
 

 

Witam Was, Kochani, serdecznie  
w drugim numerze naszego periodyku 

        Za nami już drugi miesiąc nauki . Niestety, czas 

nieubłagalnie pędzi do przodu, nie zostawiając nam złudzeń- 

żadna minuta naszego życia nigdy nie wróci. Zmarnowany 

na głupstwa czas przepada bezpowrotnie. Zamiast wiec 

bezmyślnie trwonić go na bezużyteczne gapienie się w 

telewizor lepiej spotkać się z rówieśnikami, poczytać książkę 

lub po prostu pójść na spacer – nawet jeśli pogoda 

zniechęca. Pamiętajcie o systematycznej pracy. Dbajcie o 

siebie, jedzcie dużo owoców i warzyw, wysypiajcie się i 

nauczcie się dostrzegać drobne życiowe radości. Czy wiecie , 

że optymizmu można się nauczyć? Na początek zastosujcie 

pewien drobny zabieg. Wszystko to co „powinniście” 

zamieńcie na „chcemy”. Na przykład zamiast mówić „muszę 

się odchudzać” wystarczy powiedzieć – „chcę mieć zgrabną 

figurę”, zamiast narzekać „ muszę przeczytać lekturę” można powiedzieć „ chcę dostać dobrą ocenę ze 

znajomości tej lektury”. Niby to samo, a zupełnie inna motywacja. Polecam.  

 

 

Zachęcam Was kochani, do wnikliwej lektury „<Piątki> na Piątkę”. Znajdziecie tu sprawozdania z 

wycieczek i imprez szkolnych i klasowych, wywiad z absolwentem (i jednocześnie pracownikiem naszej 

szkoły) oraz recenzję ciekawej książki.  

Przypominam, że przed nami pełne zadumy i powagi Święto Zmarłych i wszystkich Świętych. Apeluję o 

godne zachowanie podczas odwiedzin grobów na cmentarzu. Poza grobami naszych bliskich zachęcam 

do odwiedzenia mogił żołnierzy polskich i radzieckich poległych w obronie Pabianic podczas II wojny 

światowej. Zachęcam do odwiedzenia ewangelickiej części pabianickiej nekropolii, gdyż w mogiłach 

przodków „zamknięty” jest kawał historii naszego miasta.  



Przed nami również nasze szkolne święto – dzień patrona, księdza Grzegorza 

Piramowicza. Przypominam, że tego dnia obowiązują stroje galowe i zachowanie 

godne ucznia SP5.  

Ponieważ zima przybyła do nas jakby przed czasem i nagle zrobiło się dość zimno, 

przypominam o odpowiednim, najlepiej „na cebulkę” ubieraniu się, o 

przestrzeganiu zasad higieny dotyczących ochrony przed infekcją (częste mycie 

rąk, używanie jednorazowych chusteczek higienicznych, zasłanianie ust przy 

kaszlu i kichaniu), o częstym wietrzeniu pomieszczeń, prawidłowym odżywianiu 

oraz o zapobieganiu wychłodzenia się organizmu.  

Na zakończenie życzę Wam zdrowia i pogody ducha.  

Redaktor Opiekun 

 

 

Ocalić od zapomnienia, bo wspomnienia są bezcenne, piękne, wzruszające….. Wspomnienia są 

niezwykłym podarunkiem, który choć nic nie kosztuje, jest niezwykle wartościowy. Do dzisiaj pamiętam 

jak moja prababcia opowiadała o swoim dzieciństwie i dorastaniu. Siedziałam cichutko i modliłam się w 

duchu, żeby nie przestawała wspominać. Jako nastolatka uwielbiałam słuchać wspomnień mojego 

dziadka, który po udanej ucieczce z niewoli podczas II wojny światowej, pieszo wracał do domu spod 

wschodniej granicy. Kocham wspomnienia moich rodziców z ich studenckich czasów, kiedy to w trudnej 

powojennej, polskiej rzeczywistości garściami czerpali wiedzę i jak mogli cieszyli się życiem. Teraz i ja 

staram się przekazywać moim dzieciom moje wspomnienia, aby mogły na nich budować obraz 

współczesnej mi rzeczywistości. Tak naprawdę warto sobie uświadomić, że każdy z nas jest kimś 

wyjątkowym i każdy z nas ma swoja własną niepowtarzalną, wyjątkową historię. Redakcja gazetki ma 

szczęście bezpośredniego kontaktu z naszymi rozmówcami. W trakcie wywiadu możemy nie tylko 

spojrzeć głęboko w oczy naszemu gościowi, ale i obserwować uczucia malujące się na jego twarzy. 

Wierzcie mi – to ogromna przyjemność. W tym miesiącu miałam prawdziwą przyjemność rozmowy z p. 

Urszula Gołygowską, kierownikiem gospodarczym w SP5. P. Ula jest również absolwentką naszej 

szkoły, dlatego stwierdzenie, że jest przez całe swoje dotychczasowe życie mocno związana z „Piątką” 

nie jest w żadnym stopniu przesadzone. Nasz gość przyznał nam się, że do jego ulubionych 

przedmiotów należała ……., a najmniej lubiła……..Rozmowa odbyła się w czytelni biblioteki szkolnej. 

Zapraszam do wnikliwej lektury. 

Redaktor opiekun 

P. Dorota: Proszę, aby zechciała nam się Pani przedstawić. 

P. Urszula Gołygowska (dalej U.G.) : Nazywam się Urszula Gołygowska. W SP5 pełnię funkcję 

kierownika gospodarczego. 

P. Dorota: Jest Pani nie tylko wieloletnim pracownikiem naszej szkoły, ale i jej absolwentem. Proszę 

nam powiedzieć jak trafiła Pani tutaj do pracy, czyli jak potoczyły się Pani losy po ukończeniu „5”? 

U.G.: Po ukończeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej, podjęłam naukę w nieistniejącym już 

Liceum Ekonomicznym, które mieściło się przy ulicy Zamkowej. Po zdanej maturze wyszłam za mąż i 

urodziłam dzieci. Przez cztery kolejne lata zajmowałam się ich wychowaniem, po czym, gdy poszły 

do przedszkola, zaczęłam szukać pracy. Gdy okazało się, że jest wolny etat intendenta w SP5, 

postanowiłam wrócić do „mojej” szkoły, tym razem jako pracownik. Tak wiec pracuję tutaj od 1982 

r. najpierw jako -jak już wspomniałam intendent - natomiast od 2004 jako kierownik gospodarczy. 

Moim dyrektorem była wówczas p. Daniela Papiernik, którą wspominam miło i sympatycznie.  

P. Dorota: Czy coś Panią zaskoczyło lub zdziwiło po tych kilkunastu latach przerwy? Czy szkoła 

bardzo się zmieniła?  



U.G.: O tak, bardzo! Zostały połączone dwie sąsiadujące ze sobą placówki: SP11 i SP5. Do budynku, 

w którym wcześniej mieszkali nauczyciele została przeniesiona stołówka i świetlica. Stworzono (od 

podstaw) szatnie dla dzieci oraz toalety, które wcześniej znajdowały się na zewnątrz budynku.  

P. Dorota: Jak wspomina Pani ten czas?  

U.G.: Bardzo, bardzo dobrze. W szkole panowała miła, wręcz rodzinna atmosfera, w pracy 

wspieraliśmy się wzajemnie, byliśmy grupą prawdziwie zżytych ze sobą ludzi. P. dyrektor była 

wymagająca, ale życzliwa i traktowała nas sprawiedliwie. 

 

 

P. Dorota: Proszę o dokończenie kilku zdań: 

Jestem szczęśliwa…… bo wiem, ze jest ktoś kto chce się o mnie troszczyć. 

„Piątka” to dla mnie…… dzieciństwo i dorosłe życie. 

Lata spędzone tutaj wspominam…… poza możliwością zdobywania wiedzy, lata spędzone w „5” 

wspominam jako czas niezwykłej przygody.  

Najmilej wspominam…… właśnie szkołę podstawową. 

Chcę zapomnieć o …… o niczym nie chcę zapominać.  

Mój ulubiony przedmiot …… matematyka. 

Przedmiot, który lubiłam najmniej…… j. polski. 

Przedmiot na którym była największa cisza…… matematyka. 

Najbardziej bałam się…... nie bałam się niczego. 

Największym sentymentem darzę…… lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte, swoją pierwszą 

pracę i życzliwych mi ludzi. 

Gdybym mogła cofnąć czas…… podjęłabym takie same decyzje dotyczące mojej pracy.  

Najbardziej w ludziach cenię…… szczerość. 

Nigdy w życiu…… nie zamieniłabym swojego życia na inne. Nigdy! 

Kwiat, który lubię dostawać…… róża. 

Ulubione danie…… rosół z makaronem. 

Z prac domowych najbardziej lubię…… sprzątać. 

Z prac domowych najbardziej nie lubię….. gotować. 

Moja ulubiona książka z dzieciństwa…… „Sierotka Marysia” M. Konopnickiej. Wróciłam zresztą 

do książek z dzieciństwa, ponieważ czytam je moim wnukom. 

Film, do którego chętnie wracam to…… „Tożsamość Bourne'a”. 

Najchętniej wypoczywam…… w domu, w otoczeniu rodziny. 

W wolnym czasie…… zajmuję się wnukami. 

Myślą przewodnią mojego życia jest…… „chcę mieć spokój” 

Kiedy myślę „drugi człowiek”, to……. myślę dobro, prawdomówność, szczerość, szlachetność…. 

Mówiąc krótko zawsze szukam w drugim człowieku dobra! 

Plany na przyszłość…… nie mam planów na przyszłość. Przyjmuję życie takim jakie ono jest.  



 

 

P. Dorota: Proszę nam teraz opowiedzieć o swojej codziennej pracy w naszej szkole. 

U.G.: Jak już wspomniałam jestem kierownikiem gospodarczym, który - mówiąc w skrócie - 

odpowiada za stan techniczny budynku szkolnego. Za tym idą: remonty, przeglądy, zakupy, 

monitoring, pilnowanie porządku, organizacja i kontrola pracy pań i panów woźnych. Dodatkowo 

kieruję pracowników szkoły ( pracowników obsługi oraz nauczycieli) na okresowe badania lekarskie. 

Prowadzę sprawy kadrowe. To tak ujmując z grubsza.  

 

P. Dorota : Czy to ciężka, odpowiedzialna i stresująca praca? 

U.G.: Bardzo odpowiedzialna, gdyż niesprawny sprzęt techniczny lub zły stan budynku to ogromne 

zagrożenie dla przebywających tu dzieci i nauczycieli. Muszę mieć jak to mówią „oczy naokoło głowy”, 

aby w porę zareagować na usterki i zapobiec nieszczęściu. Wyjątkowo trudny czas to jesień i zima, 

ponieważ spadające liście oraz śnieg to dodatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa. Czy stresująca? Nie 

umiem na to pytanie odpowiedzieć, gdyż ja się w zasadzie nigdy nie denerwuję. Bardzo trudno jest 

wytrącić mnie z równowagi. 

P. Dorota: Czy daje ona Pani satysfakcję? 

U.G.: Lubię swoją pracę, choć finansowo nie końca mnie satysfakcjonuje. 

P. Dorota: Czy chciałaby Pani za pośrednictwem naszej gazetki przekazać coś od siebie naszym 

czytelnikom?  

U.G.: Chciałbym powiedzieć, że po latach najmilej wspomina się swoją pierwszą szkołę i swoich 

pierwszych nauczycieli, którzy w pewnym sensie zastępują rodziców. W żadnej innej szkole nie 

otacza się dziecka taką opieką i troską jak w podstawówce. Wiem, że docenia się to dopiero po 

czasie, po wielu latach. Jednak chciałabym abyście zdawali sobie sprawę jak wiele serca Wasi 

nauczyciele wkładają w ciężką pracę dydaktyczną i wychowawczą. Podziękujcie im za to choćby 

grzecznym zachowaniem  

P. Dorota: Dziękując za miłą rozmowę czego mogę Pani życzyć? 

U.G.: Zdrowia i spokoju.  

 

 

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie włączają się do pracy na rzecz środowiska lokalnego biorąc 

udział miedzy innymi w licznych akcjach charytatywnych. Tym razem pomogliśmy dzieciom 

niepełnosprawnym, angażując się do realizacji projektu ,, Nasz dom ‘’. Nasze zadanie polegało na 

sprzedaży kalendarzyków na 2013 r. wśród uczniów i pracowników „5”. Samorząd bardzo zaangażował 



się w tą akcję . Koleżanki z kl. VI b: Alicja Lis i Wiktoria Szubert, przez dwa dni prowadziły sprzedaż 

kalendarzy w poszczególnych klasach. Koszt jednego to 2 zł. Wzory były bardzo ciekawe np. koty, psy, 

motywy kwiatowe i wiele innych. Zebraliśmy dużą ilość pieniędzy. Jesteśmy dumni, że mogliśmy 

pomóc.  

Karolina Zasada VIa 

 

DYSKOTEKA 2012 ! 

Dnia 5 października odbyła się dyskoteka szkolna przygotowana przez Samorząd szkolny. 

Zabawy w czasie dyskoteki poprowadziły Karolina Drożdżyńska – lider sekcji imprezowej z kl. VI a 

oraz Wiktoria Szubert - Przewodnicząca samorządu szkolnego z kl. VI b.  

A oto poszczególne konkurencje i zwycięzcy: 

- najciekawszy taniec: Joanna Świercz , Paulina Kaźmierczak , Justyna Rajska , 

- taniec w duecie: Izabela Moder i Miłosz Madaliński 

- taniec brzucha: Kamila Rudyk 

- limbo: Paulina Kaźmierczak 

Karolina Drożdżyńska 

 

 

Sprawozdanie z wrześniowych zawodów sportowych 

22 września w Pabianicach odbyły się XIII Indywidualne Biegi Przełajowe. W zawodach brało 

udział 11 szkół podstawowych z powiatu pabianickiego. Nasi reprezentanci spisali się bardzo dobrze. 

Drużynowo dziewczynki zajęły piąte miejsce, a chłopcy pierwsze. Było chłodno i padało, dlatego tym 

bardziej należy podkreślić zapał, hart ducha i waleczny charakter naszych podopiecznych. Wszyscy 

zawodnicy pobiegli równo i dali z siebie wszystko.  

Wśród 61 startujących dziewcząt nasze koleżanki zajęły kolejno następujące miejsca:  

Patrycja Juszczyszyn – 4 miejsce  

Julia Stefańczyk -6 miejsce 

Renata Mroczek -31 miejsce 

Nikola Kęsicka -41 miejsce 

Karolina Drożdżyńska - 46 miejsce 

Kinga Duda - 47 miejsce 

Chłopców na starcie stanęło 54. Nasi sportowcy dobiegli do mety zdobywając kolejno: 



Patryk Rajnchold - 1 miejsce 

Adrian Figura - 2 miejsce 

Adrian Potrzebowski - 16 miejsce 

Dawid Prochuń - 22 miejsce 

Mateusz Bieliński - 28 miejsce 

Sławek Bączał - 33 miejsce 

Nasi najlepsi zawodnicy, Patrycja Juszczyszyn zajmując 4 miejsce i Adrian Figura 

zdobywając 2 miejsce, zakwalifikowali się do Wojewódzkich Indywidualnych Biegów Przełajowych, które 

odbyły się 28 września w Uniejowie.  

Rankiem nasi reprezentanci wyruszyli autobusem na zawody wojewódzkie. Dużym sukcesem 

zakończył się bieg dla Adriana, który zajął tam 11 miejsce na ponad 120 uczestników. Warto 

wspomnieć, iż w rywalizacji wzięli udział również uczniowie ze szkół sportowych. 

GRATULUJEMY I TRZYMAMY KCIUKI ZA DALSZE SUKCESY !!!!!! 

 

Sprawozdanie ze Sztafetowych Biegów Przełajowych 

Trzeciego października na terenach „Lewityna” zorganizowane były zawody sztafetowe szkół 

podstawowych. W rywalizacji wzięło udział 11 szkół z powiatu pabianickiego, a każda miała 

reprezentantów z klas czwartych, piątych i szóstych (po trzy osoby) . Biegi na długim dystansie nie 

należą do łatwych, jednak każdy z naszych reprezentantów z pewnością dał z siebie tyle, na ile było go 

stać. Mimo tego zaangażowania drużyny sztafetowe chłopców i dziewcząt musiały uznać wyższość 

swoich rywali. Dziewczęta zostały zaklasyfikowane na szóstej a chłopcy na ósmej pozycji. Tym razem 

się nie udało wygrać, lecz zawsze można spróbować za rok. Do tego czasu można jeszcze się dobrze 

przygotować. Dlatego zachęcamy wszystkich ambitnych uczniów naszej szkoły do biegania a sukcesy 

przyjdą z czasem.  

 

Lekcja w bibliotece  

15 października uczniowie z klasy II b wraz z wychowawczynią oraz nauczycielem bibliotekarzem 

wybrali się do biblioteki miejskiej dla dzieci na lekcję biblioteczną. Dzieci poznały zasady korzystania ze 

zbiorów biblioteki, a także wyszukiwania z różnych źródeł informacji o 

zwierzętach: z atlasów, albumów, czasopism oraz encyklopedii.  

Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali fragmentów tekstów 

czytanych przez prowadzącą spotkanie panią bibliotekarkę. Lekcja 

biblioteczna posłużyła dzieciom do kolejnych lekcji w kręgu 

tematycznym „Jesień w świecie zwierząt”. Uczniowie wrócili bardzo 

zadowoleni i chętnie opowiadali o tym, czego się dowiedzieli. 



 
 

Renata Adler 

 

Ślubowanie i Święto Edukacji narodowej 

12.10.20012 o godz 16.00 odbyło się ślubowanie 

pierwszoklasistów połączone z obchodami Święta Edukacji 

Narodowej. Były to klasy IA i IB wychowawcą jest Beata Dyła 

Fontańska i Henryk Kurasiewicz. 

Dzieci wspaniale odegrały role i wykazały się wiedzą 

matematyczną przyrodniczą i geograficzną. Powiedziały wspaniałe 

wiersze i zaśpiewały piękne piosenki .Potem dzieci zostały dotknięte 

wielkim ołówkiem, a co najważniejsze dostały złotą tarczę. Po części 

artystycznej odbyło się ślubowanie oraz złożenie życzeń 

nauczycielom . Członkowie samorządu szkolnego obdarowali 

emerytowanych nauczycieli kwiatami. W trakcie części oficjalnej pan dyrektor Jerzy Kaczmarek 

wręczył Nagrody Dyrektora Szkoły dla: p. Sylwii Łaguniak, p. Adama Suwalda, p. Henryka 

Kurasiewicza, p. Ewy Owsik, p. Małgorzaty Naumowicz i p. Beaty Florczak. Całe spotkanie 

zakończyło się ok 17.00-17.30. 

>>>>>>> galeria zdjęć - kliknij <<<<<<<<< 

 

„Na włóczęgę się wybrałem…”  

Na włóczęgę się wybrałem 

 Spakowałem plecak swój  

Do widzenia - powiedziałem  

I poszedłem w stronę gór 

Ta staruszka gitara 

Ten wytarty plecak mój 

Zawsze wiernie ze mną idą 

Zawsze wiernie ze mną idą 

Zawsze wiernie ze mną idą 

Po wytartych szlakach gór…” 

J. TrybaJ. Tryba 

http://www.fmix.pl/slideshow/30024/96730/slubowanie-klas-pierwszych-i-dzien-edukacji-narodowej.html


             W dniach 19 – 21 października pracownicy naszej szkoły udali się do Gliczarowa Górnego 

niedaleko Zakopanego. W czasie pobytu przemierzali trudne, górskie ścieżki. Rozpoczęli od drogi do 

Morskiego Oka, by po 40 minutach marszu wejść obok Wodogrzmotów Mickiewicza na szlak wzdłuż 

doliny Roztoki i ruszyć do Doliny Pięciu Stawów. Widoki były przepiękne, a pogoda wręcz wymarzona 

do górskich wędrówek. Po drodze widoczny był wodospad Siklawa, którego wysokość szacuje się na 

około 70 metrów. Po krótkim odpoczynku w Dolinie Pięciu Stawów grupa uczestników weszła na 

Przełęcz Szpiglasową (2110 m n.p.m.), skąd udała się do schroniska nad Morskim Okiem. 

Wędrówka górskimi szlakami wymagała wykrzesania niemałego wysiłku i była ogromnym przeżyciem, a 

bezchmurna pogoda uatrakcyjniała piękno polskich gór, które cieszyło oczy uczestników. 

Janusz Koźlenko 

 
 

  

 
 



 
 

 

„Poeci żyją wśród nas” 

18 października 2012 r. w pięknie wyremontowanych, kolorowych i przytulnych wnętrzach 

Miejskiej Biblioteki Publicznej dla Dzieci i Młodzieży, odbył się konkurs recytatorski zatytułowany 

„Poeci żyją wśród nas”.  

Konkurs adresowany był do uczniów klas trzecich pabianickich szkół podstawowych. Wydawać 

by się mogło, że konkurs jak konkurs - należy wyszukać ciekawy wiersz, nauczyć się go na pamięć i 

pięknie wyrecytować - niby nic nowego, a jednak. Trudność pojawiła się już na poziomie wyszukiwania 

utworu, ponieważ musiał być to wiersz poety Polaka , który urodził się po 1945 r. Któż nie zna wierszy 

Juliana Tuwima czy Jana Brzechwy? Kto nie słyszał wiersza Ludwika Jerzego Kerna, Joanny 

Papuzińskiej czy Wandy Chotomskiej. Jednak Ci wielcy poeci urodzili się przed 1945 r.  

Natomiast współcześni nam poeci dla dzieci muszą jeszcze poczekać na popularność tej miary co 

wyżej wymienieni, co nie zmienia faktu, że piszą świetne, wesołe i dowcipne wiersze dla najmłodszych 

czytelników. Do takich twórców należą bez wątpienia : Agnieszka Frączek, Dorota Gellner, Natalia 

Usenko, Zofia Beszczyńska, Rafał Lasota czy Leszek Sulima Ciundziewicki i to między innymi wiersze 

niektórych z nich znalazły się w repertuarze młodych miłośników poezji. Z ogromną uwagą i 

niekłamaną przyjemnością publiczność wysłuchała kilkunastu recytacji. Wszystkie interpretacje były 

bardzo udane, w związku z czym jury miała twardy orzech do zgryzienia. 

Jednak tak to już jest , że jeśli jest konkurs - musi być zwycięzca. Pierwsze miejsce zajął 

przedstawiciel SP9. Gratulujemy. Reprezentantki naszej szkoły Natalia Rzepkowska z klasy III a 

zajęła trzecie miejsce, a Michalina Nowak z III b została wyróżniona za ciekawą interpretację. 

Udział w konkursie wzięły również Kinga Łoboda z III b i Zuzia Marciniak z III a. Wszystkim 

uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy wielu wspaniałych wrażeń i wzruszeń na ich czytelniczej 

drodze. 

Redaktor opiekun 

 

Wycieczka do Arboretum w Gołuchowie 

Dnia 25.10.12 klasy IV a i IV b pod opieką p. Janusza Koźlenko, p. Sylwii Łaguniak, p. Lidii Kukieły i p. 

Wojciecha Woźniaka pojechały na wycieczkę do Arboretum w Gołuchowie. Podróż minęła szybko i 

wszyscy szczęśliwie dotarli na miejsce. Klasa IV a miała za zadanie odnalezienie konkretnych drzew, 

natomiast klasa IV b pod opieką Sylwii Łaguniak zbierała liście aby je włożyć do zielnika. 

Następnie obie klasy pisały test z j. polskiego, po czym klasa IV b miała lekcję z pracownikiem 

Arboretum a klasa IV a z p. Sylwią Łaguniak. Po kilku godzinach spędzonych na dworze wszyscy byli 

bardzo głodni i z ochotą zjedli smaczny obiad. Wracając z posiłku, natknęliśmy się na pawie. 

Nauczyciele opowiedzieli nam trochę o tych pięknych ptakach, ale ponieważ czas leciał, a my 



musieliśmy dalej realizować plan wycieczki, poszliśmy do Muzeum Leśnictwa. Oglądaliśmy tam dawne 

maszyny jakimi posługiwali się kiedyś leśnicy, makietę arboretum oraz polskie gatunki zagrożone i 

wymarłe. 

Oczywiście nie zabrakło czasu na kupowanie pamiątek . Na koniec obejrzeliśmy zagrodę dla zwierząt , 

gdzie spotkaliśmy żubry , koniki Polskie, daniele oraz dziki. To była bardzo udana wycieczka. 

Zosia Raczyńska i Natalka Ruszer Klasa IV a 

  

  

  



  

 

„Akademia Pana Kleksa” - lektura dla klasy IV szkoły podstawowej, autorstwa Jana Brzechwy, po 

raz pierwszy została wydana w 1946 r. i od tego czasu nic nie straciła ze swojej atrakcyjności dla 

młodego (i nie tylko) czytelnika. Jest w niej mowa o niezwykłych przygodach Adasia Niezgódki w 

magicznym domu, gdzie gospodarzem jest p. Ambroży Kleks. W domu dzieją się niesamowite 

rzeczy. Lekcje prowadzone przez Pana Ambrożego są dziwne i zarazem zabawne. Jedną z takich 

lekcji jest KLEKSOGRAFIA, na której dzieci uczą się robienia kleksów, z których następnie 

wychodzą różne zwierzątka lub stworki. Pan Kleks ma wiele niesamowitych rzeczy: magiczne oko, 

które może wysyłać w kosmos, pompkę powiększającą, dzięki której może np. małego kurczaczka 

powiększyć pięciokrotnie oraz latającego i mówiącego pomocnika - szpaka Mateusza. W tej 

Akademii uczniowie uczą się zupełnie innych rzeczy niż nauczyliby się w normalnej szkole. Zamiast 

ocen dostają barwne piegi za dobrze wykonanie zadania. Z ich pryszniców leci sok owocowy, który 

bardzo się pieni w połączeniu z wodą. Nie wiemy jak Wy, ale my chciałybyśmy pochodzić trochę do 

Akademii Pana Kleksa. Tymczasem polecamy lekturę tej zupełnie wyjątkowej książki.  

Natalia i Wiktoria z kl. 5B 
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