ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ (ΠΗΓΗ: ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ)
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
4. Ο τρίτος μήνας του έτους και ο πρώτος της
άνοιξης.
6. Η στιγμή κατά την οποία δύει ο ήλιος.
9. Η χαμηλή θερμοκρασία και το αίσθημα που
προκαλεί.
10. Αυτό το λουλούδι συμβολίζει τον ίδιο τον ήλιο.
11. Το γνωστότερο από τα πολύτιμα μέταλλα και
έχει λαμπερό κίτρινο χρώμα.
12. Η (υποθετική) πρώτη ήπειρος που κάλυπτε τη
μισή περίπου Γη και περιβαλλόταν από έναν
παγκόσμιο ωκεανό και από την οποία προήλθε.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Αντίθετο της λέξης μικρός.
2. Τεχνίτης που κατασκευάζει ή επιδιορθώνει
ρολόγια.
3. Τροπικό πτηνό με πολύχρωμο φτέρωμα που
μπορεί να μιμείται την ανθρώπινη ομιλία.
4. Η λέξη του φρούτου οφείλεται στους Κινέζους
μανδαρίνους , αξιωματούχους της βασιλικής αυλής
τον 19ο αιώνα, είτε λόγω του χρώματος.
5. Το δέκατο πέμπτο γράμμα του ελληνικού
αλφαβήτου.
7. Συνώνυμο της λέξης νερό
8. Αυστριακό, αφράτο αρτοσκεύασμα σε σχήμα
ημισελήνου με γέμιση σοκολάτας ή κρέμας ή τυριού.

ΟΤ ΑΡΕΟΤΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ;

ΟΤ ΑΡΕΕΙ ΝΑ ΚΕΦΣΕΑΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΛΤΝΕΙ ΓΡΙΦΟΤ;

ΛΤΝΕΙ ΑΚΗΕΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΩΡΑ ΟΤ;

1ος Γρίφος

Να βρεισ τον αριθμό που λείπει για να ςυμπληρωθεί το
μοτίβο.

Σα μακθματικά είναι το πάκοσ οριςμζνων, ενϊ το
παιχνίδι… όλων. Έτςι λοιπόν εμείσ οι μακθτζσ τθσ φετινισ
Αϋ Γυμναςίου του ςχολείου μασ, με αφετθρία το
πρόγραμμα των ομίλων δραςτθριοτιτων
«Μακθματικά
Λκςακ
παιχνίδια» (και τθ βοικεια τθσ κακθγιτριάσ μασ κυρίασ
Λουκίασ Ζαΐμθ), κελιςαμε να ςυμμετζχουμε ςτθν
εφθμερίδα του ςχολείου μασ και να μοιραςτοφμε το
πάκοσ μασ και για τα δφο, όχι όμωσ ωσ δφο ξεχωριςτά
πράγματα. Με 2 γρίφουσ, ςπαηοκεφαλιζσ και παιχνίδια
μακθματικισ λογικισ τθν εβδομάδα, προκαλοφμε, όποιον
κζλει, να βάλει το μυαλό του να δουλζψει και να βρει τισ
απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που κζτουμε. Αν δεν τισ βρει,
μπορεί να δει τισ λφςεισ ςτο επόμενο τεφχοσ. Είναι μια
ευκαιρία να δοφμε τα Μακθματικά, με ζνα πιο χαλαρό
φφοσ, να πειραματιςτοφμε και να διαςκεδάςουμε. Εμείσ
ςκοπεφουμε να αδράξουμε αυτι τθν ευκαιρία. Εςείσ;
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2ος Γρίφος

Με τζςςερισ μόνο διαδοχικζσ ευθείεσ γραμμζσ, να
ενώςεισ όλεσ τισ τελείεσ.
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