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DETSKÝ KÚTIK
Ohajte tide šane búľezné!
Všetkým vám krásne ďakujeme za vaše odpovede, ej, ale nás potešili! A ďakujeme aj vám, ktorí ste odpovede neposlali (veď
vy pošlete nabudúce) a ďakujeme aj vám, ktorí ste odpovede neposlali a nikdy ani nepošlete (ale skúste sa nám niekedy na oči
ukázať . . . ! ,) Tých z vás, ktorí ste aj dáke tie príkladíky porátali, dokonca aj dobre, čaká zaslúžená odmena: súúúúústredenie!
A ak nie si medzi tými sťastnými, nezúfaj, nebi plyšového macka, netlč vankúšom mladšiu sestru, veď o rok sme tu zas! (Nás
sa tak ľahko nezbavíte . . . ,) Tak či onak, všetci majte krásne leto, jedzte veľa melónov, čerešní a malín, opaľujte sa (s UV
filtrom samozrejme) a trávte leto s tými, ktorých máte najradšej (s nami!). Stanovačka, eLTéTéčko, splav – to všetko je tu
pre vás, tak sa pridajte a bude nám fajn.
Vaši milovaní a milujúci vedúci

Korešpondenčný ŠACH
Šach je najlepšou gymnastikou mozgu.“ tento okrídlený citát V. I. Lenina
”
vystihuje vlastne všetko, čo môžeme povedať o význame šachu pre človeka
súčasnosti. Šach má pritom to jedinečné postavenie, že sa ním zaoberajú ľudia všetkých vekových kategórii, všetkých profesií a všetkých štátov. Každý
v ňom nájde (alebo môže nájsť) istú príťažlivosť, šach má v sebe čosi z vedy,
niečo z umenia a kúsok zo športu, spájajú sa v ňom prvky rozumové, estetické a súťaživé. Nedivte sa, ak niekto dokáže presedieť hodiny nad šachovnicou.
Zvíťazil návrh Va1-e1, lebo ho navrhli až dvaja riešitelia. Nuž, aj malý
kamienok môže spustiť lavínu a aj jednotlivec môže zmeniť históriu. Naša
odpoveď je Kh8-g8. Tešíme na pokračovanie partie po letných prázdninách.
Keď bude pršať, trénujte.
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Váš ťah: 24. Va1-e1, náš ťah: 24. . . . Kh8-g8.

V MINULOM ČÍSLE BOLO – V MINULOM ČÍSLE BOLO – V MINULOM ČÍSLE BOLO
Najviac nás pobavili odpovede Miša Szabadosa, ktorému sa tak ako prvému podarilo vyhrať kútikovú
čokoládu druhý krát. Tentoraz už vás môže potešiť aj jeho fotka. A keď budete googliť, podarí sa vám vygoogliť aj jeho stránku, kde sa o ňom veľa dozviete. A môžete si tam dokonca stiahnuť skvelé hry, ktoré
naprogramoval! , Teraz sa povenujme správnym a správnym“ odpovediam.
”
Krížovka. 1. nerovnIce, 2. premeNné, 3. konšTanty, 4. korEne, 5. neRovnosti, 6. interVal, 7. ekvivAlentné, 8. deLíme.
Nuž, a čo je tajničkou, necháme na bystrého čitateľa . . .
Matematická hádanka. Vás by len to zaujímalo, čo robia rodičia, čo? Ach, vy nemravníci!
Niečo pre tých náročnejších. Kvôli riziku, že by riešenia týchto náročných úloh čitateľ ani po tisícom prečítaní nepochopil, sme sa rozhodli ich neuverejniť. Chceme tak predísť vašej zbytočnej depresii a pocitu zúfalstva.
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