dostať do
všetkých iných len po vyfarbených políčkach, pri pohybe len vodorovnom a zvislom. (diagonálne spojenie mora nestačí)
4.
Nikde v mriežke sa nenachádza 2x2 štvorec vyfarbených políčok. (V mori sa nemôže
nachádzať štvorec 2x2, na ostrove môže)

O niečo náročnejšou úlohou pre Vás bude možno tento kúsok:
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V špeciáli tohto čísla sa dozvieme, aké počasie
nás čaká najbližších 7 dní. Tieto informácie boli až
doteraz utajované pred širokou verejnosťou
meteorológmi zo SHMÚ, avšak nám sa ich podarilo
získať. Jedná sa o predpoveď z najmodernešieho systému predpovede: Hydrometeorologický
Unitárny Systém (HUS). A teraz k sľúbenej
predpovedi.
23.11.
HUS nám predpovedal extrémnu víchricu na
západe Slovenska, kde namiesto snehu, bude padať
jahodová zmrzlina! Smerom na východ bude
sila vetra klesať a taktiež príchuť sa bude meniť z
jahodovej na vanilkovú.
Teplota nám poklesne až tak nízko, že aj blchy
sa budú pozerať lupou na teplomer.
24.11.
Počasie sa nám podľa HUSa zmení na polooblačné až miestami zamračené na celom území
Slovenska. Vplyvom silného slnečného žiarenia sa môže stať, že sa nám oblaky tvorené cukrovou
vatou začnú topiť, tak si dávajte pozor, aby na
vás toho moc nepokvapkalo.
Teplota nám stúpne na príjemných 15 °C.
25.11.
Silné jesenné prúdenie vzduchu z Afriky prináša so sebou aj jemný kakaový prášok zo Sahary.
Toto
je síce dobrá správa pre milovníkov palaciniek,
ale ostatným odporúčame nosiť rúška, aby sa vám
dobre dýchalo a nezosladli vám pľúca.
Denná maximálna teplota bude 52 °F.
26.11.
Doteraz sladunká jeseň nám poriadne zhorkne! Od juhu sa k nám blíži búrkový front a počas
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poobedia by sa mal prehnať cez celé Slovenko. HUS nameral, že kvapky budú 100% koncentrát
grepovej šťavy, čiže pokiaľ neobľubujete príchuť tohto ovocia, ostante radšej doma.
Teplota bude 278 K doobeda, avšak poobede
môže byť len 277 K.
27.11.
Po ťažkých dňoch skúšania počasím sa aspoň
na tento deň vyčasí. Žiadne oblaky, žiadny vietor,
ale
dávajte si pozor, aby ste sa nespálili pri opaľovaní a použite opaľovací krém s vhodným faktorom.
Chlad vystrieda pekné teplúčko s hodnotou 20
°R.
28.11.
Tento deň bude typický pre svoje obdobie. Vietor s premenlivým smerom bude fučať už od rána.
Pridá sa k tomu aj zatiahnutá obloha, z ktorej
občas zakvapká tonik. Vietor sa bude k večeru
zhoršovať, ale tonikové zrážky budú postupne
miznúť.
Opäť sa budeme musieť uchýliť ku kabátom,
lebo teplota dosiahne -1°N.

Každý vie, že psíček s mačičkou našli bábiku,
ktorá plakala. Aby sa bábika mala s čím hrať, pobrali sa do parku a priniesli jej veľa hračiek, ktoré tam
deti zabudli. Neuveriteľné, ako je dnešná generácia
zábudlivá! Bábika zostala u psíčka a mačičky, rástla, až raz nadišiel čas, kedy musela ísť do školy. Samozrejme, že psíčkovia ani mačičky nevedia čítať,
písať ani počítať, ale keďže bola bábika nadaná,
prihlásili ju na matematickú školu. Bábika bola usilovná a v škole dávala pozor, preto s učením nemala žiadny problém. Jedného dňa dala pani učiteľka
deťom vyriešiť slovnú úlohu: „Na dvore pobehujú
sliepky a králiky. Dokopy je tam 10 hláv a celkom
26 nôh. Koľko sliepok a koľko králikov behá po dvore?“ „Fúha, toto je ale dobre ťažká úloha, neučí sa
na vysokej škole?“ spytuje sa psíček, „ten, kto to
počítal asi nerozozná sliepky od králikov!“ „Psíček,
nerozčuľuj sa, musíme na to nejako prísť,“ hovorí
mačička. „Keby som len...už to mám!“ „Vyrátané?“
neveriacky sa jej spytuje psíček. Mačička vysvetľu-

29.11.
Koniec tejto predpovede neukončíme pekne.
Už od skorých ranných hodín má nastať krupobitie
mandlí. HUS nám povedal, že každá domácnosť skončí s aspoň jedným rozbitým oknom, čiže
naše
odporúčanie znie: Predajte okná, kým vám ich
niečo nevybije. V neskorých nočných hodinách má
toto krupobitie postupne slabnúť.
Teplota bude už naozaj nízka iba -3Rø.

je: „Nie, mám nápad. Priveď sem k nám niekoľko
sliepok a králikov od susedov. Budeme to skúšať
experimentálne a to nám proste raz musí vyjsť.“
Kým psíček s mačičkou počítali a experimentovali
s kotkodákajúcimi sliepkami a hopkajúcimi králikmi,
bábika príklad vyriešila a teraz sa len potíšku smeje. Keď príklad vyriešiš, za odmenu sa môžeš pridať
k bábike a tiež sa im smiať.

						
			
Lámač

Šéfredaktor: Dada B.
Design: Laco, Ľubka, Stanley
Tlač: Tete
Zalamovanie: Dada
Redakcia
Úvod: Lámač
Čo sa šušká: Zuzka
Príbeh: Lámač
Hlavolamy: Kuchtík
Rozhovor: Dada B.Špeciál: Ivo

Dúfam, že vám naša predpoveď pomôže sa
poriadne pripraviť na nadchádzajuce dni :).
						
			
Ivo

Adresa: Riešky, Gymnázium
Grösslingová 18, 811 09 Bratislava
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