
NAUKA W AKADEMII PANA KLEKSA 

 

 

 W Akademii pana Kleksa lekcje rozpoczynają się o 

siódmej rano. Wszyscy chłopcy chętnie się uczą, bo lekcje są 

ciekawe i zabawne. W naszej szkole nie ma podziału godzin. 

Każdego dnia są inne lekcje. Nigdy nie wiadomo, co wymyśli 

pan Kleks. 

 Pan Kleks zawsze mówi: 

- Nie będę was uczył tabliczki mnożenia, gramatyki ani in-

nych przedmiotów. Ja otworzę wam głowy i naleję do nich 

oleju. 

 Opowiem wam, jak wyglądał wczorajszy dzień w Aka-

demii pana Kleksa. Pierwszą lekcją była kleksografia. Pan 

Kleks uczył nas, jak posługiwać się atramentem. Na dużej 

kartce papieru robiliśmy kilka dużych kleksów. Kiedy złożyliśmy kartki na pół, kleksy rozmazały się 

po papierze i przybrały kształty różnych figur, zwierząt i ludzi. Z kleksów układaliśmy obrazki i pi-

saliśmy o nich opowiadania.  

 Drugą lekcją było przędzenie liter. Drukowane litery w książkach składają się z czarnych 

nitek, splątanych ze sobą. Pan Kleks nauczył nas, jak rozplątywać litery. Łączyliśmy rozplątane nitki 

w jedna długą nitkę i nawijaliśmy na szpulki. Na lekcji nawinęliśmy na szpulki dużo książek z biblio-

teki pana Kleksa. Z jednej książki można otrzymać siedem dużych szpulek czarnych nici. 

 Na trzeciej lekcji pan Kleks zaprowadził nas na drugie piętro i otworzył drzwi. Weszliśmy do 

pokoju, w którym był szpital chorych mebli. Zobaczyliśmy fotele bez nóg, popękane lustra, zepsute 

zegary, powykrzywiane szafy, dziurawe krzesła. Pan Kleks kazał nam ustawić się pod ścianą, a sam 

zabrał się do pracy. Posmarował krzywy stół żółtą maścią. Podszedł do szafy i napuścił kroplomie-

rzem do wszystkich zawiasów kilka kropli oleju. Zalepił pęknięcia na lustrze czarnym plastrem. 

Przepłukał zepsuty zegar i nasmarował wszystkie jego części.  

 W szpitalu chorych mebli byliśmy aż do południa. O tej godzinie pan Kleks je drugie śniada-

nie, a my idziemy na boisko, gdzie codziennie odbywa się jedna lekcja na świeżym powietrzu. Wczo-

raj była to lekcja geografii. Pomocnik pana Kleksa, Mateusz, przyniósł dużą piłkę zrobioną z globu-

sa i podzielił nas na dwie drużyny. Gra polegała na tym, aby kopnąć piłkę i wypowiedzieć nazwę 

państwa, miasta, rzeki lub góry, w którą trafiliśmy.  

 Mateusz dał znak i rozpoczęliśmy grę. Biegaliśmy za globusem i kopaliśmy go. Przy każdym 

kopnięciu krzyczeliśmy: 

- Radom! 

- Australia! 

- Londyn! 

- Tatry! 

- Wisła! 

- Berlin! 

- Grecja! 

Mateusz gwizdał, gdy ktoś się pomylił.  

 Gra bardzo nam się podobała. Popychaliśmy się, przewracaliśmy się na ziemię, wykrzykiwa-

liśmy nazwy miast, państw i mórz. Nauczyłem się na tej lekcji geografii więcej niż w poprzednich 

szkołach przez trzy lata.  

 

 
(tekst opracowany na podstawie powieści Jana Brzechwy „Akademia Pana Kleksa”) 

 

 



 

1.Gdzie dzieją się opisane wydarzenia? Napisz pełnym zdaniem. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jakich  przedmiotów uczył Pan Kleks w swojej szkole? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

3. Kto był pomocnikiem Pana Kleksa? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..……. 

 

4. Co robił Mateusz gdy ktoś się pomylił? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Jakie sprzęty były w szpitalu chorych mebli? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

6. Podane zwroty i wyrażenia dopasuj do ich znaczeń. 

 

 zrobić kleksa                                                             - rozpocząć pracę 

 lekcja na świeżym powietrzu                                    - stanąć przy czymś 

 zabrać się do pracy                                                    - lekcja na boisku  

 ustawić się przy czymś                                              - zrobić plamę z atramentu 

 

 

7. Podaj formę Narzędnika liczby mnogiej rzeczownika globus. 

 

…………………………………………………………………………………………………….…………... 

 



8. Słowo ,,akademia” nie zastąpisz  wyrazem: 

a. szkoła 

b. apel 

c. wycieczka 

d. uczelnia 

 

 

9. Z jakiej powieści pochodzi fragment tekstu, który czytałeś? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Opisz swój ulubiony przedmiot szkolny. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 


