
  

Kukuruc: Pozdravljen, nekam za-
mišljeno gledaš.

Curukuk: Ne moti me. Mislim.
Kukuruc: A že spet. No, potem te je 

pa res treba pustiti pri miru.
Curukuk: Veš, razmišljam o kvadra-

tih, pravokotnikih in trikotnikih.
Kukuruc: No, vidim, da vendar želiš 

deliti z menoj svoje misli. Me ve-
seli.

Curukuk: Ja, če si že tu, pa še ti malo 
misli.

Kukuruc: Torej te dajejo geome-
trični liki.

Curukuk: Liki ne dajejo mene, am-
pak jaz jih dajem, samo da ne 
vem kam in kako!

Kukuruc: Kako in kam kaj daješ? 
Bolj natančno mi razloži, kaj se ti 
mota po glavi.

Curukuk: Res, kar moti se mi. Naše 
kvadratno polje moram razdeliti 
na pet enakih delov. Prej ne do-
bim svojega dela, v katerega bom 
lahko vsejal koruzo.

Kukuruc: Torej potrebuješ pet ena-
kih delov kvadrata? To pa vendar 
ni težko.

Curukuk: Pa vseeno ne vem.
Kukuruc: Že vem, zakaj ti ne gre.
Curukuk: Zakaj vendar?
Kukuruc: Preveč misliš v polovicah 

in četrtinah. Rešitev pa je čisto 
enostavna.

Curukuk: A jo ti poznaš?
Kukuruc: Ja. Razdeli kvadrat na pet 

ozkih prog. Kot bi na vrtu naredil 
grede. Pa je.
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Curukuk: Joj, sem pa res bil kratko-
viden.

Kukuruc: Veš, ko sem dobil jaz zem-
ljo za setev koruze, je bil izziv 
malo večji. Kar nekaj časa sem 
premišljeval.

Curukuk: In si ugotovil, kako moraš?
Kukuruc: Ja, saj veš, mi smo štirje in 

naše polje ima takšno obliko:
Kukuruc: Oče je hotel, da imajo vsi 

štirje deli enako površino in so si 
po obliki podobni.

Curukuk: A tako? Saj vem, starši 
imajo zmeraj tako čudne želje. Ko 
bi bili trije, bi bila naloga lahka. 
Ampak tako ... Niti sa nja se mi ne. 
Čakaj, a gre s kvadrati?

Kukuruc: Ne.



  

Curukuk: Še dobro, da si ti tako pa-
meten.

Ali ste vi tudi tako pametni? Časa 
za premišljevanje imate dosti, 
saj so kmalu počitnice in nasled-
nja številka Mladega roda pride 
v šole jeseni 2016. Pravilno rešitev 
nam pošljite do konca julija na  
office@mladirod.at ali pa po pošti 
na: Mladi rod, Gabelsbergerstraße 5/
II, 9021 Klagenfurt/Celovec. Prvi, ki bo 
poslal pravilno rešitev, zmaga in dobi 
dobropis za vstopnico za kinopred-
stavo (CineCity Celovec). Sponzor na-
grade je Promlad – Volbankova usta-
nova.

Uporabljeni vir: „Je mehr Löcher, 
desto weniger Käse – Mathematik ver-
blüffend einfach“, Holger Dambeck 
(Kiepenheuer & Witsch)

Curukuk: A gre s trikotniki?
Kukuruc: Ne, loči se od kvadratov in 

trikotnikov. Bodi ustvarjalen.
Curukuk: Ne vem. Res ne. A ko si 

rešil ta problem, a si lahko sejal še 
tisto leto ali pa si moral počakati 
na naslednjo po mlad?

Kukuruc: Res sem dolgo premišlje-
val, celo leto pa vendar ne.

Curukuk: No, še sreča. Drugače bi 
zmanjkalo koruze.

Kukuruc: Da zmanjka koruze, še ni 
tako hudo. Če zmanjka kokic, pa 
je prava katastrofa.

Curukuk: Ja, to pa. Ljudje niti v kino 
ne bi mogli več iti.

Kukuruc: Ja, filmov bi ne mogli gle-
dati.

Curukuk: Ja, sploh ne bi vede-
li, kaj je najboljše, najnovejše, 
najpomembnejše.

Kukuruc: Prava katastrofa. Sploh ne 
bi vedeli več, kaj se dogaja.

Curukuk: Ja, ne bi vedeli, kako je tre-
ba živeti.

Kukuruc: In to vse zato, ker ti ne bi 
znal razdeliti tega presnetega 
polja.




