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1. Ocultacio transitoria total o parcial d'un astre per
1.
2.
l'interposicio d'un atre.
2. Reviure, recuperar la vitalitat i les forces.
3. S'aplica ad aquelles substancies, com la cocaïna o la 1.
_ _ _ _ P _ _
morfina, que fan perdre la sensibilitat i produixen un benestar
artificial i temporal.
2.
_ _ V _ _ _ _ _ _ _
4. Teixit gros i de gran tamany en el que se representen
escenes o dibuixos realisats combinant fils de diferents colors;
3.
_ _ _ _ _ _ F _ _ _ _
es utilisat normalment en la decoracio de parets.
5. Llastimar la columna d'un animal o persona. Desllomar.
_ _ _ _ S
Cansar a una persona fins al punt de no poder-se menejar. 4.
S’aplica tambe ad allo que pareix que estiga a punt de caure's
o no se soste correctament.
5. _ _ R _ _ _ _ _ _ _
6. Pardal de plomage negre i bec groc, d'uns 22 cm des del
bec fins la coa, capaç d'imitar i reproduir una gran cantitat de 6.
_ _ T _ _ _ _ _ _
sons. Viu en uns atres membres de la seua especie, formant a
sovint grans bandades. El podem trobar tant en el camp com 7.
T _ _ _ _ _
en la ciutat.
7. Se diu de la persona que es massa delicada en el tracte, en
8.
_ _ N _ _
facilitat per a ofendre's per qualsevol cosa. Dificil de contentar.
Excessivament exigent o minucios.
_ _ U _ _
8. Utensili convex format per pues, utilisat per les dones per a 9.
mantindre el pentinat o com abillament.
9. Passar un instrument raspos o esmolat per una superfici per a llevant-li substancies o coses adherides.
PARAULES VERTICALS:
1. Apretar o reduir deixant menor amplaria o espai.
2. Arreplegar les espigues soltes que han quedat en el camp. Escorcollar, aplicat a l'agricultura o a qualsevol atra
cosa.

Solucio:
1. ECLIPSE 2. REVISCOLAR 3. ESTUPEFAENT 4. TAPIS 5. DERRINGLAR 6. ESTORNELL 7. TECLOS 8. PINTA
9. RAURE
Verticals: 1. ESTRETIR 2. ESPIGOLAR
I RECORDA… La nostra primera paraula es estretir. Se diu estret/-ta ad allo que te poca amplaria o que està molt
ajustat o apretat. Estretor o estretura es la falta d'amplaria en alguna cosa; tambe les dificultats per les
que travessa una persona per falta de diners o mijos economics. Un estretamént es el lloc a on una cosa
se fa estreta. Estretament vol dir en estretor, o tambe se diu del que viu en penuries economiques. Eix.
Este vestit me queda estret / Moltes families estan passant estretures per culpa d'esta crisis / Al final d'este
carrer hi ha un estretamént que impedix el pas dels coches / Ha perdut el seu treball i ara no tindra mes
remei que viure estretament.
La nostra segona paraula es espigolar. El espigolador es la persona que s'encarrega d'arreplegar les
espigues que queden o han caigut durant la sega, o de qualsevol atre producte del camp depres de la
seua recoleccio. En sentit mes generic s’utilisa l’expressio escorcollar. L'accio d'espigolar se diu
espigolada o espigolament. Eix. En estos moments estan tots els treballadors fent l'espigolada / Sa mare
li està espigolant el cap per si porta algun poll.

