KLASY IV-VI
Joanna Jagiełło „Zielone martensy” Wydawnictwo Nasza
Księgarnia
II nagroda w IV edycji Konkursu Literackiego im. Astrid
Lindgren, organizowanego przez Fundację ABCXXI – Cała
Polska
czyta
dzieciom.

dwójkę

outsiderów

Zdaniem Feliksa szkoła przypomina front, na którym toczy
się walka nie na pięści, lecz na marki ciuchów i
smartfonów. On jednak nie zamierza brać udziału w tych
zawodach, zwłaszcza że ma znacznie poważniejsze
problemy
i
cały
dom
na
głowie.
Otylia również odstaje od reszty uczniów gimnazjum:
barwne ciuchy, aureola rudych włosów, lekka nadwaga,
którą dziewczyna w ogóle się nie przejmuje, i
charakterystyczne zielone martensy… Oraz optymizm,
którym zaraża, choć i jej nie brakuje zmartwień.
Nic dziwnego, że Feliks od razu zwraca na nią uwagę. Tę
szybko połączy przyjaźń – a może coś więcej?

Książka Joanny Jagiełło pokazuje, że czasem warto iść pod prąd.

Rick Riordan seria „Percy Jackson i bogowie olimpijscy”
Galeria Książki
Co by było, gdyby Bogowie Olimpijscy wciąż żyli w XXI
wieku? Co by było, gdyby nadal zakochiwali sie w
śmiertelnikach i śmiertelniczkach i mieli z nimi dzieci, z
których mogą wyrosnąć wielcy herosi - jak Tezeusz, Jazon czy
Herakles? Jak to jest być takim dzieckiem? To właśnie się
przydarzyło dwunastoletniemu Percy'emu Jacksonowi, który
zaraz po tym, jak dowiedział się prawdy, wyrusza na niezwykle
niebezpieczną misję. Z pomocą satyra i córki Ateny Percy
odbędzie podróż przez całe Stany Zjednoczone, żeby
schwytać złodzieja, który ukradł przedwieczną broń
masowego rażenia - należący do Zeusa piorun piorunów. Po
drodze zmierzy się z zastępami mitologicznych potworów,
których zadaniem jest go powstrzymać. A przede wszystkim
będzie musiał stawić czoła ojcu, którego nigdy nie spotkał,
oraz przepowiedni, która ostrzegła go przed zdradą przyjaciela.

Jodi Picoult , Samantha Van Leer „Z innej
bajki” Prószyński Media
Prawdziwe bajki są tylko dla ludzi o mocnych nerwach.
Dzieci ścigają wilki i zjadają czarownice, kobiety stają się
ofiarami członków rodziny i zapadają w śpiączkę. jednak
cały ból i wszystkie męczarnie wynagradza im szczęśliwe
zakończenie. Co z tego że dostałaś tylko cztery minus z
francuskiego i jesteś jedyną w szkole dziewczyną, która
nie ma pary na bal semestralny. Balsamem na rozkołatane
serce jest hasło "żyli długo i szczęśliwie".
15-letnia Delilah McPhee nie jest lubiana przez
rówieśników i najchętniej siedziałaby z nosem w
książkach. Pewnego dnia czyta niesamowicie wciągającą bajkę o księciu Oliwierze. Nie
może się wręcz od niej oderwać. Pewnego razu słyszy głos wydobywający się z
książki. Dowiaduje się, że książę chce uciec. Czy pomoże Oliwierowi wydostać się z
bajki? A może sama się w niej znajdzie?
*Zamieszczone materiały cytowane za stronami i materiałami promocyjnymi wydawnictw: Wydawnictwo
Nasza Księgarnia, Galeria Książki, Prószyński Media

KLASY I –III
Patricia Hermes seria „Werka Rozterka” Wydawnictwo Wilga
Poznajcie Werkę, energiczną dziewczynkę z tysiącem
przygód. Wybierzcie się z nią na wakacje, wpadnijcie w
panikę z powodu ślubu niani, przeżyjcie niesamowite
przygody. Aż 7 tomów Werki zapewni Wam zajęcie na
październikowe wieczory.

Jackie French „Mój tata smok” Wydawnictwo Wilga
Kolejne tomy przygód zwariowanych rodzinek!
Nie ma w przyrodzie takiego zjawiska jak normalna
rodzina, ale niektóre rodziny są bardziej zwariowane
niż inne A być członkiem takich rodzinek, oznacza, że
na każdym kroku czeka nas przygoda! Jeśli twój tata
ma dziwny zawód, twoja mama nietypowe zdolności, a
babcia lub wujek wyglądają inaczej niż wszyscy, nie
należy się przejmować. W końcu najweselej jest, kiedy
twoja rodzina jest naprawdę zwariowana!
Oto książeczki dla dzieci, które nie lubią grzecznych
historyjek.

Agnieszka Frączek „Zbaranieć można” Wydawnictwo
Literatura
Są takie słowa, w których uważne oko (lub ucho)
odkryje nazwy zwierząt. Zwierzęta trafiają tam na różne
sposoby – albo przez przypadek (jak mucha do
dMUCHAnia, a kuc do KUCania), albo w wyniku
pewnych (słusznych czy nie) skojarzeń (stąd ślimak w
ŚLIMAczeniu się, a świnki w ŚWINIEniu).
Oczywiście, nie tylko ślimak się ŚLIMAczy i nie tylko
sowa bywa oSOWiała. Częściej się zdarza, że to
papuga MAŁPuje, małpa PAPUGuje, mysz coś
CHOMIKuje, chomik MYSZkuje po kątach, kuc się
JEŻy, a jeż KUCa.
Słowem… zBARANieć można!
Agnieszka Frączek

*Zamieszczone materiały cytowane za stronami i materiałami promocyjnymi wydawnictw: Wydawnictwo
Wilga, Wydawnictwo Literatura

