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Miłego chichotania!

Grzegorz Kasdepke

gdy byłem mały, myślałem, że matematyka jest nudna.  
Gdy byłem trochę większy, nadal myślałem, że matematyka  
jest nudna. A potem urosłem, wydoroślałem i… nie zmieniłem  
o matematyce zdania.

Aż tu nagle mój syn poszedł do szkoły. Przeglądałem jego  
podręczniki, odrabialiśmy razem lekcje i co się okazało? Że 
matematyką można się nieźle bawić. Dlatego właśnie powstała 
ta książka. Książka o cyfrach, trójkątach i różnych działaniach. 
Książka, przy której będziecie rechotali, chichotali i łapali się za 
brzuchy. Książka, która udowodni, że matematyka nie jest nudna.  
Bardzo Wam zazdroszczę, że zrozumiecie to tak wcześnie.
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Jak wiadomo, początki są trudne. Tak przynajmniej myślała  
pewna linijka, idąc po raz pierwszy do szkoły. 

Znajdujące się w środku przybory zamilkły. Flamastry,  
kredki, długopisy – ba! – nawet wiecznie drące się 
zeszyty ucichły, patrząc ze zdumieniem na nieoczekiwanego 
gościa. Jedynie cyrkiel zachował na tyle przytomności umysłu, by 
podejść do linijki – na wszelki jednak wypadek trzymał w pogoto-
wiu swój szpikulec.

– Dzień dobry – powtórzyła nieśmiało linijka.
– Może i dobry… – burknął cyrkiel. – Ale ty lepiej  

powiedz, chudzino, czego tu szukasz.
– Chudzino! – zachichotała temperówka.
Linijka poczuła, że się czerwieni. Co było o tyle dziwne,  

że przecież linijki się nie czerwienią.

– A umiesz czytać?! – zapytała ją książka do polskiego.
– Tylko cyferki – zawstydziła się linijka.

oczątki
są trudne

– Dzień dobry – powiedziała, wchodząc do tornistra.

– Od dzisiaj będę chodziła razem z wami do szkoły – wyszeptała.

matematyczne
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– Daj spokój! – przegoniła go ekierka. A potem uśmiechnęła 
się do linijki. – On tak zawsze… Ja jestem ekierka, a ty?

– Linijka – powiedziała linijka.
– Czy my nie jesteśmy ze sobą jakoś spokrewnione? – zapytała 

ekierka.
Ale linijka nie była tego pewna. 

Nagle ktoś podniósł tornister i wszystko zaczęło się kołysać  
jak na oceanie.
– A właściwie do czego ty służysz?! – ekierka  
z trudem przekrzykiwała hałas ulicy.

– odpowiedziała linijka.
– To świetnie! – ucieszyła się ekierka. 

– A ja statkiem kosmicznym! – pochwalił się tornister.  
I przyspieszył, by zdążyć na czas do galaktyki Szkoła.

–  Dwa razy dwa! – ryknął groźnie.

– Cyferki! – prychnęła książka. – Kolejna z matema- 
tycznej bandy!

– Przeważnie jestem świetlnym mieczem!

– Bo ja najczęściej jestem miotaczem laserów!

Zanim linijka zdążyła coś odpowiedzieć, zbliżył się do niej  
kalkulator.
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Pierwszy dzień w szkole może być stresujący.  

Wszystko jest takie nowe! I nie zawsze wiadomo, 

co do czego służy. 

Ciekawe, czy odgadniesz, 
kim są bohaterowie naszych zagadek?

Nasza bohaterka jest dość długa.

– I chuda – dodaje.

Może być z plastiku, drewna…

– …a nawet z metalu.
Wszystko dzięki niej zmierzysz.

– I narysujesz prostą linię!

Wiesz już, co to?

Nasz bohater jest kanciasty.

– Taka już moja uroda… 
Ma cztery boki…

– …a wszystkie równe!
Ponoć jest to prostokąt…

– Ale mam swoją własną nazwę!

Wiesz już, co to?

Nasz bohater ma trzy rogi.
– Ale nimi nie bodę! – zastrzega.
Może być ostrokątny, prostokątny…
– …a nawet rozwartokątny!
Jego dobrym kolegą jest kwadrat.
– Jak i koło, romb czy trapez.
Wiesz już, co to?

Nasz bohater świetnie liczy.

– I bardzo szybko – mówi z dumą.

Umie dodawać, odejmować…

– …mnożyć, dzielić i obliczać  

procenty.
Jego przodkiem jest liczydło.

– A potomkiem komputer.
Wiesz już, co to?

Nasz bohater chodzi do szkoły.

– Wraz z tobą – dodaje.

Podróżuje w tornistrze…

– …a zeszyt jest moim  
dobrym kolegą.
Należy do wielkiej rodziny książek.

– Ale zaglądają do mnie  

głównie uczniowie.
Wiesz już, co to?

Naszego bohatera znajdziesz w każdym
tornistrze.
– Ale nie jestem podręcznikiem – zaznacza.
Może być ładny i schludny…
– …mogę też być straszliwie pomazany!
Do polskiego jest w linie.
– A do matematyki w kratkę.
Wiesz już, co to?

1. linijka; 2. trójkąt; 3. kwadrat 4. kalkulator; 5. zeszyt; 6. podręcznik


