
Do poczytania w wolnej chwili – klasa I 

Paweł Beręsewicz, Czy wojna jest dla dziewczyn? 

 

Historia małej Elki, którą pewnego dnia zaskoczyła II wojna światowa i bardzo popsuła jej 

dzieciństwo. Piaskowe kulki zamieniły się w groźne bomby, tatę wezwały ważne sprawy i w ogóle nie 

chciały wypuścić, a mama-lekarka to już naprawdę prawie nie mogła wyjść z pracy. Elka uczy się 

uważać na słowa. Radzić sobie, nie beczeć. I nawet robić opatrunki! I dochowywać 

najprzeogromniejszych tajemnic! A przecież jest tylko małą dziewczynką i nie powinna dźwigać tak 

wielkich ciężarów.  

 

   



Do poczytania w wolnej chwili – klasa II 
 

Paweł Beręsewicz, Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek  

„Wszystko zaczęło się pewnego wrześniowego poranka w szkole, w której po jak zwykle za krótkich 
wakacjach zaczynałem właśnie kolejny rok męczarni. (…) Siedzieliśmy w klasie pod czujnym okiem 
Adama Mickiewicza i Shreka, którzy patrzyli na nas z portretów na ścianie, przy czym Adam 
Mickiewicz był o wiele mniej zielony i o wiele bardziej znudzony. Kończyliśmy właśnie rozmowy z 
przerwy, kiedy otworzyły się drzwi i…” 

Kiedy Jacek Karaś dostrzega u siebie pierwsze objawy zakochania, jest na to przygotowany – prędzej 
czy później to się musiało stać. Ponieważ jego wybranka nie wygląda na razie na szczególnie 
zakochaną, Jacek postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i sam ją zakochać. Czy misternie ułożony 
plan zakochania Kaśki Kwiatek, inteligentnej dziewczyny z zasadami, powiedzie się? 

Zabawna opowieść, nie tylko o pierwszej szkolnej miłości…  

  



Do poczytania w wolnej chwili – klasa III 
 

Marcin Kozioł, Tajemnica przeklętej harfy  

Czternastoletnia niezwykle inteligentna Julia, jej obdarzony synestezją przyjaciel Tom oraz 
nieustraszony labrador Spajk, pies asystujący dziewczyny, tym razem ruszają tropem starej mapy, 
która trafia w ich ręce podczas wakacji w Egipcie. Okazuje się, że kryje ona więcej zagadek, niż 
przypuszczali. Co ciekawe, współczesna akcja nieoczekiwanie splata się z historią egipskiej kapłanki, 
żyjącej ponad 3000 lat wcześniej! Największą i wciąż niewyjaśnioną tajemnicą pozostaje jednak 
prawdziwa, choć nieprawdopodobna historia Dorothy Eady, wybitnej angielskiej znawczyni 
starożytnego Egiptu, opowiedziana tak, że aż ciarki przechodzą po plecach. 

Przygoda goni przygodę, zagadka zagadkę, a całość aż skrzy się humorem, bowiem detektywom na 
kółkach w dedukcji, łamaniu szyfrów i stawianiu czoła groźnym przeciwnikom pomaga Dżeger, 
przesympatyczny kocur z nadwagą i ostrym jak pazur… językiem.  

 

  



Do poczytania w wolnej chwili – klasa IV 
 

Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród  

Mary Lennox po stracie rodziców zostaje oddana pod opiekę wuja. Okazuje się on dziwnym, 
nieprzystępnym człowiekiem. Jeszcze dziwniejszy jest jego dom, w którym często rozlega się czyjś 
płacz, i znajdujący się w pobliżu domu ogród, do którego nikomu nie wolno wchodzić. Mary 
postanawia jednak odkryć przyczynę płaczu i dostać się do wnętrza tajemniczego ogrodu. Czy jej się 
to udało i jakie były tego skutki, przekonacie się, czytając tę przepiekną, mądrą książkę, która od lat 
cieszy się niesłabnącą popularnością. Stała się ona podstawą wielu adaptacji teatralnych i filmowych. 

 

  



Do poczytania w wolnej chwili – klasa V 

Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów  

Niezapomniana, klasyczna powieść na pograniczu snu i jawy. Zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 

Tytułowa bohaterka w pogoni za Białym Królikiem wpada w podziemny tunel i za pomocą magicznych 

ciasteczek zmieniających wzrost dostaje się do fantastycznej krainy, w której wszystko może się 

zdarzyć. Tę powieść Lewisa Carrolla, wybitnego matematyka i profesora Oxfordu, uznano za 

arcydzieło literatury światowej. 

. 

 
 

  



Do poczytania w wolnej chwili – klasa VI 
 

Joseph Rudyard Kipling, Księga dżungli  

W Vermoncie Kipling napisał cykl znanych na całym świecie i wywodzących się z tradycji Pańczatantry 
opowiadań o wartkiej akcji Księga dżungli (1894) i Druga księga dżungli (1895)[37]. Bohaterem wielu z 
nich był żyjący wśród dzikich zwierząt chłopiec, który, wykarmiony przez wilczą watahę, przyjaźnił się 
z rozmaitymi drapieżnikami i dopiero w wieku młodzieńczym powrócił do ludzkiej osady (Bracia 
Mowgliego – Mowgli’s Brothers). Pisarz, nie uciekając się do frazesów i moralizatorskiego tonu, 
ukazał całe spektrum rozmaitych postaw życiowych oraz surowe, choć niepozbawione zasad 
etycznych, prawo dżungli[37]. Oryginalność tych opowiadań polegała także na tym, że Kipling, 
nawiązując do tradycji bajki zwierzęcej, zrezygnował z konwencjonalnego przedstawienia 
reprezentantów rozmaitych gatunków, które praktycznie nie zmieniło się od czasów Ezopa, Fedrusa i 
La Fontaine’a. U niego wilki są opiekuńcze, pantera łagodna, mądry niedźwiedź zaś stoi na straży 
niepisanych zasad współżycia w społeczności. Także postacie drugoplanowe – niezależny pyton, 
mściwy tygrys, filozofujący słoń, podstępny szakal i płaczliwy szczur piżmowy – zostały opisane w 
sposób daleki od schematów.  

 

 

  



Do poczytania w wolnej chwili – klasa VII 

Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów  

Rozpoczyna się rok szkolny w Akademii Weltona, elitarnej szkole średniej o wielkich osiągnięciach 
i...nader surowej dyscyplinie. W miejsce odchodzącego na emeryturę nauczyciela języka angielskiego, 
przychodzi nowy, John Keating. Czterem zasadom Akademii, którymi są: tradycja, honor, dyscyplina i 
doskonałość przeciwstawia inny sposób kształcenia i wychowania młodych ludzi.  

 

Co zwycięży: rygorystycznie przestrzegana tradycja czy prawo do marzeń, wolności i młodzieńczego 
buntu?  

 

 

  



Do poczytania w wolnej chwili – klasa VIII 
 

Barbara Kosmowska, Pozłacana rybka  

Barbara Kosmowska, mistrzyni psychologicznych portretów, opowiada o materii ludzkiego życia, w 
którym rzeczy ważne splatają się z błahymi, o heroizmie codzienności. Choroba brata, pierwsza 
miłość, rozwód rodziców wymuszają na młodziutkiej bohaterce rewizję własnej postawy, skłaniają do 
stawiania pytań. 

Czytelnik znajdzie tu subtelną diagnozę dylematów młodości. To jedna z tych książek, o których 
pamięta się długo po odłożeniu na półkę. Niepokoi, skłania do refleksji, stawia ważne pytania, 
wymaga dopowiedzenia własnym życiem.  

 


