
Szkoła marzeń z Adasiem Niezgódką 

 Kto z nas uczniów nie chciałby uczęszczać do Akademii Kleksa? Na pewno ja! Myślę, 

że paru moich kolegów ze szkoły bardzo by tego chciało. To niezwykła szkoła, do której 

uczęszcza Adaś i jego koledzy.  

 Poznawali świat, ucząc się przez wesołą zabawę i przeżywając przygody na własnej 

skórze. Szkoła ta rozwijała wrażliwość i spontaniczność, a tego mi troszkę brakuje. Adaś 

uczył się samodzielności, myślenia, zmuszany do pobudzania wyobraźni, która nadała mu 

charakteru. Współczesna szkoła dręczy uczniów zdalnym nauczaniem, ocenami 

niedostatecznymi, klasówkami i kartkówkami, które powodują wielki stres. Przez to często 

piszę różne głupoty, mimo że znam dobrze temat, którego dotyczy kartkówka. Uczniowie 

pana Kleksa, gdy byli niegrzeczni, musieli za karę nosić przez cały dzień żółty krawat w 

zielone groszki. W nagrodę zaś dostawali piegi na nos. Dlatego czytając tę lekturę, z chęcią 

przenoszę się na ul. Czekoladową. Mieszkam w Akademii, uczę się i bawię oraz 

odpoczywam, a Ambroży uczy mnie na lekcjach arytmetyki. Umiejętności niezbędne do 

dorosłego życia, taki jak dzielenie, się obowiązkowe. Każdy z nas ma jakieś określone 

funkcje: sprzątnie parku, boiska, sali i korytarzy. Niezwykle ciekawe były różne lekcje, np. 

biologia odbywała się w parku nad stawem, gdzie uczniowie zapisywali kumkanie żab, a my 

na lekcji biologii uczymy się głównie z książki i oglądamy nieciekawe filmiki. Na geografii 

Adaś z kolegami gra w piłkę zrobioną z globusa, a ja na lekcji geografii patrzę na mapę 

online. A czytanie w niezwykłej Akademii nie męczy wzroku, ponieważ literki były zawiązane 

na długich niciach, co sprawiało wiele radości, a w normalnej szkole używamy wyłącznie 

podręcznika. W wolnym czasie bawili się w poszukiwanie skarbów a także brali udział w 

ciekawych wycieczkach, np. do fabryki dziur i dziurek.  

 Spotkanie się z bohaterami bajek czy baśni to wspaniała przygoda. W naszych 

czasach szkolnych nie ma miejsca na zabawę, ciągle gdzieś gnamy na różne zajęcia a teraz to 

nawet i to jest na odległość. Miejsce, w którym przebywa Adaś Niezgódka,  jest pełne 

czarów, wsparcia i współpracy z najlepszym nauczycielem panem Kleksem. Zazdroszczę 

Adasiowi takiej szkoły. Wiem, że nie jest to prawdziwa szkoła, ale dzięki wyobraźni mogę się 

tam znaleźć choć na krótki czas, zapomnieć się i wejść do Akademii moich marzeń. 

 

 

 


