
CZYTAJMY KSIĄŻKI!

prezentacja klasy 5a



J. W. Eagan: 

“Nigdy nie oceniaj 
książki po filmie”.



     Książką,którą warto przeczytać,
jest utwór Charles`a Perraulta
zatytułowany “Kot w butach”.
Opowiada o przygodach
kota i człowieka. Jak w każdej baśni, jest 
tu ukryty morał: uczciwość zostaje 
nagrodzona. Jasiek to bohater pozytywny 
tej baśni - nie chce zdobywać nieuczciwie 
ręki królewny ani królestwa, dlatego 
wyjawia prawdę.
    Zachęcam gorąco do przeczytania
tej cudownej książki, ponieważ jest 
ciekawa, czasami śmieszna.

Józef 



     Książką, którą warto przeczytać,
jest opowieść Ferenca Molnara 
zatytułowana ,, Chłopcy z Placu Broni 
“. Opowiada o chłopcach, którzy 
walczyli między sobą                      o 
niewielki kawałek placu, który 
traktowali jako swoją małą ojczyznę. 
    Zachęcam  gorąco do przeczytania 
tej przygodowej książki, ponieważ 
uczy nas lojalności, honoru i oddania 
oraz wytrwałości w walce o słuszny 
cel. 

                                  Kinga  



   Książką,którą warto przeczytać, 
jest utwór Ferenca Molnara 
zatytułowany “Chłopcy z Placu 
Broni”.
  Opowiada o wartościach takich jak 
lojalność, wierność, uczciwość oraz 
poświęcenie dla przyjaciół i 
ukochanego miejsca.
     Zachęcam gorąco do przeczytania 
tej wspaniałej książki, ponieważ 
ukazuje nam ona postawę 
bohaterstwa oraz jak wielkie 
znaczenie ma honor w życiu 
człowieka.

                                         Mateusz 



   Książką, którą warto przeczytać, 
jest utwór Joanny Papuzińskiej 
zatytułowany  “Asiunia”.
Opowiada o wojnie opowiedzianej 
prostymi słowami przez małą 
dziewczynkę. Wzruszająca, ale 
również ciekawa książka. 
   Zachęcam do przeczytania tej 
interesującej , choć momentami 
smutnej książki.    

Weronika 



     Książką, którą warto przeczytać, jest 
utwór Grzegorza Kasdepke 
zatytułowany,,Wielka księga uczuć”. 
Opowiada o pewnej grupie  
przedszkolaków i ich nowej 
wychowawczyni, która uczy ich                             
o różnych uczuciach i jak mają sobie                                    
z nimi radzić.
   Zachęcam gorąco do przeczytania tej 
interesującej i czasami zabawnej 
książki, ponieważ można się z niej  
wiele nauczyć o jakże ważnych w życiu 
codziennym uczuciach. 

                                          Julia 
 



    Książką, którą warto przeczytać, 
jest utwór Romana Pisarskiego 
,,O psie, który jeździł koleją”. 
Opowiada o bohaterskim psie 
Lampo, który poświęcił życie, aby 
uratować córkę swojego pana 
przed nadjeżdżającym pociągiem.     
    Zachęcam do przeczytania tej 
wzruszającej książki, ponieważ 
uczy nas, jak zwierzęta  potrafią 
kochać człowieka i być wiernym 
przyjacielem.

Aleksandra



     

        Książką, którą warto przeczytać,
jest to utwór Holly Webb zatytułowany 
,,Zaopiekuj się mną, Zagubiona w śniegu”.
Opowiada o małej kotce, która urodziła się na 
farmie, a potem zaginęła, ale została znaleziona.
        Zachęcam do przeczytania tej ciekawej 
książki, ponieważ na początku było dużo 
uśmiechu,a na końcu trochę smutku.
Dzięki tej książce zrozumiałem, co to znaczy 
odpowiedzialność za zwierzęta.

                                                               
                                        Dawid                  

                               



     Książką, którą warto przeczytać, jest 
poradnik “Wielka encyklopedia kotów” 
Wydawnictwa ARTI . Jest to przydatna                              
i praktyczna książka opisująca wszystkie 
aspekty opieki nad kotem. Znajdziemy                     
w niej charakterystykę poszczególnych 
ras, porady na temat żywienia i pielęgnacji 
kota.
    Zachęcam gorąco do przeczytania tej 
książki, szczególnie wszystkim miłośnikom 
kotów, ponieważ można się z niej 
dowiedzieć dużo ciekawych informacji o 
tych słodkich pupilach. 

Nadia    



     Książką, którą warto przeczytać, 
jest  “Encyklopedia Pytań i 
Odpowiedzi”. Jest to wydanie 
opracowane przez  Briana Williamsa, 
w którym są zawarte ciekawostki 
oraz dużo informacji o np.kosmosie, 
przyrodzie i historii.
    Zachęcam do przeczytania tej 
książki, ponieważ dużo nauczy. 
Można się dzięki niej szybciej 
rozwijać.

                        Cezary                               
          



   Książką, którą warto przeczytać, jest 
encyklopedia Dom Lessem zatytułowana 
“Dinopedia”.
 Książka jest polecana wszystkim fanom 
prehistorii przez kanału NATIONAL 
GEOGRAPHIC.
 Dinopedia to bardzo ciekawe spojrzenie na 
świat dinozaurów. Można w niej znaleźć wiele 
pięknych ilustracji oraz ważnych informacji                    
o tych stworzeniach. Pokazuje najnowszą                     
i najciekawszą paleontologię.
    Zachęcam do przeczytania tej książki 
każdego, kto chciałby dowiedzieć się więcej                           
o świecie dinozaurów.

                                          Kacper



      Książką, którą warto przeczytać, jest 

utwór Joanny Papuzińskiej zatytułowany 

,,Asiunia”. Książka opowiada o 

przygodach z życia małej Asi, która 

musiała poradzić sobie w czasie wojny.

     Bardzo zachęcam do przeczytania tej 

interesującej książki, ponieważ jest 

bardzo ciekawa. Powieść ma smutne 

momenty, ale nie brakuje też  

szczęśliwych.

                                                                 
Malwina



     Książka, którą warto przeczytać, 
jest  ,,W PUSTYNI I W PUSZCZY’’ 
Henryka Sienkiewicza. Jest to 
fascynująca powieść podróżniczo- 
przygodowa o dwigu polskich 
dzieciach -  Stasiu i Nel. 
Bohaterowie mieszkają w Port 
Saidzie, zostają porwani przez 
Arabów. Dzieci podczas swojej 
wędrówki przeżyły różne przygody.    
      Bardzo serdecznie zachęcam do 
przeczytania tej interesującej 
powieści, która ukazuje niezwykłą 
przyjaźń, poświęcenie, oddanie i 
ogromną odwagę.

                   Filip



Książką, którą warto przeczytać, jest 
utwór Joanny Olech zatytułowany

“Dynastia Miziołków”.
Książka opowiada o przygodach 

Miziołka
i jego kolegów.  

Poznajemy też niecodzienną rodzinę 
bohatera.

Zachęcam do przeczytania tej książki,  
bo jest interesująca,fajna i ciekawa.
                                          Bartłomiej 



JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ 
Z CZYTANIA KSIĄŻEK?

-------------------------

- dostarczają wiedzy
- uczą poprawnej 

pisowni
- pełnią formę rozrywki
- są lekiem w chwilach 

choroby czy 
samotności

- uczą o nowych 
miejscach, uczuciach…



“Ludzie przestają myśleć, 
gdy przestają czytać.”

D. Diderot
“Czytajmy, bo czytanie 
jest drugim życiem”.

J.I. Krasicki


