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Nüüd haaras kriidi Mari ja kirjutas:
7 x 1000 = 7000
234 x 1000 = 234000
123456 x 1000 = 123456000
„Appi kui lihtne! Paned arvule lihtsalt nullid otsa ja kõik!“ oli
Mari õnnelik.
„No näete siis nüüd,“ lausus ParaKrahv. „Mitte midagi üle
mõistuse keerulist.“
„Aga jagamine?“ küsis Meelis. „Kas jagamisega on sama
lihtne?“
„Igatahes!“ vastas ParaKrahv. „Siin on kaks võimalust. Üks võimalust – kas jagatav arv lõppeb nullidega või mitte. Vaadake!“ Ta
kirjutas tahvlile:
70 : 10 = 7
„Kümnega jagades me lihtsalt võtame jagataval nulli tagant
ära. Sajaga ja tuhandega jagades täpselt samuti, ent siis tuleb ära
võtta vastavalt kaks ja kolm nulli.“ Ta kirjutas:
700 :100 = 7
7000 : 1000 = 7
„Aga kui jagatav arv ei lõppe nullidega?“ küsis Meelis.
„Siis tulevad appi koma või murrujoon,“ vastas ParaKrahv.
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„Täpselt nii,“ vastas
Jõks ja näitas juba ise
edasi. „See seal on risttahukas ja see seal on
kuup. Kuup on ise ka risttahukas. Ta on selline risttahukas, mille kõik küljed
on võrdse pikkusega. Ehk
siis võib ka niipidi öelda,
et risttahukas on laiaks litsutud kuup, mida keegi on peale laiaks
litsumist veel ühele poole pikemaks venitanud. Seda peab muidugi ka teadma, et kõik risttahuka nurgad on täisnurgad.“
„Kust sa kõike seda tead, Jõks?“ küsis Meelis.
„Ma teadsin seda juba tuhat aastat tagasi,“ vastas Jõks.
„Kas siis tuhat aastat tagasi oli matemaatika juba olemas?“
„Oi, sõbrake, matemaatika oli veel varemgi olemas. Ja need
kujundid – need olid juba enne matemaatikat olemas. Matemaatika on kõikjal meie ümber.“
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Meelis, kes oli seni vaiki olnud, küsis nagu muuseas:
„Ma tean küll, Jõks, mis need tetraeedrid, koonused ja silindrid on, aga olen lihtsalt unustanud. Äkki sa tuletad meelde?“
Jõks oli kohe abivalmis seletama:
„Tetraeeder näiteks? Noh, seda, mis kolmnurk on, te ju teate?“
„Muidugi teame,“ vastas Mari mõlema eest.
„Võtate kolm võrdsete külgedega ühesuurust kolmnurka,“
seletas Jõks, „panete need ühte nurka pidi kokku ja asetate neljandale, samasugusele kolmnurgale. Ongi tetraeeder valmis. Püramiidi olete ju näinud?“
„Oleme.“

„No vaat. Tetraeeder on selline kolmnurkne püramiid, mille
kõik küljed on ühepikkused ja kõik nurgad ühesuurused. Kogu
tarkus.“
„Kusagil tehti vist selliseid piimapakke,“ meenus Marile. „Ja
kommikarpe ja veel midagi...“
„Just,“ ütles Jõks. „Siin, näe, tehakse selliseid laelampe. Ja päris
kenasti sobivad teiste kujunditega.“
„Kas see toru on silinder?“ näitas Mari näpuga torukujulisele
lühtrile. „Ja see terava tipuga ümmargune seal on koonus? See on
nagu silinder, mille üks ots jookseb kokku?“
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