
Hymna iKS (nonstop)

D

Předpoklad, i in
D

dukční krok,
D

zídu sa v iKS
D

ku celý rok.
A

Problémy
A

padnou jak domi
D

no.

Dilema, jak nazvat lemma,
které nic s řešením nemá,
Trololo alebo Myjava.

Hmi

KMS ma už ne
Hmi

baví,
G

PraSete po krk mám
A

,
Hmi

len iKSko vá
Hmi

žně zabaví,
G

odporučám ho vám.
A

R: Tak řešte
D

iKSko,
D

to krásné
A

iKSko,
A

a s tým, čo
G

príde,
A

zkuste se
D

rvát!
D

iKSko! Tak řešte
A

iKSko,
A

a s tým, čo
G

príde,
A

zkuste se
D

rvát!

Po nociách Céčko nahlédám,
nahliadnem, pak ho náhle dám.
Zobrazím to tam bijektívne.

Každý z nás sa pozná s tromi,
nemůžem vytvářet stromy.
Cyklický je náš známostí graf.

Funkcionálky jsou lehké, len nuly dosadím.
A když Cauchy-Schwarz nevyjde, tak to roznásobím.

Chci dostat rovnost, nech je tam rovnosť
a keď to vyjde, mám chuť se smát!
Rovnost! Nech je tam rovnosť
a keď to vyjde, mám chuť se smát!

Kecy, kec. Blá a blá, blá, blá,
poslouchám pořád dokola
a zrazu tam deliteĺnosť mám.

Keď sa mi polynóm páčí
a malý Fermat nestačí,
tak možno pomůže mi velký.

Čtyřpoměr versus dvojpomer,
furt sa o tom hádam.
A když mi to nepomůže,
tak možná, že je tam

nějaká mocnost, ku sfére mocnosť,
vždy keď ju vidím, mám chuť se smát.
Mocnost! Ku sfére mocnosť,
vždy keď ju vidím, mám chuť se smát.

Keď dôjde zásoba trikov,
mlátím to barycentrikou,
pár hodin, a mám to zrátané.

Na sous je dostat se prestiž.
dňom rátáš, a v noci nespíš.
kytara, kostky, frisbee a hry.

O jídlo nouze nebývá,
nikto tu nemá hlad.
A když je volná sezóna,
každý si vezme rád.

R: Tak řešte iKSko! To krásné iKSko,
a s tým, čo príde, zkuste se rvát.
iKSko! Tak řešte iKSko,
a s tým, čo príde, zkuste se rvát!

for(int i=0; i < tisíc; i++) R:



Hymna iKS (nonstop, zkrácená verze)

D

Předpoklad, i in
D

dukční krok,
D

zídu sa v iKS
D

ku celý rok.
A

Problémy
A

padnou jak kužel
D

ky.

Keď sa mi polynóm páčí
a malý Fermat nestačí,
tak možno pomůže mi velký.

Hmi

KMS už ma ne
Hmi

baví,
G

PraSete po krk mám
A

,
Hmi

len iKSko vá
Hmi

žně zabaví,
G

odporučám ho vám.
A

R: Tak řešte
D

iKSko,
D

to krásné
A

iKSko,
A

a s tým, čo
G

príde,
A

zkuste se
D

rvát!
D

iKSko! Tak řešte
A

iKSko,
A

a s tým, čo
G

príde,
A

zkuste se
D

rvát!

Keď dôjde zásoba trikov,
mlátím to barycentrikou,
pár hodin, a musí to vyjít.

Na sous je dostat se prestiž.
dňom rátáš, a v noci nespíš.
frisbee, bluff, spánkový deficit.

O jídlo nouze nebývá,
nikto tu nemá hlad.
A když je volná sezóna,
každý si vezme rád.

R: Tak řešte iKSko! To krásné iKSko,
a s tým, čo príde, zkuste se rvát.
iKSko! Tak řešte iKSko,
a s tým, čo príde, zkuste se rvát!

for(int i=0; i < tisíc; i++) R:


