CURIOZITĂŢI !!

Clasa a VII-a "vă face o propunere "...

SĂMÂNŢA NOROCOASĂ...
Mircea se află în faţa a cinci mingi aşezate ca
în figura de mai jos . Distanţele dintre mingi sunt
înscrise pe figură . La care minge poate ajunge cel mai
repede ?

Printre noi există un elev care în timpul liber
se destinde cu grădinăritul. Nu mică i-a fost bucuria
când eforturile lui au fost încununate de o producţie
de legume destul de bogată. Dacă şi datorită muncii
voastre aţi avut satisfacţii, anunţaţi redacţia revistei,
să se bucure şi cititorii alături de voi.

Mircea
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Această problemă intra în concurs.

Propunători: Andrei JURCĂ, Cristian ZARE,
Traian APOSTOL, lonuţ PANTIŞ- cls. a VII-a

CLASA a VII-a " vă provoacă…” la o
întrecere sportivă.
ADRIAN şi EMIL sunt buni sportivi, dar
îndrăgesc şi matematica. Ei au decis să se întreacă la
alergări, în salturi.
Adrian face salturi de două ori mai lungi decât
Emil, dar Emil face 8 salturi în timpul în care Adrian
face numai 5. S-au gândit ca dezavantajul este de
partea lui Emil şi au hotărât că Emil trebuie să
pornească primul. După ce acesta face 18 salturi, va
porni şi Adrian. După câte salturi îl va ajunge Adrian
pe Emil ?

Această problemă intră în concurs.
Propunători: Anca POPA, Mirela MATICA,
Ştefania ZEKANY- cls. a VII-a Arte

masa =16Kg, Iungimea=98 cm, diametru=49 cm.
A recoltat şi povestit pentru voi:
Sandu DUD-cls. a VII-a arte plastice.
GHICITORI
l .Cică-i însetat mereu
De-1 atingi te arde rău
Piele, stofă sau hârtie
Să bea apă îl îmbie.
(acid sulfuric)
2.Când la rece se-ntâlnesc
Amândoi se-nalbăstresc,
Iar la foc într-un minut
Se-nălbesc ca la-nceput.
(iodul şi amidonul)
3.Braţele îi sunt egale
Dar pot fi şi inegale,
Zilnic îi simţi importanţa,

Răspunsul de la jocul din numărul trecut:

Cine este deci ?...
(balanţa)
4.Banul pe fundul apei pus

Denumirile câtorva băuturi răcoritoare sunt:
American Cola,
Sante,
Trompi,
Polar,
Aloha,
Cola.

Îl va arăta mai sus,
Paiul în apă băgat
Îl va arăta strâmbat
Vreau s-aud reacţia,
Deci cine-i?...
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