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Aleksander  
Kowalski 

 



Zalety książki: 

-W książce możemy wyczytać wiele 
ciekawych informacji o zwierzętach. 

-Niemal na każdej stronie, możemy 
ujrzeć  interesujące ciekawostki z 
świata zwierząt. 

- Na każdej stronie znajdują się 
ilustracje 

zwierząt, które są opisywane w tekście. 

-Bardzo podoba mi się czcionka książki, 
iż  jest dobrze dopasowana, lecz 
najważniejsze  wyrazy są pogrubione, 
co bardzo przypadło  mi do gustu. 

+PREZENTACJA   PRZED   KLASĄ  

 



Angelika 

Siewiera 



Ta książka opowiada o zwierzętach chronionych w 
Polsce. 

• Poszerzyłam wiedzę na temat zwierząt. 

• W książce jest odpowiedź na pytanie , dlaczego  
chronimy zwierzęta? 

• Są ciekawe informacje o historii zwierząt. 

• Polecam książkę osobom, którzy lubią 

zwierzęta. 

 

• PREZENTACJA   PRZED   KLASĄ 



Bartosz  
Krupczak 



ZALETY KSIĄŻKI : 
- dostarcza bardzo cenne wiadomości 

- stawia pytania ciekawe 
- jest dobrze pisana i przyjemnie ją się czyta 

- I jeśli ktoś jest fanem zwierząt morskich to bardzo  
polecam tę książkę 



Dariusz Liszcz 



Zalety książki 

-Ksiązka zawiera 200 ciekawostek o 

różnch sportach i 

czwiczeniach. 
-Książka jest przyjemna w czytaniu i 
zawiera  dużo obrazków ze sportów 

-Jest ciekawa i dużo można się 

dowiedzieć 



Fabian Miś 



Zalety 

Można dowiedzieć się, które Zwierzęta 

są  dzikie. 

 Można się dowiedzieć, czym się te zwierzęta  

żywią. 

 Wiadomo, co zrobić, gdy się jedno z tych  

zwierząt spotka. 

 

 PREZENTACJA   PRZED   KLASĄ 



Hanna Zięba 



Zalety książki 

- Opowiada o miłości dwojga 

chorujących na raka nastolatków.  

- Pokazuje nam prawdziwą miłość aż do 

śmierci 

-Polecam tą książkę osoba które lubią 
czytać  książki o tematyce romantycznej. 

 



Julia 

Hamernik 



Zalety Książki: 
1Wiele przydatnych  
informacji 
2 dużo się dowiedziałam 
o zwierzętach morskich  
 3-bardzo dużo ciekawych  
ilustracji 
4-wiele ciekawostek 
PREZENTACJA   PRZED   
KLASĄ 



Julia Soroka 



Zalety książki 

Książka opowiada o problemach nastolatków dzięki czemu  wiele 

z nich może się z nią utożsamić 

Każda strona zawiera rysunek dzięki temu łatwiej  

zwizualizować sobie przedstawione w książce informacje 

Polecam książkę osobą którym ciężko przekonać się do  

czytania książek 



JUSTYNA  

REDLICA 



ZALETY 

KSIĄŻKI 

Zalety  książki 

• Książka zawiera bardzo dużo przejrzystych ilustracji  

zachęcających do przeczytania tej książki. 

• Z książki można dowiedzieć się wielu ciekawych  

informacji np.: jak w życiu codziennym możemy zacząć  

dbać o środowisko. 

• Książka zawiera 4 działy: "Co to jest globalne  

ocieplenie", "Co to dla nas oznacza", "Co wspólnie  

możemy zrobić" oraz "Co Ty możesz zrobić". 

• Na samym końcu książki znajduje się słownik, który  

umożliwia nam poznanie znaczenia trudnych terminów. 

• Książka zawiera bardzo dużo ciekawostek, np. że w  

ciągu ostatnich 40 lat z powierzchni Ziemi zniknęła  

ponad połowa pierwotnych obszarów leśnych. 

• PREZENTACJA   PRZED   KLASĄ 



Kacper Hucał 



Zaletyksiążki: 
 

-Interesującezwierzęta; 
-Wiele ciekawosteko 
zwierzętach; 
-Ciekaweilustracje; 
-Książkępolecamdlaosób 
starszychjak Imłodszych. 



Karolina  
Zadykowicz 



Zalety książki: 

1. Można dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć 

np. o jeziorach lub rzekach. 

2.Dowiedziałam się ze ciernik (ryba) buduje  

gniazda i opiekuje się potomstwem. 

3. W książce jest dużo zdjęć, które ciekawie 

wyglądają . 

4. Przy każdym opisie owada, zwierzęcia jest 

zdjęcie . 



Krzysztof  
Supranowicz 



Zalety 

• 1. Dobrze narysowane ilustracje. 
2. Wzruszająca opowieść o Lionelu Messim. 
3. Ksiązka jest świetnie wydana i godna 

polecenia. 
 

PREZENTACJA   PRZED   KLASĄ 



Michał Redlica 



- Książka jest bardzo interesująca dla  

lubiących przyrodę. 

-Z książki można się dużo  

dowiedzieć o różnych lodowcach,  

pustyniach, obszarów polarnych. 

 

PREZENTACJA   PRZED   KLASĄ 

Zalety książki 



Maja Angrys 



Zalety książki 

• Najbardziej spodobał mi się 
wiersz ,, Lew w aptece " 

• Jest w książce wiele innych 
wierszy 

• Bardzo ładne, przejrzyste 

obrazki 

• Jest duża czcionka 



Martyna Zając 



Zalety 
Książki 

Ta książka zawiera wiele cennych informacji o 

ssakach 

Posiada wiele fascynujących 

obrazków 

Dowiadujemy się gdzie można spotkać 
poszczególne 
rodzaje ssaków 



MILENA WIĆKO 



ZALETY KSIĄŻKI: 

• Książka zawiera mnóstwo tekstów rozwijających wyobraźnię. 

• Zawiera słownik, który pomaga zrozumieć poszczególne słowa. 

• Książka przedstawia pięć ciekawych działów m.in „Dinozaury”, ”Pod powierzchnią  

morza”,”Wulkany i trzęsienia ziemi”, ”Pogoda” oraz „Poza ziemią”, z których możemy  

uzyskać rozmaite informacje. 

• Na każdej stronie znajdują się fascynujące ciekawostki np. diamenty powstają w płaszczu  

Ziemi w wysokiej temperaturze i pod olbrzymim ciśnieniem. 

• PREZENTACJA   PRZED   KLASĄ 


