a

Detský kútik KMS

Typed by Buggo, Dada, Erika, Peťo

♠

DETSKÝ KÚTIK
Ahojte deti,
prázdniny (letné) sú za nami, no pred nami je kopec iných vecí. Časom začne padať sneh, ale dovtedy si ešte isto stihnete
prečítať tento kútik (ak nie ste z Lomnického štítu). Kútik je taký náš časopis, prostredníctvom ktorého sa s vami rozprávame.
Nájdete v ňom veľa zaujimavého, dokonca máte možnosť zapojiť sa do veselých hier a niečo vyhrať. Takže do toho! Čítajte,
relaxujte a bavte sa!
Oproti minulému roku zaznamenal kútik drobné zmeny, skúste pohľadať, aké ,. Veríme, že sa vám kútik s novou LATEX-ovou
tvárou bude páčiť. Posnažíme sa, aby boli rubriky čo najpestrejšie a každý si tu niečo našiel.

Korešpondenčný ŠACH
Tradične sa prvá rubrika v našom kútiku venuje šachovej partii, ktorá medzi nami (vedúcimi) a vami (riešiteľmi) prebieha. Zatiaľ prebehlo 21 ťahov,
partia začala už v roku 2000 v seminári SKMS. Vašou úlohou je po dobrom
zvážení navrhnúť svoj ťah (ste bieli) a poslať nám ho podľa pokynov na
konci kútika. Môžete aj spolupracovať a dohadovať sa, napríklad mailom.
Ťah, ktorý navrhne najviac riešiteľov, urobíme a odpovieme naň (my sme
čierni). V ďalšom kútiku nájdete nové postavenie figúr a opäť navrhnete
svoj ťah, atď. . . Na obrázku vedľa vidíte aktuálnu situáciu pred vaším ťahom. Naposledy ste nám pešiakom vyhodili dámu (ale nemyslite si, vaša
už je tiež vonku ,) a my sme potiahli pešiakom na a6. Priebeh partie od
začiatku nájdete na http://kms.sturak.sk/sach.php, stĺpce sa označujú
písmenkami zľava, riadky číslami zdola. Neváhajte a zapojte sa. Svoj ťah
nám pošlite už s druhou sériou.
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Váš ťah: 21. h3xg4, náš ťah: 21.. . . a7-a6.

Keď bola Lucy malá, v škôlke sa jej dávali učiť naspamäť veľa básničiek. Strašne nerada to robila, no keďže ju učiteľky stále za
to chválili a ostatné deti jej to troška závideli, našla na tom po čase isté potešenie. Minule sa nám tým v KMS-ku vyťahovala,
a tak sme ju popýtali, nech nám nejakú z tých básničiek povie. Dole ju máte napísanú a je k nej pripojený aj patričný obrázok.
Po Lucynom prednese básničky Domček nás všetkých v KMS-ku napadlo, na čo asi bola určená. Prídete na to aj vy?

Bol vám jeden kopček,
na kopčeku domček.
V tom domčeku chodbička,
na chodbičke lavička.
Na lavičke dievčatko,
čakalo na mačiatko.
Videlo ho káča,
vodička ho máča.

kutikkms@centrum.sk

Pokiaľ si chcete overiť svoju múdrosť a šikovnosť, je tu pre vás
práve táto krížovka. V tajničke je ukrytá časť výroku slávneho Juraja
Földesa. Výrok hovorí, že guľa je kocka . . .“ ,
”

typed by LATEX

http://kms.sturak.sk

a

Detský kútik KMS

Typed by Buggo, Dada, Erika, Peťo

Úlohy za sladkú odmenu
A. Kto uhádne, neoľutuje. . .
1. Sedliaci to odhadzujú a páni vo vrecku schovávajú. Čo je to?
2. Zo zeme pochádza, kŕmi a napája a keď umrie, ani pocty mu nedajú, ani
ho nepochovajú.
3. Kto je ten, koho vševedúci Boh nikdy nevidel a ani neuvidí, svätec ho
vída len zriedka, kráľ častejšie a sedliak každý deň?
4. Čistá som čierna, špinavá som biela. Čo som?
A hádam nezaškodí i trošku cudzej reči:
5. Once in a minute, twice in a moment, never in an hour. What is it?
6. What is bigger than God, rich people need it, poor people have it and if
you eat it, you will die?
B. Úloha na zamyslenie
Akú farbu uvidíte, keď sa cez zelené sklo pozriete na ružu? (klasickú červenú, nie takú kučeravú potočnú ,)
C. A čosi pre tých tvorivých. . .
Vymyslite čo najoriginálnejšiu odpoveď na otázku: Čo je to maximálne
”
svinstvo?“

♠

Logická hádanka
V spoločnej kuchyni
Kde bolo, tam bolo, boli raz
traja nájomníci v jednom byte.
I rozhodli sa raz obedík si spolu
navariť. Prvá nájomníčka, nazvime ju Tretinová, priložila
do spoločného sporáka 3 polená zo svojich zásob. Druhá
nájomníčka, hovorme jej Pätinová, prispela 5 polenami. Nájomníkovi Nekuričovi, ktorý
(hádajte čo ,) nemal vlastné
drevo, dovolili uvariť obed na
spoločnom ohni. Ako náhradu
za výdavky zaplatil dámam
8 korún. Ako sa majú s nimi
rozdeliť, aby to bolo spravodlivé?

Interview s vedúcim
Ahoj čitateľ! Určite si bol vždy strašne zvedavý, čo sú to tí vedúci vlastne za tvory. A tak som sa rozhodol, že je najvyšší čas ti o nich
prezradiť čo najviac, aby si sa sám presvedčil, s akými svelými ľuďmi to máš do činenia ,. Ak ich už poznáš, určite mi dáš za pravdu
a ak ešte nie, tak ich aspoň budeš chcieť čím skôr spoznať. Tentokrát som si zobral na mušku istého sympatického blaváka. Kto to
bude nabudúce, nechaj sa prekvapiť. . . A navyše, ak ťa niečo nevýslovne trápi, čo ešte nevieš o dákom vedúcom, pošli svoje otázočky
na kutikkms@centrum.sk. Tak hor sa do čítania!
Volá sa: Ľuboš Steskal
Volajú ho: Buggo
Pochádza z: Bratislavy, Petržalky
Študuje: na Matfyze informatiku
Rokov má: 21
Kútik: Ahoj Buggo.
Buggo: Ahoj Kútik!
Kútik: Rád ťa vidím. Ako sa máme?
Buggo: No to záleží aj na tebe. . . ja dobre ,
Kútik: Aký je tvoj polomer dúhovky?
Buggo: Hm, tak od oka pol centimetra ,.
Kútik: Ako často sa približne holíš za mesiac?
Buggo: Podľa počasia a ročného obdobia. Zhodou okolností
je to skoro vždy 4 krát ,.
Kútik: Aká je tvoja momentálne obľúbená počítačová hra?
Buggo: Jednoznačne Fish Filets! Úžasná, nápaditá, vtipná,
logická. . . ale inak nerobím reklamu. . . (stiahnete
z www.altar.cz zadarmo! ,)
Kútik: Akú najväčšiu dĺžku nechtov si kedy dosiahol?
Buggo: Asi toľko: (ukázal, pozn. kútika)

Kútik: Akú máš obľúbenú polohu v spánku?
Buggo: Neviem, spím. Ale zaspávam aj sa budím na boku,
tak asi na tom niečo bude. . .
Kútik: Spíš v pyžamke alebo v pyžamku? Len nepovedz, že
v nočnej košeli. ,
Buggo: Láka ma povedať, že nahý, ale v pyžamku.
Kútik: Ktoré zviera najviac obdivuješ?
Buggo: Môjho plyšového macíka Buchtičku, lebo to so mnou
až doteraz vydržal.
Kútik: Keby si mal nakresliť slona, nakreslil by si ho ružového alebo modrého?
Buggo: Áno.
Kútik: Máš nejakého obľúbeného herca, herečku alebo film,
prípadne seriál?
Buggo: Mám.
Kútik: A povieš mi, ktorého?
Buggo: Ktorého.
Kútik: Tak ďakujem, na dnes hádam stačilo, bolo mi potešením a teším sa na ďalšiu spoluprácu s tebou!
Buggo: Potešenie na mojej strane. A ešte by som chcel pozdraviť mamičku a otecka a . . .

Určite nám pošlite všetky odpovede. Najlepšie urobíte, ak si na to vyhradíte osobitný papier, na ktorý sa nezabudnete podpísať.
Pripomíname, na čo všetko sa dá reagovať. Prvou vecou je návrh na šachový ťah. Ďalej môžete hádať, na čo bola určená básnička
Domček. Domček kľudne vymaľujte, vystrihnite a pošlite tiež. Nasleduje riešenie tajničky s Feldovým výrokom. Sladkú odmenu získate
(a ak nebudete proti, aj malý článok v kútiku o vás), keď najlepšie zo všetkých vyriešite otázky a úlohy označené písmenkami A, B
a C na začiatku druhej stránky. No a nakoniec vymyslite, ako rozdeliť 8 korún z logickej hádanky. Všetko nám to pošlite najlepšie
s riešeniami druhej série. Ak sa k vám kútik dostal až po termíne druhej série, nezúfajte a smelo pošlite odpovede spolu s návrhom na
ťah mailom na kutikkms@centrum.sk, prípadne samostatne klasickou poštou na adresu seminára (čím skôr). Uzávierka odpovedí je
súčasne s uzávierkou nasledujúceho kútika, t. j. nevedno kedy , (ale nebojte sa, ak to pošlete do 10. novembra, určite to stihnete).
Veľa chuti do riešenia seminára vám praje
detský kútik a vedúci

kutikkms@centrum.sk
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