Siegnij po książkę!
Dla klas I-III
 „Tytus, Romek i Atomek poznają historię hymnu Polski” H.J.Chmielewski:
prawdziwe wydarzenia z przymrużeniem oka, duży format, komiksowe opowieści..
 „Przygody w Raju” M. Nilsson: codzienność dzieci, które muszą stawić czoła różnym
problemom, ich przyjaźń wystawiana jest na próbę, wspólnie przeżywają radości i
kłopoty.
 „Krasnolud Nap. Smocza Kraina” M. Jasiński: atrakcyjna wyprawa do czasów
rycerzy, księżniczek, smoków i czarodziei, wciągająca historia, która uczy i bawi.
 „Bohaterowie Magicznego drzewa. Porwanie” A. Maleszka: Pies Budyń zostaje
porwany
 „Tata w sieci” P. de Kemmeter: problemy związane z nowoczesnymi gadżetami, które
coraz bardziej rozluźniają więzi rodzinne.
 „Tajemnica więzienia” M. Widmark: najnowsza część popularnej serii; wartka akcja,
dużo emocji, niespodzianki.
 „Od morza do morza” G. Bąkiewicz: można poznać postacie historyczne i życie
codzienne w Polsce za czasów Jagiellonów; 10 ciekawych opowiadań.
 „Liczymy na spacerze” E. Adbage: matematyczne zabawy na świeżym powietrzu z
wykorzystaniem naturalnych elementów.
 „Tru” B. Kosmowska: pozytywna lektura poruszająca wiele współczesnych
problemów.

Dla klas IV-VI
 „Sportowy wojownik” Ł. Panfil: program doskonalenia piłkarskich zdolności oraz







charakteru i postawy sportowca.
„Klątwa dziewiątych urodzin” M. Szczygielski: mieszanina rzeczywistości i świata
fantastycznego, wartka fabuła i emocje.
„Niedokończony eliksir nieśmiertelności” K. Majgier: lektura pełna tajemnic i
duchów.
„Poppintrokowie. Opowiadania z magią i dreszczem” J. Olech: problem odnalezienia
się w nowym środowisku, akceptacji rówieśników, zrozumienia, magia i dreszczyk
emocji, duża dawka humoru.
„Czerwona kartka dla Sprężyny” J. Podsiadło: dla miłośników futbolu.
„Ewolucja według Calpurnii Tate” J. Kelly: optymistyczna powieść, z której można
dowiedzieć się wiele na temat świata i relacji między bliskimi.
„Gole wszech czasów” J. Karczmarek: opowieści o golach, które zapisały się w
historii futbolu.

Dla Gimnazjum:
 „Małe wielkie odkrycia” S. Johnson: ciekawostki, informacje, wynalazki i odkrycia,





które są częścią naszego świata, a z obecności których często nie zdajemy sobie
sprawy.
„Pół króla” J. Abercrombie: dla fanów fantasty, świat w którym dobro walczy ze
złem.
„Niebo nad pustynią” A. Łacina: porusza problemy młodych ludzi wchodzących w
dorosłość.
„Projekt Bresalu” M. Zarębska: przygoda, lekcja historii, wycieczki w czasie.
„Jak to działa?” S. Parker: bogato ilustrowana miniencyklopedia wyjaśniająca
działanie najróżniejszych przedmiotów, urządzeń, maszyn i pojazdów.

