
Lektury kl. IV-VI 

https://www.youtube.com/watch?v=1jkAB5q3pt4  -oglądaj 

Akademia Pana Kleksa- Jan Brzechwa 

Do niezwykłej szkoły - Akademii pana Kleksa - mieszczącej się przy ulicy 

Czekoladowej, trafia Adaś Niezgódka, chłopiec którego prześladuje pech. W 

szkole jednak okazuje się niezwykle zdolny i w krótkim czasie zostaje 

ulubieńcem profesora - uczestniczy w przygotowaniu potraw z kolorowych 

szkiełek, przygląda się leczeniu chorych sprzętów, udaje mu się nawet, wzorem 

pana Kleksa, unieść się w powietrze i dolecieć do psiego raju. Adaś jest także 

powiernikiem szpaka Mateusza, który jest wielkim przyjacielem profesora. 

Mateusz opowiada chłopcu o swojej przeszłości - był księciem, ale zabił króla 

wilków i za karę wilki spustoszyły jego kraj, a on sam zamienił się w ptaka 

dzięki cudownej czapce bogdychanów, podarowanej mu przez doktora Paj-Chi-

Wo. 

Tematem powieści są przygody chłopców, których wychowuje i uczy pan 

Kleks. Nauka w Akademii pobudza wyobraźnią, jest zabawą, w trakcie której 

chłopcy bez wysiłku mogą przyswoić sobie wiedzę. Profesor dba, by jego 

wychowankowie uczyli się także obowiązkowości, odpowiedzialności. 

 

 

Janko Muzykant to jedna z najpopularniejszych noweli autorstwa Henryka 

Sienkiewicza. 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Janko+Muzykant  czytaj lub słuchaj 

Tytułowy Janko to wiejski 10-letni chłopiec, który jest zafascynowany muzyką. 

Gdy Janko się urodził podejrzewano, że zarówno on, jak i jego matka, prędko 

umrą. Oboje jednak przeżyli — ale chłopiec zawsze był chorowitym, 

słabowitym dzieckiem i powtarzano, że nic z niego nie wyrośnie. Jego 

największa miłością była muzyka — słyszał ją w naturze, ale także uwielbiał 

podsłuchiwać wiejskie zabawy. Janko marzył o skrzypcach, podsłuchiwał, jak 

gra na nich lokaj z pobliskiego dworu. Pewnego razu, gdy w pobliżu dworu 

nikogo nie było, zakradł się, aby dotknąć wymarzonego instrumentu… 

Sienkiewicz zwraca uwagę na problem niemożliwości kształcenia — a nawet 

zrozumienia — utalentowanych dzieci pochodzących ze wsi, a także tragiczne 

konsekwencje braku dostępu do wiedzy. Realizuje pozytywistyczny postulat 

pracy u podstaw. Nowela Janko Muzykant została po raz pierwszy 

opublikowana 1879 roku w „Kurierze Warszawskim”. 

https://www.youtube.com/watch?v=1jkAB5q3pt4
https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Janko+Muzykant


https://www.youtube.com/watch?v=8Sg7BzjlDnA  oglądaj 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Sg7BzjlDnA

