
  

Σχολικά... μαργαριτάρια! 
 Την Οδύσσεια την έγραψε ο Οδυσσέας ,την Ιλιάδα ο Ιλιάδης. 
 Η Σκανδιναβία είναι μία πράξη που κάθε πολιτισμένος άνθρωπος πρέπει 

να αποφύγει 
 Η βαρύτητα είναι πιο δυνατή το Φθινόπωρο. Τότε βλέπουμε τα μήλα να 

πέφτουν ομαδικά. 
 Εσπεριδοειδή σαν τα πορτοκάλια είναι και τα μαντολίνια , αλλά πιο μικρά 

και με φλούδα που βγαίνει εύκολα. 
 Πρωτεύουσα της Κεϋλάνης είναι η Λίπτον Τι. 
 Ο Κωνσταντίνος Καντάφης ήταν έλληνας ποιητής που γεννήθηκε στη 

Λιβύη της Αλεξάνδρειας. 
 Η γυναίκα του Τσάρου λεγόταν Τσάρα και η κόρη του Τσατσάρα. 
  Οι Έλληνες εφεύρεσαν τη γεωμετρία για να αποφύγουνε την άλγεβρα που ήταν αράπικη. 
 Ο Κορινθιακός κόλπος βρίσκεται τελείως κατά μήκος. 
 Στην αρχαία εποχή δεν υπήρχαν ξένες χώρες , γι’ αυτό , δεν έχουν βρει οι αρχαιολόγοι αρχαία διαβατήρια. 
 Όταν ο Οδυσσέας γύρισε πίσω στην Ιθάκη , βρήκε τους είκοσι ανεμιστήρες και την Πηνελόπη να τους δουλεύει 

στο φουλ. 
 Ο Λεωνίδας και οι τριακόσιοι του ηττήθηκαν, γιατί οι Θερμοπύλες ήταν πολυπληθέστεροι σε αριθμό. 
 Το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται , αλλά όχι πάντοτε. 

Ανέκδοτα! 
®Τρία κρουασάν παίζουν Θανάση. Ένα βουτύρου , ένα με σοκολάτα και ένα με 
μερέντα. 
Ποιός θα κερδίσει;  
Αυτό που είναι με – ρέντα. 
®Τέσσερις τυρόπιτες παίζουν poker. Μια κουρού , μία κασερόπιτα , μια με στριφτό 
φύλλο και μία τυρόπιτα με τέσσερα τυριά 
Ποιά θα νικήσει; 
Αυτή με το καλύτερο φύλλο! 
®Είναι δύο ξανθιές και συζητούν. Ρωτά λοιπόν η μία την άλλη : 
 - Ο μπαμπάς σου δουλεύει; 

                                      - Γιατί ο δικός σου χάλασε;                         ( Μαριπόπη Μαρίκου Γ’3.) 
 

 
Μπορείτε να ερμηνεύσετε τον διπλανό τρόπο 
πολλαπλασιασμού; 
 
 
Δίνεται η βοήθεια: χ2-(α+β)χ +αβ=(χ-α)(χ-β) 
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