POLONIŚCI POLECAJĄ NA
WRZESIEŃ…
KLASY I-III
Pamiętnik grzecznego psa
Wojciech Cesarz, Katarzyna Terechowicz
Pamiętnik grzecznego psa to pozycja obowiązkowa nie
tylko dla miłośników czworonogów, ale dla wszystkich,
którzy cenią sobie wartościową i ciepłą literaturę. To
nad wyraz udany debiut dwojga autorów, Katarzyny
Terechowicz i Wojciecha Cesarza, którzy postanowili
pokazać najmłodszym świat z psiej perspektywy. Na
szczęście nie jest to świat pod psem. Narratorem jest
młodziutki alaskan malamut o imieniu Winter, który z
prestiżowej... hodowli trafia wprost do niezwykłej
rodzinki. Tata, Henryk, jest początkowo sceptycznie
nastawiony do projektu „Winter w domu”, mama,
Hanka, twardo trzyma stronę dzieci, Alka i Julii, i razem
z nimi gorąco kibicuje pojawieniu się nowego i
niezwykłego domownika. Potem – cała czwórka nie ma
już czasu na to, by roztrząsać ewentualne za i przeciw,
gdyż gros swojej energii i uwagi musi poświęcić na śledzenie i naprawianie destrukcyjnych
poczynań Wintera, który okazał się nie potulnym kłębkiem sierści, ale małym, błyskawicznie
przemieszczającym się wulkanem .

Poznaję świat i kropka! Co dzieje się w kosmosie i
czemu ząb jest nie w sosie -Rafał Klimczak
Obserwowaliście kiedyś rozgwieżdżone niebo? Potraficie
znaleźć na nim Wielki Wóz albo inne konstelacje? Wiecie,
co to są spadające gwiazdy i jak daleko stąd na księżyc?
A może zastanawialiście się, dlaczego jest on nazywany
ciałem niebieskim, mimo że świeci na żółto? Kropeczka
też chce znać odpowiedzi na te pytania. Podczas nocnej
obserwacji nieba dowiaduje się również, co to są lata
świetlne i że słońce jest gwiazdą. W tej części przygód
Kropki robi się BARDZO KOSMICZNIE. A wszystko
zaczyna
się
od…
bolącego
zęba
Asi.
Rafał Klimczak, autor bestsellerowej serii Nudzimisie, w
bardzo przystępny sposób opowiada o zjawiskach
przyrodniczych i innych ciekawostkach, a kolorowe ilustracje Ilony Brydak wspaniale
dopełniają całości. To idealna propozycja dla najbardziej dociekliwych małych odkrywców!

Wiola i Broklyn -Elżbieta Pałasz
Królewna Wiola i książę Broklyn poznają się na balu.
Ona nie przepada za lekcjami, on przeciwnie – jest
człowiekiem nauki. Połączy ich wspólna misja do
wykonania, a właściwie trzy zadania, z których ostatnie
stanowi wielką niewiadomą…
Po drodze nasi bohaterowie będą wpadać w rozliczne
tarapaty, ale na szczęście nie są sami. Towarzyszy im
tajemniczy Sokolnik i − czy trzeba, czy nie trzeba –
czuwa Wróżka Chrzestna. Musimy też wspomnieć o
Ujadaczu i Jeżynce − jedno z nich jest psem, a drugie
kotem (lub na odwrót, sami doczytajcie!) oraz o
pewnym rycerzu – bo inaczej strasznie się na nas
obrażą.
Czy dzieciom uda się odczarować rodziców? I czy można
pokonać niezwyciężonego smoka? Tego dowiecie się z
tej książki, a przy okazji zrozumiecie ustrój polityczny państwa wróżek, poznacie
uwarunkowania psychologiczne, kulturowe i emocjonalne zawodu zbója, a także przyjrzycie
się skutecznej metodzie walki z przestępczością.

KLASY IV-VI
Detektywi z klasztornego wzgórza – Zuzanna Orlińska
Jerzyk ma sokoli wzrok i tęgi umysł, dzięki którym w mig
rozwiązuje każdą zagadkę. Ale czy da sobie radę, gdy trafi
na historię godną samego Sherlocka Holmesa? Szczególnie
że podejrzany przybysz jest uzbrojony. Na szczęście
młodociany detektyw może liczyć na pomoc nieustraszonej
Bronki i samego… Kornela Makuszyńskiego! Cała trójka zrobi
wszystko, by zapobiec zbliżającemu się zamachowi na
prezydenta. Nie wiedzą tylko, że rozwiązanie zagadki leży
zupełnie gdzie indziej i związane jest z pewnym
zakonnikiem, który odwiedził Czerwińsk ponad sześćset lat
temu…

A to historia – Kazimierz Szymeczko
Historynek, Wierszynek i Militarek lubią się kłócić. A mają o
co – z końcu jest wiele faktów w historii Polski (od
pradziejów po współczesność), naszej sztuce i literaturze, o
które można się spierać do rana. A że bystre z nich mole
książkowe, złośliwe i dowcipne – to dobrze się tych
utarczek słucha.

Jagiełło pod prysznicem – Paweł Wakuła
Jagiełło pod prysznicem to pełna humoru opowieść o polskich
władcach, która zaciekawi nawet tych, którzy dotąd
uważali, że historia jest nudna jak flaki z olejem.
Przekonają się, że prawdziwa historia Polski obfituje w
wydarzenia, których nie wymyśliliby scenarzyści Gry o tron,
pełna jest zdrad, ucieczek, braterskich kłótni, przemyślnych
forteli i krwawych bitew. Dowiedzą się, że nasi królowie i
książęta byli ludźmi z krwi i kości, że zdarzali się wśród nich
bohaterowie i tchórze, grzesznicy i święci, patrioci i
zwyczajni zdrajcy.
To lektura dla tych, którzy nie lubią wkuwania dat, ale chcą
wiedzieć, dlaczego Bolesław Chrobry kazał swoim poddanym wyrywać zęby, z jakiego
powodu Bolesław Krzywousty kazał oślepić brata, po co Zygmunt August spotykał się z
czarnoksiężnikiem Twardowskim, czy Jan Sobieski lubił kawę po wiedeńsku i co łączyło Jana
Kazimierza z więźniem w żelaznej masce.Dzięki tej książce przekonacie się, że historia da się
lubić!
*Zamieszczone materiały cytowane za stronami i materiałami promocyjnymi wydawnictw: Literatura, Bajka,
Skrzat.

