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Kinga Stępień



ZALETY KSIĄŻKI + prezentacja przed klasą

- Bardzo dobrze się ją czyta.

- Wiele można się z niej nauczyć.

- Ma dużo ilustracji.

- Jest bardzo ciekawa.



Kacper Bodakowski



ZALETY KSIĄŻKI + prezentacja przed klasą

• Za sprawą starszej siostry Marcina młodzi czytelnicy mają okazję poznać ojca 

świętego nie jako majestatyczną głowę Kościoła, lecz po prostu dobrego człowieka, który 

(czasami nawet pod osłoną nocy) pomaga potrzebującym, troszczy się o dzieci i przemawia do 

ludzkich serc.



Michał Gałdyś



ZALETY KSIĄŻKI + prezentacja przed klasą

• Podarowana w ramach akcji „Uwolnij książkę”.

• Jest w niej wiele ciekawych informacji.

• Zawiera ciekawostki o środowisku, w którym żyjemy.

• Jest tam wiele różnych pojęć dotyczących geografii Polski.

• Encyklopedia zawiera ponad 300 fotografii, ilustracji, map i wykresów. 





 Uczy nas o życiu.

 Pomaga zrozumieć jak ciężkie jest życie z nowotworem.

 Wzbudza wiele emocji u czytelnika.

 Pokazuje również, że nawet z chorobą każdy ma szansę na 

miłość.



Julia Drożdż 



ZALETY KSIĄŻKI + prezentacja przed klasą

• Estetyczne wydanie.

• Przeznaczona dla osób, które interesują się tego typu 
zwierzętami.

• Opisany cykl życiowy gadów i płazów.

• Ważne informacje są pogrubione. 



Krystian Chomiuk



ZALETY KSIĄŻKI + prezentacja przed klasą

• Jest interesująca.

• Uczy. 

• Wprowadza w świat przyrody. 

• Pozwala lepiej zapoznać się z przyrodą. 



PIOTR TOPA



ZA LETY K S I Ą ŻK I  

+  PREZENTA C J A PRZED KLASĄ



Błażej Ciepły 



ZALETY KSIĄŻKI + prezentacja przed klasą

- Ciekawe informacje o kosmosie.

- Dostarcza nam wiedzy o innych planetach.

- Podarowana w ramach akcji „Uwolnij książkę”.



Kacper Młynarski



zalety książki + prezentacja przed klasą

• Podarowana w ramach akcji „Uwolnij książkę”.

• Duża ilość szczegółowych informacji na tytułowy temat.

• Wiele wysokiej jakości ilustracji, pomagających zrozumieć dane 
zagadnienie.

• Liczne opisy prehistorycznych zwierząt, zjawisk i zmian 
geograficznych. 





 Podarowana w ramach akcji „UWOLNIJ KSIĄŻKĘ”.

 Niezwykłe informacje na temat anatomii człowieka .

 Poszerza wiedzę o człowieku.

 To skarbnica wiedzy.





• Posiada szczegółowe statystki strat.

• Dokładnie opisuje „Plan Burza” oraz Powstanie 

Warszawskie.

• Jest krótka, mimo tego posiada szeroki zakres wiedzy.

• Posiada wiele różnych grafik przedstawiających 

codzienność w okupowanej Polsce.











Julia Drohomirecka 



zalety książki + prezentacja przed klasą

• Można się niej dowiedzieć wielu ciekawych informacji na temat 
kosmosu, np. jak umierają gwiazdy. 

• Porusza temat tego, czy jesteśmy sami we wszechświecie.

• Na końcu książki mamy słownik i spis haseł.

• Zawiera wiele informacji i ciekawych ilustracji.



Nicole Matuszak 



zalety książki + prezentacja przed klasą

• Podarowana w ramach akcji „Uwolnij książkę”.

• Jest bardzo ciekawa i wiele można się z niej nauczyć.

• Jest bogato ilustrowana, dzięki czemu można szybciej zrozumieć 
pewne zagadnienia.

• Dzięki niej można nauczyć się grać, poznać zasady piłki nożnej i 
dowiedzieć się wielu „life-haków”.



Aleksandra Krymska



zalety książki + prezentacja przed klasą

• Podarowana w ramach akcji ,,Uwolnij książkę”.

• Zawiera wiele ilustracji.

• Jest w niej dużo ciekawostek.

• Zawiera słownik ze sportowymi wyrażeniami.



Maciej Kawiak



zalety książki + prezentacja przed klasą

• Dzięki niej możemy dowiedzieć się ciekawych informacji na temat 
kosmosu. Pomoże nam to na lekcjach fizyki w starszych klasach.

• Zawiera wiele ilustracji, do których dołączane są nieskomplikowane 
opisy.

• Encyklopedia ta informuje nas o tym, jak zbudowane są poszczególne 
sprzęty, używane przez astronautów/kosmonautów, np. jak 
zbudowany jest skafander kosmiczny.

• Można wyszukać wiadomości o supernowach i czarnych dziurach, 
o których nie uczymy się w szkole podstawowej.



Jakub Hordyński



ZALETY KSIĄŻKI:

- zawiera wiele informacji na temat koszykówki;

- dużo ilustracji;

- szczegółowe informacje;

- polecam osobom zaczynającym przygodę z tym 
sportem.



•

Bartosz Grzywna



ZALETY KSIĄŻKI:

• Bardzo praktyczna, zawierająca proste porady.

• Napisana przejrzyście, zawiera indeks.

• Bogata szata graficzna, przepełniona ilustracjami, wykresami i tabelami.

• Porusza, m.in. tematy, które są dla nas krępujące, o których nie łatwo 

rozmawiać.



Atlas Cudów Natury

Weronika Świrska



zalety książki + prezentacja przed klasą

● Bogaty przekrój 
tematyczny.

● Wzbudza chęć do 
odkrywania coraz to 
nowych tajemnic.

● Wiele ilustracji.

● Podarowana w 
ramach akcji „Uwolnij 
książkę”.







Wiktor Ondycz



- Zawiera odpowiedzi na pytania nt. 

roślinności lasów tropikalnych, nad 

którymi się nie zastanawiamy, np. „Jak 

rośliny walczą o światło?”.

- Interesujące ilustracje przedstawiające 

rośliny, zwierzęta oraz ludzi w lasach 

tropikalnych.

- Przedstawia bogactwo dżungli i jej 

bogactwa naturalne.

- Jest napisana prostym językiem, który 

zachęca do dalszego czytania. 

ZALETY KSIĄŻKI


