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DETSKÝ KÚTIK
Milé deti,
ozimilo sa nám. Vetrík začal silnejšie pofukovať, až sfúkol všetky pestrofarebné listy zo stromov. Na dvere už klope zima
a s ňou aj všetky zimné radovánky. Určite sa už tešíte, že vytiahnete sánky z povál či lyže z pivníc a vybehnete nedočkavým
krokom na najbližší kopec. Hádajte, kto k vám prichádza v tomto sychravom počasí? Nie, nie je to Mikuláš, na toho je ešte
priskoro. Prichádzam k vám ja, detský kútik. Ale jedno mám s Mikulášom spoločné – rozdávam sladkosti. Ak chcete vedieť
za čo, čítajte ďalej. Čakám a veľmi sa teším na vaše odpovede, ktoré mi môžete poslať spolu s treťou sériou, alebo na starú
známu adresu kutik@kms.sk. Idem zatiaľ nabrúsiť korčule, majte sa pekne krásne, KMS riešte úžasne. . .

Korešpondenčná PRESTRELKA
Vôňa pušného prachu sa ani poriadne nevyvetrala z útrob kútika a už je tu ďalšie kolo prestrelky. Novej lepšej a smrtonosnejšej. :) Na začiatok však krátke vyhodnotenie predchádzajúceho kola.
Obávaná prestrelka zbehla dokopy trikrát. Pri každom zo zbehnutí boli strelci náhodne rozostavení. Najagilnejším strelcom
sa stal Peťo Novotný, ktorému sa podarilo zabiť 6 protivníkov a zároveň sa v 2 zbehnutiach hry stal absolútnym víťazom. Peťo
má za tento úspech u mňa čokoládu. Druhým a tretím v celkovom poradí sa stali (takisto vedúci) Kenny a Rúža. Menej úspešní
boli riešitelia, ale napriek tomu sa mená troch z nich oplatí vyniesť do nebies divokého západu. Na 5. mieste bol Tomáš Peitl
a na 6. sa spoločne umiestnili Kika Kovalčíková a Janka Baranová.
Čo to počujem? Vieš strieľať lepšie? Si šikovnejší/šikovnejšia (nehodiace sa preškrtni)? Tak to dokáž! Máme pred sebou ďalšie
kolo. Pravidlá sú skoro rovnaké až na pár výnimiek. Ak si tie minulé pravidlá nebodaj nepamätáš, vyhrab zo skrine starý kútik
alebo (ak ho nevyhrabeš, skús adresu z pravého dolného rohu). Nové pravidlá sú tieto:

• Zásobník každého bojovníka sa rozšíri o jeden náboj, takže môžete mať v zásobníku až 2 náboje naraz (po dvoch nabíjaniach
môžete dvakrát strieľať) a navyše odo mňa dostanete na začiatku jeden náboj do daru.
• Víťaz okrem obdivu davov, popularizácie v médiách a čokolády získa aj možnosť výberu ďalšieho pravidla, ktoré nijako
nesmie ovplyvniť víťazstvo jednotlivca, ale môže prispieť k spestreniu hry.

• Vaše postupnosti musia mať práve 17 znakov (za jeden znak rozumej aj S(47)).
Na vaše prestrelky sa už nesmierne teším a dávajte si na seba pozor (hlavne na Tesko pištoľky, tečie z nich). . .

Rýchlokurz ruštiny
ZDRAVSTVU DEVOQKA I MAL^QIK.
TOTO BYSTRY KURZ RUSKEGO ZYKA. TU AZBUKA:
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Tie divné znaky _ a ^ sú tvrdý a mäkký znak, ktorými sa nemusíte zaoberať, ak chcete niečo iba prečítať a pochopiť.
Pár užitočných fráz:
RAZREXITE PREDSTAVIT^S.
MEN ZOVUT KUTIK.
KAK TEB ZOVUT?
OQEN^ PRITNO.
U VAS KRASNY IVOT.
KUB RAZBIT NA 125 MALEN^KIH KUBIKOV.
NEPRERYVANA FUNKCI
TOPOLOGIQESKIE GRUPPY
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Dovoľte, aby som sa predstavil.
Volám sa Kútik.
Ako sa voláš?
Veľmi ma teší.
Máte červené brucho.
Kocka je rozdelená na 125 malých kociek.
Spojitá funkcia
Topologické grupy

A teraz v kútiku trochu netradičná úloha, aby som videl, či ste sa niečo naučili. V KOMNATE STOT TABURETKI I STUL^ (stoličky). U KADO TABURETKI 3 NOGI, U KADOGO STULA 4 NOGI.
KOGDA NA VSEH TABURETKAH I STUL^H SIDT LDI, V KOMNATE VSEGO 39 NOG.
SKOL^KO STUL^EV I SKOL^KO TABURETOK V KOMNATE?
kutik@kms.sk
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Brmbrch a jeho dobrodružstvá, 1. časť
Si malý použitý brmbrch. Zobudil si sa v astrálnej dimenzii piateho rádu. Je tma. Aj v tvojej hlave je temno. Nie si
schopný spomenúť si na nič zo svojej minulosti. Zjavne sa niečo stalo. Pátraš vo svojej mysli: palacinky, nič, nič, 7:00,
”
zase nič, niečo?, nie nič, už to asi nemá význam.“ Po dlhej dobe si dostal spásonosný nápad – otvoriť oči. Žmurk, žmurk.
Nepomohlo. Tá tma je asi skutočná. Rozhodol si sa prehmatať okolie. Pri pokuse vstať si narazil na niečo tvrdé. Tvoja
hlava však bola tvrdšia. Očividne si niečo prerazil, ale opäť nič nevidíš. Tentokrát kvôli slnečnej žiare, čo ťa oslepila.
Po chvíli si tvoje oči zvykli. Ocitol si sa v raji. Nad zlatistým pieskom sa týčili stáda pálm a kokosové orechy boli väčšie
ako tie, na ktoré si nepamätáš. Pláž obmývalo priezračné more. Občas sa v ňom mihol Nemo a kopa morských víl (sporo
šupinatých). Na neďalekej vyvýšenine stála vesmírna loď. Niečo vás spájalo, cítil si to v členku. Tvoje odhodlanie dostať
sa k nej bolo silné. Vďaka nemu si sa dostal zo svojho väzenia. Práve si sa vyliahol. Čo urobíš?
– Si vyčerpaný a mal by si doplniť svoje sily. Vyberieš sa k najväčšej kokosovej palme.
– Si fanatický fanúšik Nema a vrhneš sa do tajomných hlbín oceánu (snáď tam žijú iba prívetivé bytosti).
– Chceš odhaliť, aké puto ťa spája s raketou. Rozbehneš sa priamo k nej, kým ešte stojí na svojom mieste.
Čo ďalej? Je to len a len na tebe. Necháš sa zlákať jedlom, tajomnom hlbín či rakety? Pokračovanie nabudúce. . .
POLÁM SI HLAVU POLÁM SI HLAVU POLÁM SI HLAVU POLÁM SI HLAVU
1. onvidrej, rúživa, buggxxio, daviida, rasviiiťo, hanxivka, zuzxiika c., miiišáč, ikiva, škvirečok, biiebe, peiiiťo g., buxis :)
2. Pre veľký úspech minulého receptu tentokrát z iného súdka: mám 400 g špagiet. A reku že čo k nim. To je vaša úloha.
Vymyslite z nich čo najatraktívnejšiu večeru. Fantázii sa medze nekladú, vyhráva ten naj (lacnejší, originálnejší, chutnejší,
farebnejší. . . ) recept.
Okrem riešenia týchto zapeklitých orieškov (no, ani nie tak orieškov ako zapeklitých) sa teším aj na vaše nové taktiky
v prestrelke, hlasovanie o pokračovaní sci-fi rozprávky o brmbrchovi či riešenie ruskej slovnej úlohy. . .

POSLALI STE MI
Všetky papierové a ostatné listy, ktoré som od vás dostal, boli úžasné, ale čokoládu bohužiaľ môže vyhrať
iba jeden z vás. V tomto kútiku sa víťazom stáva Repka, vlastným menom Barbora Rudolfová. Repka je
z Bratislavy, chodí na bilingválne gymko na Metodovu. Je veľká skautka, pekne kreslí a nemá rada osy.
1. Nie, ak si myslíte, že v krížovke vyšiel pokus o kocku či prepílená kocka, mýlite sa. Je to optický
klam pochádzajúci od maliara M. C. Eschera. Môžete si skúsiť vygoogliť jeho ďalšie obrázky. . .
2. Bohužiaľ, nedostal som žiadne správne riešenie tejto úlohy, môžete nad ňou ešte popremýšľať (riešenie
Miška Szabadosa bohužiaľ nebolo uznané za správne).
3. Riešenie podľa Dady Matulovej: Takže zoberieme si kameru. Máme? Ak áno, začneme odstraňovať jednotlivé
”
priečinky v chladničke (jedlo je už tiež vybraté. . . ). Ak sú už všetky priečinky v chladničke odstránené, zoberieme
si vetrovku, deku, rukavice, čiapku a šál. Deku položíme na dno chladničky. Poprípade si môžeme zobrať aj
vankúš. Vetrovku, rukavice, čiapku a šál si dáme okolo krku, na ruky, na hlavu a telo. Každé si oblečieme na tú
časť tela, kam patrí! Sadneme si na deku, poprosíme niekoho, aby nám otvoril za polhodinu dvere na chladničke.
Kamerou snímame žiarovku vnútri chladničky. A potom si to už len pozrieme s niekým, kto nám neveril. . .“
4. Ako tvrdí Mišo Hojčka, Chuck Norris nikdy nespí. . .
5. A napokon, brmbrchovia. Pokochajte sa aspoň na niekoľkých z nich (na obrázku vpravo je brmbrch v noci):
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