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  KLASY I-III 
 



   

Kajtek złamał skrzydło i nie mógł, tak jak jego siostry i bracia, 

polecieć na zimę do ciepłych krajów. Przygarnęli go państwo Orczykowie. 
O zimowych przygodach i swoich nowych przyjaciołach opowiada sam 

Kajtek. Mimo rozłąki z rodziną bocian intensywnie i radośnie  spędza 
czas. Zbliża się wiosna i do Polski zaczną powracać bociany, boćki, 
bocianki… Przeczytaj książkę Marii Konopnickiej, a dowiesz się wielu 
ciekawych rzeczy o tych ptakach.  

 
 



   

Savoir vivre? To coś, co jedzą Francuzi? Nie ; ) ! To zasady dobrego 
zachowania! Kto komu powinien pierwszy podać rękę? Jak zachować się 
w różnych sytuacjach? Autorka za pomocą zabawnych wierszyków nauczy 
Cię tego wszystkiego. Dzięki jej radom bon ton przestanie być dla Ciebie 
tajemnicą. Zapraszamy po książkę do biblioteki! 

 



  

Oj ta Hania! Jej życiem rządzą różne humorki i cięty język. Nie ma 
ochoty wracać po wakacjach do szkoły, bo cóż… Nie przepada za 
Frankiem Perełką, pojawi się nowy nauczyciel i jeszcze do tego, 
wszyscy będą się chwalić letnimi podróżami. A Hania nie ma czym się 
pochwalić. Ale mus, to mus… Czy na pewno będzie tak źle? Przeczytaj 

książkę Megan McDonald, a się przekonasz! 



 

KLASY IV-VIII 



  

Ośmioletnia Zezia i pięcioletni Giler to rodzeństwo, które ma pełno 

pomysłów i przygód. Zezia zdradzi Wam najlepszy sposób na obieranie 

ziemniaków, podpowie, jak sprawić, by w szufladzie rycerze walczyli ze 

smokami. Zacznijcie czytać, a pokochacie całą rodzinę Zezików,  dowiecie 

się, kto to jest IDŹSTĄD i jakie prawdziwe imiona mają Zezia i Giler. 

 



   

Denven Kristoff to poprzedni właściciel wielkiego domu, do którego 

wprowadzają się Eleanor, Kordelia i Brendan. Pewnego dnia zjawia  

się córka Kristoffa i sprawia, że rodzeństwo trafia do niebezpiecznego 

świata pełnego olbrzymów i piratów. Poza tym czyhają tam na nich 

Wichrowa Wiedźma i Król Burz. Czy ma coś z tym wspólnego historia 

ich rodziny? Czy uda im się wrócić do domu? Koniecznie przeczytajcie 

tę książkę i jej następne części. Zapraszamy do biblioteki!   

 

 



  

 

 Marta to szkolna prymuska, poukładana, wręcz idealna. Tylko ta 

siostra – Jagna – jak drzazga w jej życiu, jest nielubiana, antypatyczna  

i złośliwa. Marta szczerze jej nie cierpi, choć to właśnie Martę faworyzuje 

mama, a Jagna nie wpisuje się w te relacje.  Czy siostry będą w stanie 

znaleźć wspólny język? Czy Marta zauważy, że Jagna cierpi? 

 


