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DETSKÝ KÚTIK
Ajthoe dkceá,
oäpť tu mmáe jseeň a slopu s pcajmidaúi lmsitai zo srotmov k vám pádzchiram aj ja, ktúik dtkesý (po lsktinay recoin bambin
vulgaris). A kto to vslante som, orkem thoo, že som etše cleý ptenlepoý z ltecýnh hčaorúv a nvieem pniadroe rvaozrpáť? Ja
som tkaý kus ppaiera, kotrý mžôtee chtyiť do rkuy vetdy, keď sa vám už nlnámroe úhloy KMS ršiieť nchece.
A už sa zelpšjue aj moje rozpráavnie, vidíte? Tak sa do mňa začítajte, zabavte sa a ak budete mať chuť, môžete mi aj napísať
a odpovedať na úlohy, ktoré vo mne sú. Napísať mi môžete spolu s riešeniami druhej série. Ak to nestihnete poslať takto,
(alebo mi chcete napísať hocikedy pre nič za nič), mám aj mejl kutik@kms.sk. A to všetko nie je len tak, v každom čísle
odmením snahu jedného z vás čokoládou. Už sa na to všetko staršne tšeím. Hups, strašne teším.
Váš recoin bambin vulgaris

Empatia. . .
. . . alebo vcíťte sa do iných. Zahrajte sa spolu so mnou a vedúcimi hru, ktorá vyskúša vaše schopnosti pokúsiť sa myslieť
tak, ako bude myslieť väčšina hráčov. Pravidlá sú jednoduché – dolu je napísaných 9 trojičiek, ktoré majú niečo spoločné
(napríklad farba“). Vašou úlohou je priradiť každej farbe jeden deň v týždni, jednu krajinu atď. Ale pozor, musíte sa
”
snažiť priradzovať tak, ako to bude podľa vás priradzovať čo najviac ľudí. Za každé jedno priradenie dostanete toľko
bodov, koľko ľudí urobilo také isté priradenie. Napríklad ak k modrej priradíte piatok a urobia tak ďalší traja, máte
3 body. Víťazom sa stane ten, kto získa najviac bodov.
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Ako ježko kupoval auto
Ježko Alfonz našiel koleso. Obyčajne pestoval iné športy, teraz ale držal automobilovú dušu a zasnívaný utekal za krtkom
Albertom. Bol už skoro tam, i náramne kričal: Albert, kedy už bude obed?“ Malý Alfonz zastal odrazu. Kukal, ako tučný
”
kamarát Albert máva iným ťažkým okrúhlym kolesom. Ako to? Kolies akosi pribúda. Ešte ťahaj, kotúľaj odvšadiaľ iné kolesá!“
”
Ale márne ich kamaráti i zháňajú, už sú kolesá akosi minuté. Išiel šikovný krtko obzrieť obchod. No drahé Rumby a čaj bez
Umu, Granko granule odmietol. Rozmýšľal úporne, že asi obchod nezvolil dobre. Reku oprobujem hračkárstvo.“ Ale nemal
”
koruny Albert, kráčal ihneď k Alfonzovi, ktorý ešte nespal. Nevymyslel iné, iba vyskúšať kradnúť. Ale čo? Okradnú líšku?
Kačku? Ale ježko a kradnúť? Určite by bol enviromentalistami bitý, ešte aj ďalšími atakovaný.
Preto (extra ťažko) odhováral športuchtivého kamaráta. Reku echt často o kolesách polemizujeme! Ešte ťažšie obruče
”
zháňame!“ Už zase ustupuješ!“ kričal Albert, tvrdo káral. Alfonz (lebo evidentne nechcel kamaráta a rovesníka Alberta
”
stratiť), ticho odvetil: Ech, radšej idem k autopredajcovi.“ Múdro išiel, šťastný a červenolíci. Kúpil Albertovi ježko krásne
”
auto.
Viete, čo v tejto rozprávke chýbalo?

Jazykové okienko
Dobrý deň! Vítam vás v mojom jazykovom okienku. A čo
v ňom nájdete? No predsa šifru. Jej riešením je jedno slovenské spisovné slovo. A prečo jazykové“ okienko? Lebo:
”
Good day – Bonjour – Goedendag
Guten Tag – Buon giorno
Dzien dobry – Dobrý deň – Jó napot
Buenos días – Goddag – Dobroj tut, Bonjour – Dobrý den
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Nenechajte sa prevalcovať. . .

http://kms.sk/kutiky.php
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Horoskop

Kurací Kvíz

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.
Budete sa cítiť ako koza rohatá. Našťastie ešte nie ste do pol boka odratý.

1. Ktoré kuriatko je agent?

Vodnár 21. 1. – 20. 2.
Topíte sa vo vlastnom bahne. Kolegovia sa vás budú snažiť potopiť ešte
viac.

2. Ktoré kuriatko zjedlo hrušku?

Ryby 21. 2. – 20. 3.
Pozor na prsty, aby vám po nich neklepol váš priateľ rak. Vyvarujte sa
hesla ryby robia chyby“.
”
Baran 21. 3. – 20. 4.
S vašou tvrdou hlavou prerazíte kdekoľvek. Chráňte si ju pred zimou teplou baranicou.

3. Ktorému kuriatku je zima?

Býk 21. 4. – 20. 5.
Nezápaste za každú cenu. V chladnejších mesiacoch si dávajte pozor
na žľazy.

4. Ktoré kuriatko sa hanbí?

Blíženci 21. 5. – 21. 6.
Radšej sa k nikomu cudziemu nepribližujte. Ste blízko svojho vytúženého cieľa.

5. Ktoré kuriatko niekto škaredo oklamal?

Rak 22. 6. – 22. 7.
Prestaňte sa správať ako spiatočník.
Čo tak skúsiť kráčať pre zmenu dopredu?

6. Ktoré kuriatko je najmladšie?

Lev 23. 7. – 23. 8.
Pripravte sa na niečo, čo vás naozaj
rozzúri. Radšej sa vyhýbajte Leviciam.
Panna 24. 8. – 23. 9.
Snažte sa zostať takým, akým ste.
Nezabudnite, že najdôležitejšia je naozajstná láska.

7. Ktoré kuriatko si niekto pomýlil s jablkom?

Váhy 24. 9. – 23. 10.
Nebuďte váhavý, ale radšej si všetko
poriadne zvážte. Nenechajte znevážiť svoju odvahu.

8. Nájdite 5 rozdielov.

Škorpión 24. 10. – 22. 11.
Tvárte sa jedovato, vyľaká to okolie. A všetko najlepšie k blížiacim sa
narodeninám.
Nezabudnite svoje odpovede poriadne zdôvodniť a poslať mi ich spolu s empatiou,
riešením jazykového okienka či zistením, čo chýba v rozprávke o ježkovi. (Autorom
tohto kuracieho kvízu je Peťo Polach, Ondráčov bývalý spolužiak.)
kutik@kms.sk
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Strelec 23. 11. – 21. 12.
Poriadne mierená kritika nikdy nezaškodí. Snažte sa neprihliadať na
mŕtvoly.
http://kms.sk/kutiky.php

