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  KLASY I-III 
 



   

„Nikt z nas nie jest doskonały - ani duży, ani mały!” – pisze autorka na 

początku książki. Każdy z nas chce być lubiany przez kolegów i koleżanki, 
ale jak to zrobić, gdy każdy jest inny i wszyscy mamy wady? Tego 
możecie dowiedzieć się z rymowanych wierszyków Małgorzaty 
Strzałkowskiej. Zachęcamy do przeczytania! 

 
 



   

Och, jak wspaniale mieć takich przyjaciół! Kubuś zawsze ciepło myśli 
o Krzysiu, Prosiaczku, Króliku, Kłapouchym i Maleństwu. Są razem na 
dobre i złe, przeżywają różne przygody. Jeżeli chcesz znaleźć się w tym 
wspaniałym gronie, koniecznie przeczytaj tę książkę! Może nabierzesz też 
ochotę na miodek, który tak uwielbia Kubuś Puchatek?  

 



  

Detektyw Pozytywka to świetny specjalista od rozwiązywania 
kryminalnych zagadek. Prowadzi agencję detektywistyczną „Różowe 
Okulary”, jego klientami są najczęściej dzieci. Zgłaszają się więc do niego 
ze swoimi ogromnymi zmartwieniami i liczą na pomoc w rozwiązaniu 
kryminalnych zagadek. Jak Pozytywka rozwiąże zagadkę znikających 
skarpetek, przebitej dmuchanej piłki czy rozbitego wazonu? Zajrzyj do 
biblioteki i wypożycz książkę Grzegorza Kasdepki. 

 



 

KLASY IV-VIII 



  

Ojciec Willa był odważnym wojownikiem i zginął bohaterską śmiercią 

w starciu z wrogiem. Chłopiec zawsze chciał zostać rycerzem, ale nie 

dostaje się do szkoły dla rycerzy. Na całe szczęście szansę daje mu Halt – 

zwiadowca. W naszej bibliotece wielbiciele literatury fantasy znajdą 

kilkanaście tomów przygód tytułowych „Zwiadowców”, a także inne 

powieści Johna Flanagana.  

 



   

Iris ma przed sobą perspektywę nieciekawych wakacji. Chciałaby 

spotykać się z przyjaciółmi, wyjechać nad morze, a tu… czeka na nią 

wizyta u babci. Babcia jest smutna po śmierci dziadka i Iris nie liczy na 

zabawę. Jakże się jednak myli! W tej książce przeczytasz na przykład o: 

syrenach, psie o imieniu Aksamit, niebezpiecznej myszy, krowich 

plackach, kilku wąsaczach… Dowiesz się, dlaczego są to najlepsze wakacje 

Iris! 

 

 



  

 

Enola Holmes, młodsza siostra słynnego Sherlocka, podobnie jak brat, 

lubi rozwiązywać zagadki i badać niewyjaśnione sprawy. Kiedy w chwili jej 

czternastych urodzin niespodziewanie znika jej matka, dziewczyna 

postanawia za wszelką cenę ją odnaleźć. Jej bracia, Sherlock i Mycroft, 

chcą, by pozostała na pensji z internatem, jednak Enoli udaje się uciec  

i dostać do Londynu. Tam czekają na nią niesamowite przygody. 


