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- Zawiera dużo ciekawych informacji np. o 
atmosferze lub hydrosferze. 

- Jest bogata w ilustracje. 

- Z tyłu książki znajduje się słownik, który 
wyjaśnia wszystkie skomplikowane pojęcia 
znajdujące się w książce. 

- Tekst zawarty w tej książce można łatwo 
zrozumieć. 

- Polecam książkę każdemu, kto zgłębia albo 
chce zgłębić swoją wiedzę na temat 
astronomii. 





 Treść lektury daje czytelnikowi niezwykle cenną lekcję 
patriotyzmu, przyjaźni i braterstwa. Dzięki temu uświadomimy 
sobie, co jest w życiu najważniejsze. 

 Powieść zawiera autentyczne zdjęcia, dokumenty i przypisy dzięki 
którym dowiadujemy się wielu ważnych faktów z życia bohaterów. 

 Książka przedstawia oparte na faktach prawdziwe wydarzenia, 
które miały miejsce w okupowanej przez Niemców Warszawie. 
Dzięki temu czytelnik może poznać historię II wojny światowej 
przedstawiony oczami człowieka, który czynnie brał w niej udział. 

 Lekturę czyta się bardzo łatwo i przyjemnie z uwagi na sposób w 
jaki została napisana. Akcja jest wciągająca i dynamiczna. 





1.To bardzo ciekawa powieść. Jest bogato 

ilustrowana przez co przyjemnie się ją czyta. 

2.Opowiada ona o przygodach wilka, który 

zaprzyjaźnił się z człowiekiem. 

3.Biały Kieł- bo tak nazywa się główny bohater 

książki przeżywa ciekawe, ale i smutne 

przygody. 

4.Chciałabym ją polecić wszystkim, którzy 

lubią książki przygodowe. 

 





1. Czas i miejsce akcji rozgrywa się w Wigilię 

podczas II wojny światowej w małej miejscowości 

na obrzeżach Francji,  niedaleko Alp. 

2. Uczy miłości, wyrozumiałości oraz przyjaźni. 

3. Jest przygodowa. 

4. Bardzo łatwo i przyjemnie się ją czyta. 

5. Według mnie, każdy powinien ją poznać, bo 

naprawdę warto.  

6. Zakupiona w ramach projektu Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

 

 



 



- Znajduje się w niej dużo ilustracji oraz 

bardzo dużo opisu. 

- Przedstawia ona wszystkie duże skupiska 

przyrody ożywionej.  

- Za sprawą tej książki znaczenie, jakie ma 

zachowanie tej równowagi, stanie się dla 

wszystkich zrozumiałe. 

-  Są w niej przejrzyste wykresy, mapy i 

objaśnienia. 

- Polecam tę książkę miłośnikom przyrody i nie 

tylko. 





 Dzięki niej możemy dowiedzieć się historii od 
czasów Mieszka I do czasów Lecha Wałęsy. 

 

 Obok każdego trudnego słowa jest jego 
wytłumaczenie w nawiasie np. „wyłożono 
dranicami (drewnianym chodnikiem)”. 

 

 Z tyłu jest kalendarium, w którym są wypisane 
wszystkie najważniejsze daty. 

 

 Polecam tę książkę każdemu kto chce mieć 
więcej wiedzy niż  z podręcznika od historii. 

 

 Podarowana w ramach akcji „Uwolnij książkę”. 

 



 



Przedstawia wybrzeża, podwodny ogród i 
podwodny las oraz różne gatunki zwierząt i ryb 
żyjących w oceanach. 

Oceany i morza pokrywają blisko trzy czwarte 
powierzchni naszego globu. Ich słone wody pełne są 
roślin i zwierząt. Od słonecznych plaż po mroczne 
głębiny – wszędzie rozwija się życie. 

Ryba, która najbardziej zwróciła moją uwagę to 
Rekin Wielorybi, ponieważ osiąga długość nawet 15 
metrów. Jest olbrzymem o pokojowym 
usposobieniu, żywi się głównie planktonem i 
drobnymi rybami. 

Polecam tę książkę wszystkim miłośnikom, którzy 
chcą lepiej poznać świat morskich głębin mórz i 
oceanów. 
 
 



 



 Zawiera informacje o trudach dorastania. Bohater 
nieustannie walczy o pozycję z rówieśnikami. 

 

 Pokazuje perspektywę świata widzianego przez 
nastolatka.  

 

 Napisana w zabawny i ciekawy sposób, zawiera 
humorystyczne wątki.  

 

 Zaletą jest to, że podczas czytania nie można się od 
niej oderwać. Jest bardzo interesująca i fajnie się ją 
czyta. 

 

 Zakupiona w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. 
 



 



1. W książce są mapy: Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki 

Południowej Australii i Oceanii. 
 
2. Na samym początku książki objaśnione są znaki i skróty geograficzne. 

3. Jest tu przedstawiony układ planet.   

4. Jest też objaśnione czemu na Ziemi mamy różne pory roku. 

 





● Jest bogato ilustrowana. 

● Przyjemnie się ją czyta. 

● Przedstawia 150 chronionych gatunków zwierząt w 

Polsce. 

● Przybliża czytelnikowi fascynujący i tajemniczy świat 

zwierząt. 

● Podarowana w ramach akcji ,,Uwolnij książkę”. 



 



Opowiada o mistrzach sportu w Polsce. 

 

Jest wykonana bardzo estetycznie, w formie 

albumu. 

 

Zawiera dużo informacji. 

 





- Zawiera informacje związane z 

występowaniem poszczególnych ssaków na 

świecie.    

- Znajdziesz tu ciekawostki na temat 

środowiska w jakim żyją różne zwierzęta. 

- Zawiera szczegółowy opis poszczególnych 

gatunków.  

- Wiele tu lustracji. 





Jest tu dużo ciekawostek o Robercie 

Lewandowskim.  

 

Porusza wiele tematów i motywuje.   

 

Można się wzorować na wielkim piłkarzu. 

 


