
Propozycja lektury – klasa I 
 

Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom 

Brzechwa dzieciom to przepięknie wydany zbiór najpiękniejszych wierszy Jana Brzechwy dla dzieci. 
Uwagę najmłodszych z pewnością przyciągnie kolorowa okładka, pokryta miłą w dotyku folią 
satynową wraz z zastosowanym wybiórczo błyszczącym lakierem, co sprawia, że całość wspaniale się 
prezentuje. 

Ciekawe i niezwykle kolorowe ilustracje autorstwa Marka Szala idealnie obrazują ciepły i wesoły świat 
wierszy Brzechwy. 

 

  



Propozycja lektury – klasa II 
 

Agnieszka Frączek, Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą 

powieść o Julku – niezłym ziółku. O budowaniu bardzo skomplikowanych, do niczego niesłużących 
maszyn i urządzeń. O hodowli zaskrońców w pudełku, zaklinaniu kamieni i… nieudanym wysadzeniu 
w powietrze pewnej łódzkiej kamienicy. To właśnie dzięki wielu swoim pasjom Julek został poetą.  
I to takim poetą: 

że choćby przyszło tysiąc pisarzy 

i każdy tysiąc strof by wysmażył, 

i każdy nie wiem, jak się nadymał, 

nikt nie dogoni Julka Tuwima. 

Rany Julek! to napisana ze swadą historia dzieciństwa Juliana Tuwima. Znajdziecie tu wiele historii  
z jego życia poprzeplatanych wierszami i żartami. A wszystkie tak barwne i wybuchowe, jak mikstury 
chemiczne małego Juliana. 

 

  



Propozycja lektury – klasa III 
 

Mira Jaworczakowa, Oto jest Kasia 

Jej bohaterką jest Kasia – dotychczas wzorowa uczennica i ulubienica rodziców i dziadka – której 
rodzi się siostrzyczka. Zazdrosna dziewczynka przeżywa bunt: staje się agresywna, popada w konflikty 
z kolegami i domownikami, przestaje się uczyć... I dopiero ciężka choroba siostrzyczki, do której Kasia 
sama się przyczyniła, pozwala jej zrozumieć, jak bardzo kocha małą, i wrócić do dawnego stylu życia. 

 

  



Propozycja lektury – klasa IV 
 

Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania  

Nieopodal Mirmiłowa własną warownię zbudowali niegodni miana rycerzy okrutni Zbójcerze, których 
wodza, Krwawego Hegemona, najbardziej złościło, kiedy słyszał, że nie ma poczucia humoru. 
Pewnego dnia postanowił zdobyć gród kasztelana Mirmiła, a atak rozpocząć od opanowania Klubo
Gospody, aby tym posunięciem szybko złamać ducha obrońców. Dzięki Kajkowi i Kokoszowi szturm 
zostaje odparty, dlatego Hegemon wymyśla sposób na pozbycie się obu wojów z grodu. Namawia 
kasztelana, aby ten spełnił swe największe marzenie i wraz z przybocznymi wyruszył na Łysą Górę 
znajdującą się w kraju Omsów, gdzie czarownice nauczą go latać. 

. 

 

  



Propozycja lektury – klasa V 
 

Bolesław Prus, Katarynka  

Najbardziej wzruszający utwór Bolesława Prusa teraz w serii "Kolorowa klasyka", z nowatorskimi, 
klimatycznymi ilustracjami! 

Pan Tomasz prowadzi spokojne, unormowane życie, otacza się pięknymi przedmiotami, jest znawcą 
muzyki i sztuki. Nic dziwnego, że nie znosi podwórzowych katarynek z ich hałaśliwymi, krzykliwymi 
melodiami. 

Jednak pewnego dnia do kamienicy, w której mieszka pan Tomasz, wprowadza się uboga kobieta z 
niewidomą córeczką. I to właśnie podwórzowa katarynka połączy losy mężczyzny i dziecka, 
zmieniając życie dziewczynki w sposób, który wyciśnie łzy wzruszenia z oczu każdego czytelnika.  

 

  



Propozycja lektury – klasa VI 
 

Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny 

Jak sam tytuł może wskazywać  bezpośrednim adresatem wiersza jest Zofia Bobrówna. Osoba ta 
prosiła podmiot liryczny o opowieść o Polsce, lecz ten w słowach: 

Niechaj mię Zośka o wiersze nie prosi, 

Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, 

To każdy kwiatek powie wiersze Zosi, 

Każda jej gwiazdka piosenkę zanuci 

wyraża przekonanie, że tylko odwiedziny ojczyzny mogą zaspokoić jej ciekawość. 

 

  



Propozycja lektury – klasa VII 
 

Aleksander Fredro, Zemsta 

Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek mieszkają w jednym zamku. Ich życie upływa na kłótniach i 
intrygach. Życie Wacława Rejentowicza i Klary Raptusiewiczówny  wprost przeciwnie. Młodzi są 
zakochani, planują wspólną przyszłość, dlatego robią wszystko, by pogodzić zwaśnionych sąsiadów. 
Czy pojedynek Cześnika i Rejenta dojdzie do skutku, czy też miłość zatryumfuje nad przemożnym 
pragnieniem zemsty? 

 

 

  



Propozycja lektury – klasa VIII 
 

Henryk Sienkiewicz, Quo vadis 

Od ponad stu lat historia niezwykłej miłości młodego patrycjusza rzymskiego i pięknej zakładniczki 
chrześcijanki wzrusza i fascynuje kolejne pokolenia czytelników. Trzymająca w napięciu akcja oraz 
wspaniały w swej wyrazistości i barwności obraz Rzymu za czasów Nerona. 

 


