
Име Белослава Евгениева Бонева 

Клас 5а 

Училище 109 ОУ Христо Смирненски – град София 

 

Седя си в час и мисля 

Тез числа… безкрайни и трудни… 

А защо не става само с поглед? 

Техника на смятане имало. И с нея трябва да се справя. 

И стотици, и милиони и трилиони правила. Жалко, че  

С фуния не може всичко да влезе в таз моя глава. 

То и навсякъде е пълно с числа!  

И как трудно всичко мога да разбера. 

Как ми се иска да съм в първи клас. Лесно беше 1+1, 2+2. 

А като завърша ще си почина… или май не! 

Тогава пък на работа трябва да ходя 

А и там…като слушам мама пак числа, и числа. 

 

В живота май без числа никак не може! 

 

Математика е нужна - да си сметнеш джобните 

Отидеш на кино, в мола, на кино и  

Яденето струва пари. 

 

Животът е успешен за този, който може да чете, пише  

И смята добре. 

Времето си тече и трябва да се приготвям  

Още от сега  

Трябва да се учи, че няма как иначе да се сполучи! 

 



Име Кристиян Петров Баръмов 

Клас 5а 

Училище 109 ОУ Христо Смирненски – град София 

 

Само ме карат да пиша  цифри и числа. 

Татко ми помага… колкото може! 

А брат ми си има други задачи. 

Тези задачи от ден на ден стават все по-трудни. 

И понеже татко е на работа. 

Сам си се справям и 

Така с мъка си ги решавам. 

И в училище е трудно. 

Как ще ставам шести клас не знам! 

Ами свиквам с трудностите.  

Такива задачи, други задачи ме очакват, 

Аз обаче не се плаша. 

 

Винаги полагам усилия на макс. 

 

Мама е много доволна от мен 

От малък ги решавам, 

Ябълки и круши пресмятам, а напоследък и делимост и дроби. 

 

Животът не е лесен! 

Имаш ли знания ми повтарят ще ти е лесно! 

Винаги полагай усилие и труд. 

Оооо… стана време за игра 

Тогава…до скоро! 

 



 

Име Боян Любомиров Попов 

Клас 5а 

Училище 109 ОУ Христо Смирненски – град София 

 

Светът от цифри  е безкраен. 

Та колкото и да се опитваш да им намериш края, 

Ах не можеш и не можеш! 

Трудна е математиката, но колкото по-добър ставаш 

И животът ти ще е по-лесен казват. 

С труд и постоянство всичко можеш да постигнеш. 

Трудни задачи с големи числа ще можеш да решаваш от раз 

И домашните не бива да те плашат знай. 

Когато слушаш в час ще ги разбереш и бързо у дома решиш. 

Ала не забравяй да научиш и днешния урок, 

Та като те изпитат утре да получиш шест. 

А след това хайде на игра! 

 

Винаги излизай , когато можеш! 

 

Може някой да те кара да си играеш на компа, 

Обаче не му се връзвай! 

Я си представи, че цял живот си в къщи и да те мързи! 

 

Животът е един и не бива да се пропилява той. 

Играй навън, учи и с приятели бъди 

Важно  е да знаеш колко и къде. 

О, и разбери, че истинските приятели са тези, които те подкрепят винаги и  

Това от мен го запомни - Яко е да знаеш, тъпо е да си тъп! 



 
Име Елeонора Николаева Иванова 

Клас 5б 

Училище 109 ОУ Христо Смирненски – град София 

 

Статистика, числа. 

Трябва ли  

Аз да ги уча? 

Тройки 

Или  

Стотици! 

Трябва! 

И в живота ще сполуча, 

Когато математика 

Аз уча! 


