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Przemysław Januś



zalety książki 
+ prezentacja przed klasą

 Posiada bardzo bogate ilustracje.

 Zawiera ciekawostki  o dinozaurach.

 Znajdziemy w niej informacje o skamieniałych 
częściach ciał.

 Dzięki niej poszerzyłem wiedzę o prehistorycznej      
przyrodzie. 



Łucja Kołodziej



zalety książki 
+ prezentacja przed klasą

● Dzięki  niej możemy się dowiedzieć o historii 
lotnictwa z 1940 roku.

● Charakteryzuje się ona wartką akcją.
● Jest ona intrygującym reportażem z II wojny 

światowej.
● Polecam tę książkę każdemu, kto chce się poczuć 

jak pilot myśliwca.
● Książka doczekała się ekranizacji

(31 sierpnia 2018 roku).
● Podarowana w ramach akcji „Uwolnij książkę”.



Filip Kiełbowicz



zalety książki 
+ prezentacja przed klasą

• Znajdziemy tu mnóstwo ciekawych fotografii.
• W ciekawy sposób pokazuje piękno Polski, historię 
i miejsca warte uwagi.
• Przyda się ona w podróży dzięki zawartemu w 
niej niezbędnikowi, z którego możemy dowiedzieć 
się, gdzie mieści się dana atrakcja, w jakich godzinach 
można zwiedzać te miejsca oraz ile kosztują bilety.
• Jej ogromną zaletą są opisy atrakcji turystycznych 
dzięki czemu możemy poczuć się, jakbyśmy tam byli 
oczami wyobraźni.





zalety książki + prezentacja przed klasą

 Odpowiada ona na różne nurtujące nas pytania 
z muzyki, np. czym jest taniec?

 Dowiemy się z niej: Co to jest muzyka? Kto to jest 
dyrygent i jaką funkcje pełni w muzyce ?

 Możemy się z niej dowiedzieć czym różnią się 
instrumenty elektryczne od klasycznych.

 Jest ona odpowiednia dla ludzi, którzy uwielbiają 
czytać o muzyce i dowiadywać się różnych 
ciekawostek.

 Podarowana w ramach akcji ,,Uwolnij książkę’’.



Adrian Grajny



zalety książki 
+ prezentacja przed klasą

• Ma bardzo ciekawą treść i przyjemnie się ją   
czyta.

• Dzięki niej można poświęcić czas na czytanie 
i się zrelaksować.

• Wszystkie elementy w niej są zaskakujące 
i bardzo dynamiczne. Uczy pokory i szacunku 
dla innych.

• Według mnie warto poznać skromnego 
Charliego i szalonego Willie’go Wonka.



Gabriel Nowak



zalety książki
+ prezentacja przed klasą

Przedstawia znane i bardzo rzadkie gatunki ssaków 
oraz sposób ich klasyfikacji.

Dowiedziałem się, że spośród 4500 gatunków, 
ssaków występujących dziś na Ziemi, co czwarty 
gatunek zagrożony jest wyginięciem.

Zwierzę, które najbardziej zwróciło moją uwagę to 
Mangusta pręgowana, ponieważ wyglądem 
przypomina kota. Różni się tylko krótszymi nogami 
i dłuższymi szczękami, a głównym pożywieniem są 
dla niej drobne bezkręgowce;

Polecam tę książkę wszystkim miłośnikom zwierząt.



Dawid Chodorowski



zalety książki
 Znajdują się tu duże i wyraźnie ilustracje.

 Odnaleźć w niej można nadzwyczajne fakty 
o owadach i pająkach.

 To książka niezwykła, tak jak niezwykłe są owady, 
o których opowiada autor.

 Polecam tę książkę miłośnikom przyrody.

 Podarowana w ramach akcji szkolnej „Uwolnij 
książkę”.



Karol Zych



zalety książki 
+ prezentacja przed klasą

 Książka jest bogato ilustrowana.

 Napisana jest w języku młodzieżowym.

 Przyjemnie się ją czyta.

 Główny bohater książki 
Miziołek przedstawia codzienność i problemy 
nastolatków.

 Podarowana w ramach akcji „Uwolnij Książkę”.



Kornel Szczęsny



zalety książki 
+ prezentacja przed klasą

 Pokazuje jak kochane były dzieci z Domu Sierot
prowadzonego przez Janusza Korczaka.

 Podczas czytania nie można się od niej oderwać. Jest 
bardzo interesująca i wciągająca.

 Posiada dobrze opisany system kar i nagród (plusy 
i minusy oraz tzw. Sąd Dziecięcy).

 Podczas czytania możemy się dowiedzieć, że dzieci 
nie dzielą się na „gorsze i lepsze”.

 Podarowana w ramach akcji „Uwolnij książkę”.



Roksana Kutaj



Jest bardzo ciekawa.
Bardzo ciekawie się ją czyta.
Ma bardzo wiele ilustracji.

Dużo można się z niej nauczyć.

zalety książki
+ prezentacja przed klasą 



Filip Lasak



zalety książki + prezentacja przed klasą

 Dzięki niej można się dowiedzieć dużo na temat 
historii.

 Ma zawarte dużo informacji jak wyglądały czasy 
średniowiecza i czym głównie się wtedy zajmowało.

 Da się przy niej spędzić dużo czasu. Mnie się podobała 
część o rycerzach i wojnach.

 Opisuje różne dzieje historii, np. takie rzeczy jak cechy 
poszczególnych miejsc i rzeczy. 

 Została podarowana w ramach akcji „Uwolnij książkę”.



Emilia Piotrowska



zalety książki

 Można dużo się dowiedzieć o wielu różnych roślinach.

 Jest tu opisane wiele różnych rodzaju roślin np. 
kwiatów.

 Każda roślina jest szczególnie opisana.

 Pomaga dużo w biologii. 



Maja Świędrych



zalety książki

• Można się z niej wiele nauczyć.
•    Jest bogato ilustrowana.
•    Rozwija myślenie z zakresu matematyki, chemii, 

fizyki.
• Polecam miłośnikom przedmiotów ścisłych.



Dominika Stępień



zalety książki 

 Rozwija logiczne myślenie.

 Wzbogaca wyobraźnię.

 Dzięki niej doskonalimy umiejętność koncentracji.

 Dobrze się z nią bawiłam!

 Podarowana w ramach akcji „Uwolnij książkę”.



Zuzanna Różańska



zalety książki 
+ prezentacja przed klasą

 Bardzo ciekawa.

 Dowiedziałam się również, że wyróżniamy 4000 
gatunków ssaków, a z szympansami mamy 99% 
wspólnych genów.

 Jest tu wiele rozdziałów. Mnie najbardziej 
zainteresowały: „Zmysły”, „Przytulne gniazdko”, 
„Podziemne życie”.

 Bardzo przyjemnie się ją czyta, ponieważ ma mało 
tekstu, a wiele ilustracji, dzięki którym można lepiej  
wyobrazić czytany tekst.



Zuzanna Skiera



zalety książki 
+ prezentacja przed klasą

 Ma bardzo ciekawą treść.

 Jest w niej wiele ciekawostek o sporcie np. w futbolu 
amerykańskim grają dwie drużyny 11-osobowe .

 Poznałam dużo zasad gier sportowych np. zawsze 
trzeba grać uczciwie.

 Szczegółowo opisane są różne dyscypliny sportowe, 
np. piłka ręczna, koszykówka, siatkówka itd.



Nikola Przepłata



zalety książki

 Zawiera dokładny opis kroków wielu tańców.

 Ma dodatkowo płytę z muzyką.

 Zabiera obrazki – instrukcje jak tańczyć.

 Polecam tę książkę osobom, które chcą się nauczyć 
tańczyć.



Kacper Pistrakiewicz



zalety książki

• Jest bardzo ciekawa i nie zbyt długa.

• Opisuje różne gatunki drzew.

• Polecam tę książkę miłośnikom drzew i przyrody.

• Dzięki niej poszerzyłem swoją wiedzę o przyrodzie 
i drzewach.

• Książka podarowana w ramach akcji szkolnej „Uwolnij 
książkę”.


