Radosław Pelechowicz, kl. 6b
„Matematyka”
Matematyka to nauka
w której każdy czegoś szuka…
Są ułamki i całości,
można znaleźć klucz do miłości!
Nić nie dzieje się bez przyczyny
mówią o tym ilorazy i iloczyny.
By życie było bez udręki
mnóż i potęguj dobre uczynki!

Oliwia Makarska, kl. 5
Jaś to pilny uczeń, zaś Staś, to
leniuszek.
Uczy się Jaś na sprawdzian z matmy,
A Staś je chipsy i niczym się nie martwi.
Jak zawsze Jaś dostanie szóstkę,
A Staś będzie rozdarty!

Michał Ogrodnik. kl. 3A
„Po co mita matematyka?”
Och ciągle zadania i zadania!
Hmm, po co mi ta matematyka?
Ciągle mnożenie, dodawanie,
odejmowanie, jeszcze dzielenia tu
brakuje. Mam tego dość!
Ile jeszcze tych sposobów wymyślą!
W sumie czasami to się w życiu
przydaje, ale po co ta matematyka?

Dawid Żuber, kl. 5
Matematyka
Matematyka to podstawowa rzecz,
Każdy o tym wie, że 5 ∙ 5 jest 25!

Hubert Frydryk, kl. 5
Myślę nad stworzeniem wierszyka…
Zegar tyka i tyka, a rym do „matematyka”
z mojej głowy umyka.
Nie mam daru tworzenia,
lecz lubię tabliczkę mnożenia.
Gdy odejmuję, potęguję, dodaję i dzielę
czasu zajmuje mi to niewiele.
Wzory, schematy, wykresy, diagramy
to w naszej klasie uwielbiamy.
Ułamki, procenty, z niewiadomą równania
to mnie na lekcji skłania do działania,
a czasem tez do niepotrzebnego gadania…
i pani denerwowania…
Logiczne myślenie, brył konstruowanie
to dla mnie przyjemność, nie ciężkie zadanie!
Matematykę lubimy – ja i moi koledzy,
warto zdobywać dużo takiej wiedzy!

Julita Żak, kl. 6b
Ona by tak chciała liczyć ze mną, dzielić całki,
mieć maturę pewną.
Ona by tak chciała liczyć ze mną te ułamki, które
są tu ze mną.
Siedzę sobie w ławce i uważnie słucham pani,
Ja patrzę na tablicę z ciekawymi zadaniami.
Skupiam się na liczbach, próbując je pomnożyć,
lecz zanim zacznę, to muszę je ułożyć…
Liczymy szybko pola, bez kalkulatora,
używając wzorów sławnego profesora.
Nauczycielka z naszej klasy jest zadowolona,
bo nie lubi kiedy liczy wyłącznie ona.
Piszemy szybciutko nadążając za myślami,
oczekując wyniku zgodnie z odpowiedziami.
Uważaj na lekcjach i słuchaj panią,
a wtedy zobaczysz, za co szóstki dają!

