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Wielkich

Tajemnic Mocy

Książek 
- Mikołaj 7a SP



Historia dziewczyny, która 

próbuje odnaleźć się w nowej 

rzeczywistości drastycznie 

różniącej się od 

poprzedniego życia. 

Jej historia intryguje 

i pokazuje jak napotykane 

trudności mogą wpływać na 

zachowania ludzi. Autorka 

przez owianą tajemnicą 

fabułę i zawiłe zagadki  

sprawiła, że nie mogłam 

oderwać się od czytania. 

Ciekawe wątki 

i nieprzewidywalne zwroty 

akcji, które trzymają 

w napięciu i mogą 

zaskoczyć. Gorąco polecam 

każdemu miłośnikowi 

łamigłówek i czytania 

pomiędzy wierszami!

- Wiktoria 3c LO



Jest bardzo ciekawa 
ponieważ dobrze 
buduje postęp fabuły, 
zawiera wciągającą 
akcję oraz zagadki. 
Dodatkowo ma 
ciekawy świat 
przedstawiony. 
Fajnie czyta się tę 
książkę ponieważ 
potrafi utrzymać 
czytelnika 
w ciekawości, 
niepewności oraz 
napięciu w trakcie 
poznawania historii
- Agata 2 b LO



Czy po popełnieniu 

morderstwa można 

żyć normalnie? 

Czy można uniknąć 

kary? Tajemna 

historia to opowieść 

o moralności, sztuce, 

ale także o błędach 

młodości, która jest 

dziś uznawana za 

jedną 

z najważniejszych 

powieści końca 

XX wieku

- Emilia 2 b LO



Polecam Muminki, 

ponieważ ta 

książka wciąga. 

Muminki to takie 

miłe, urocze, 

małe oraz 

radosne 

stworzonka. 

Mieszkają 

w Dolinie 

Muminków, 

przesypiają zimę

- Nadia III b SP 



- Nadia III b SP 



Książka ta jest 
najciekawszą, którą 
dotychczas 
przeczytałam z serii 
o przygodach Neli. 
Z tej części można 
dowiedzieć się 
o istnieniu 
niesamowitych 
zwierząt, które 
zamieszkują mroźne 
części świata. Przekaz 
jest bardzo prosty 
i łatwy do zrozumienia. 
Jest bardzo dużo 
fajnych ilustracji ze 
zwierzętami oraz 
ciekawych opisów.
Tą pozycję książkową 
polecam bardzo!!!

- Maja IV b SP 

podróże

zwierzęta



W bardzo ciekawy 
sposób opowiada 
historię z czasów 
Powstania 
Warszawskiego. 
W książce historia dzieje 
się równocześnie w roku 
2015 i 1944 dzięki czemu 
czytanie jej jest bardziej 
ekscytujące 
i urozmaicone. Dzięki 
bohaterom 
i wydarzeniom 
historycznym możemy 
wiele nauczyć się 
z historii oraz poznać 
tamte wydarzenia 
z punktu widzenia 
dziecka, nastolatka 
i dorosłego

- Lidia VIII b SP historia 

inaczej



Świetna pełna 
humoru książka 
o "obcych" , pełna 
tajemniczych 
miejsc i postaci. 
Uczy, że przyjaciół 
można znaleźć 
wszędzie, nawet 
wśród istot skrajnie 
różniących się od 
nas. W tle wątek 
kryminalny

- Artur V a SP 



Zachęcam do przeczytania 

tej powieści, jej akcja jest 

bogata 

w ciekawostki, a zatem 

bardzo wciągająca 

i pouczająca. Jej fabuła 

pozwoliła mi emocjonować 

się przygodami bohaterów –

grupki przyjaciół, oraz poznać 

przedstawione różne 

ciekawostki historyczne.

Uważam, że książka warta jest 

uwagi. Bardzo mi się 

podobała i myślę, że również 

Tobie przypadnie do gustu.

Polecam. Nie będziesz 

żałował!

- Karol 7 b SP 



Supercepcja - Jest to przygodowo-kryminalna seria 

o nastolatkach z wyjątkowymi umiejętnościami-

nadwrażliwymi zmysłami takimi jak super słuch, rewelacyjny 
wzrok czy też nadwrażliwy dotyk.

Lecz ktoś obserwuje każdy ich krok...

Ekipa bezwzględnych naukowców śledzi każdy krok 

nastolatków i wprowadza 

w życie swój podły plan.
Czy odnajdą bezcenne klejnoty imperium brytyjskiego? 

Czy zdołają uratować suczki porwane przez przemytników? 

Jak wyratują Tymka z niezłych tarapatów?

Pytań jest wiele lecz odpowiedź jedna - zajrzyj do 

niesamowitej serii książek Katarzyny Gacek!

- Milena 7 a SP 



Jest to opowieść 
o bogach, królach, 
nieśmiertelnej sławie 
i ludzkich uczuciach-
a dokładnie między 
Achillesem 
i Patroklesem. 
Cała przygoda jest 
opowiadana 
z perspektywy 
Patroklesa, gdzie 
przedstawia nam swoje 
myśli i uczucia. Gdy po 
Grecji rozchodzą się 
plotki o porwaniu 
Heleny Achilles zaczyna 
swoje przygotowania 
do walki Trojańskiej. 
Serdecznie polecam 
książkę osobom, które 
interesują się mitologią 
grecką ponieważ jest 
naprawdę godna 
przeczytania

- Iga z 2 b LO

klasyka 

w nowej odsłonie



Opowiada ona historię 29 letniej 
dziewczyny, która jest narażona 
na kpiny całej rodziny z powodu 
staropanieństwa. Jane Stirling 
mieszka z despotyczną matką 
i ciotką w starym domu 
w Deerwood, w Kanadzie. Nikt nie 
wie, że nieśmiała Jane spędza 
całe dnie w Błękitnym Zamku, 
gdzie w marzeniach jest jego 
panią, która jest adorowana przez 
odważnych rycerzy. Pewnego 
dnia Jej życie diametralnie się 
zmienia. Okazuje się, że choruje 
Ona na nieuleczalną chorobę 
serca. Lekarz twierdzi, że niewiele 
zostało jej życia. Dlatego zaczyna 
żyć własnym życiem, 
nie przejmując się opinią rodziny 
i społeczeństwa. Zaczyna mówić 
i robić dokładnie to, na co ma 
ochotę i z radością wita każdy 
dzień. Co prowadzi także do jej 
zmiany osobowości i ... pierwszej 
miłości. Polecam bo jest to 
wzruszająca i piękna powieść

- Nadia 8 b SP
klasyka dla 

dziewczyn



Pieśń o Achillesie 

to niesamowita 

opowieść o miłości 

i tragicznym 

przeznaczeniu. 

Piękne spojrzenie 

na starożytną 

Grecję i obraz 

herosów jako 

bardziej ludzkich -

ze słabościami 

i uczuciami 

sprawiło, że nie 

mogłam oderwać 

się od lektury      

- Julia z 2 b LO

klasyka 

w nowej odsłonie



Przerwana lekcja 
muzyki to osobista 
opowieść Susanny
o życiu z osobowością 
Borderline. Wrażliwa 
i nie potrafiąca 
odnaleźć się w świecie 
dziewczyna znajduje 
się nagle w szpitalu 
psychiatrycznym 
poznając całkowicie 
inną rzeczywistość. 
Zachwyciła mnie forma 
książki - pisana jako 
pamiętnik bohaterki 
dawała nam ciekawe 
spojrzenie na sytuację 

- Julia z 2 b LO

trudne sytuacje



Fascynująca historia 

wojowniczych 

kotów, która 

wciągnie nawet 

psiarzy. To pełne 

akcji przygody, 

mroczne tajemnice, 

zemsta i litość. 

Niebanalna fabuła 

doprowadzająca 

czytelnika do 

śmiechu lub łez 

pozwala jeszcze 

bardziej przeżywać 

to, co czują 

bohaterowie

- Agata 1a LOFantasy



Łatwo wejdziesz 
w świat bajkowy,
Przerzucając książki 
strony,
Stwory, orły i gobliny
Sprawią, że Wam 
zrzedną miny.
Te przygody i zabawy
To Hobbita dzienne 
sprawy.
Powieść ta Was 
zaciekawi
Niejednego z Was 
rozbawi.
I niejedną kreaturę
Poznasz czytając lekturę

- Jakub 7b SP
Fantasy



Seria zawiera 
śmieszne historie 
o dwóch Galach, 
którzy wraz ze swoją 
osadą opierają się 
Juliuszowi Cezarowi 
i jego Imperium 
Rzymskiemu.
Opierają się 
najeźdźcom dzięki 
magicznemu 
napojowi, który 
daje nadludzką siłę 
i jest przyrządzany 
przez druida 
Panoramiksa

- Sebastian 4 b SP komiks



Książka jest wręcz 
idealna dla osób, 
które interesują się 
tematyką związaną ze 
skórą, bądź chcą się 
dowiedzieć jak 
o nią dbać. 
Ja dowiedziałam się 
wiele o skórze, 
o jej chorobach, 
o żywności, która nie 
sprzyja jej, o składach 
produktów oraz jak 
o nią dobrze 
i skutecznie dbać. 
Jeszcze raz zachęcam 
do jej przeczytania:)

- Karolina 8 a SPpopularnonaukowa



Książka uczy 
nas współpracy 
i wiary w siebie. 
Bardzo mnie 
zaciekawiła 
i była 
wciągająca. 
Chłopcy byli 
tam bardzo 
odważni. 
Polecam tę 
książkę 
każdemu

- Kacper 5 a SP
klasyka



Zawiera świetne 
opowieści 
o genialnych 
konstruktorach: 
Trurlu
i Klapaucjuszu. 
Z tej książki 
można wysnuć 
poważne 
wnioski, 
dowiedzieć się 
wiele o kosmosie 
i poznać wizję 
przyszłości

- Karol 8 a SPscience fiction



Kiedy czytam 
o ciekawych 
przygodach 
szóstki dzieci, 
przenoszę się do 
Bullerbyn. 
Gwarantuję, 
że i wy tak się 
poczujecie, kiedy 
sięgnięcie po tę 
książkę. Każdy 
moment jest 
dobry na 
czytanie tej 
książki

- Julian 3 b SPklasyka



Uwielbiam 

przygody Emila ze 

Smalandii - są 

ciekawe 

i śmieszne. Moją 

ulubioną jest 

przygoda 

z wciągnięciem 

młodszej siostry 

Idy na maszt. 

Bardzo polecam 

wam czytać tę 

książkę zwłaszcza 

kiedy się nudzicie

- Emil 1 a SPklasyka



THRILLER

Nieznany sprawca 

uprowadził i zabił 

jedenastoletnią 

dziewczynkę

Dziennikarz śledczy 

z Warszawy, pisze 

artykuł na temat tej 

brutalnej zbrodni 

i odkrywa wiele 

nieścisłości oraz 

niezbadane przez 

policję wątki…



KOMEDIA KRYMINALNA

Skuszona wizjami 
kawy na tarasie 
z widokami na 
nieskażoną
ręką człowieka 
przyrodę Tereska na 
przeprowadzkę 
ochoczo przystała. 
Sielsko było jednak 
tylko do momentu 
znalezienia w lesie 
dywanu 
– z wkładką 
w postaci trupa 



MŁODZIEŻÓWKA o koniach

Najlepsza 

tegoroczna 

hippiczna seria –

napisana lekkim 

piórem, 

z ciekawą 

fabułą 

i mądrym 

przesłaniem



FANASY

Niezapomniana 
bohaterka, misternie 
skonstruowany świat, 
wciągająca bez reszty 
fabuła

Francuski bestseller 
przetłumaczony na 
20 języków. 
Dla młodzieży 
14+ i dorosłych

Wszystko zaczęło się od 
pewnego obrazu. 
Była to twarz 
wychodząca z lustra… 



Problemy Młodzieży

Samobójcza 

śmierć sąsiada 

i toksyczna 

znajomość 

z poznanym na 

oddziale 

psychiatrycznym 

Miszą prowadzą 

Borysa do 

fascynacji 

samobójstwem… 



Dla Pieskolubnych

Książka historyczna, 

w której można znaleźć 

opowieści o psach –

prawdziwych 

i  mitycznych

Psysięgamy, to 

prawdziwa kopalnia 

wiedzy! Wiedzy podanej 

w sposób uroczy 

i zabawny, 

gwarantujący 

niekontrolowane 

wybuchy śmiechu!



Wariacja na temat Władcy Much

Co się stanie, jeśli 

na bezludnej wyspie 

wyląduje grupa 

nastolatków, którzy 

nie żywią do siebie 

szczególnej 

sympatii? 

Kiedy dokuczy im 

upał, głód 

i pragnienie, wszyscy 

pokażą swoją 

prawdziwą twarz… 


