
Do poczytania w wolnej chwili – klasa I 

Gianni Rodari "Był sobie dwa razy baron Lamberto czyli tajemnice 

wyspy San Giulio" 

 

Baron Lamberto poznaje tajemnicę długiego życia w zdrowiu i młodości. A 

tajemnica ta tkwi w powtarzaniu imienia – baron wynajmuje więc grono 

„powtarzaczy”, dzięki czemu jego imię jest wciąż wymawiane, a on sam 

młodnieje i zdrowieje – z czym wiąże się mnóstwo zabawnych perypetii. 

Jednak na życie do-nie-dawna-staruszka czyha młody spadkobierca, który 

stara się przeszkodzić baronowi w realizacji jego planu. 

Akcja toczy się na tajemniczej wyspie San Giulio, na którą chciałoby z 

pewnością trafić wielu marzących o wiecznej młodości ludzi. Humor, 

abstrakcyjne pomysły, przezabawny język opowieści współczesnego 

włoskiego pisarza – w doskonałym tłumaczeniu Jarosława Mikołajewskiego – 

na pewno dodadzą małym i dużym czytelnikom dużo energii. Polecamy, 

polecamy, polecamy… 

 



Do poczytania w wolnej chwili – klasa II 
 

Jan Izydor Korzeniowski "Chłopcy z zielonych stawów" 

Ta prawdziwa opowieść o serdecznej przyjaźni chłopców odrywa od 
klawiatury i ekranu monitora i przenosi nas w czasy przedwojenne, do 
wadowickiej wsi Podstawie. Tu rozciągają się szerokie wody stawów, pełne 
życia, bogatej roślinności, gdzie kłębi się ruchliwa moczarka kanadyjska i 
widać stojące w nich, pulsujące białością wełniane chmury, jakby świat 
obrócił się do góry nogami. 

Niedaleko, za torami będącymi zarazem granicą, od której ciągnęły się 
zabudowania wsi Podstawie mieszkał chłopiec nazywany Pigusiem. Był 
półsierotą i podwójnym kaleką. Zamykany w małej izbie w zimowe dni, 
siedząc przy zamarzniętym oknie patrzył na wrogi dla niego świat i marzył. 
Marzenia miał zwyczajne, proste, normalne, tyle że było ich tak wiele: mieć 
zdrową nogę, niechaj ta sztywność w prawym łokciu ustąpi, niech ręka 
będzie ręką sprawną a nie kaleką, niech zawsze będą koło niego przyjaciele 
Ziutek, Jędrek, Franuś-Beczka i Czesiu, żeby nigdy nie rósł na polach 
pęczak ani kapusta, żeby pies, Cygan, nie był uwiązany, żeby on, Piguś, 
chodził do szkoły, żeby na stawach mógł pływać, żeby potrafił jaskółki 
chwytać za ogon, żeby… żeby… żeby zawsze był tak szczęśliwy, jak… w 
Świętojańską Noc… 

 



Do poczytania w wolnej chwili – klasa III 
 

Jerry Spinelli "Kraksa" 

Kraksa to przezwisko Johna Coogana, szkolnego rozrabiaki, który zawsze 
stawia na swoim, uwielbia markowe ciuchy, ostre zwarcia i swą pozycję 
najlepszego sportowca w zespole. Kraksa jest przekonany, że sukces w życiu 
zależy od pieniędzy, tupetu i siły. Podobnie myśli wielu jego kolegów. Ale nie 
Penny Webb! Penny jest nowym uczniem. Chudy i niepozorny, niezbyt 
interesuje się sportem, nosi niemodne ubrania i jest tak naiwny, że aż prosi 
się, by mu dokuczać. I Kraksa czyni to z przyjemnością. Do czasu. Okazuje 
się bowiem, że ten przyjacielski słabeusz, wegetarianin i w dodatku pacyfista 
nieoczekiwanie potrafi wpłynąć na brutalnego Kraksę. 

Jest jeszcze jedna ważna osoba, która sprawia, ze cała rodzina Kraksy 
zaczyna się zmieniać, a wiecznie zajęci zarabianiem rodzice zaczynają 
dostrzegać inne sprawy… 

Jerry Spinelli (ur. 1941) jest poczytnym pisarzem amerykańskim, autorem 
kilkudziesięciu książek dla dzieci i laureatem prestiżowej nagrody 
stowarzyszenia bibliotekarzy amerykańskich Newberry Medal. 

 



Do poczytania w wolnej chwili – klasa IV 

Musierowicz Małgorzata "Opium w rosole" 
"Homer Jeżyc!!! Jeszcze po stuleciach czytelnicy będą się mogli z tej książki 
dowiedzieć, co pod panowaniem Jaruzelskiego ludzie na Jeżycach przeżywali, 
jak mieszkali, w co się ubierali, a nawet, co jedli. Tak właśnie powstają 
największe postaci literatury i teatru. Ale trzeba wyjątkowych dyspozycji, 
żeby takie przeniknięcie obserwacji życiowych w tkankę literacką bez 
żadnego filtra mogło się dokonać." 

 

  



Do poczytania w wolnej chwili – klasa V 

Ewa Nowak "Pajączek na rowerze"  

„Pajączek na rowerze” dotyka problemów, z jakimi często spotykają się dzieci 

- rozpad rodziny, brak oparcia w najbliższych i zrozumienia ze strony 

rodziców, ale też pierwsza miłość, kłopoty w relacjach z rówieśnikami. 

Ola i Łukasz - główni bohaterowie - to para dzieci, które mierzą się ze 

światem dorosłych, muszą też stawić czoła różnym sytuacjom w szkole i na 

podwórku. Jak sobie poradzą? To ciepła i pouczająca powieść, która 

pokazuje, co w życiu jest najważniejsze. 

. 

 
 

  



Do poczytania w wolnej chwili – klasa VI 
Adam Bahdaj "Kapelusz za 100 tysięcy" 

Z książką, która ma taką bohaterkę, nie sposób się nudzić. Za sprawą 
przypadku odważna, zaradna i skora do natychmiastowego działania 12-
latka przeżywa niesamowitą wakacyjną przygodę. Wciela się w rolę detektywa 
i wprowadza w życie śmiałe pomysły, próbując wyjaśnić tajemnicę kapelusza 
wartego 100 tysięcy. 

 

 

  



Do poczytania w wolnej chwili – klasa VII 
Agata Christie "Wybrana powieść kryminalna" 

Dom zbrodni 

Wydarzenia z Krzywego Domku na zawsze zmieniają życie jego mieszkańców. 
Najpierw niespodziewanie umiera nestor rodu Leonidesów, stary Arystydes. 
Okazuje się, że został otruty. Podejrzenia padają na Brendę, młodziutką 
wdowę po Arystydesie. Czy rozwiązanie tajemniczej śmierci może być tak 
proste? Sprawy komplikują się, gdy dochodzi do serii nieudanych prób 
zabójstwa wnuczki zmarłego. Atmosfera w domu gęstnieje. Nikt nie czuje się 
bezpieczny, każdy może być mordercą. A jaka jest prawda? 

"Dom zbrodni" to jedna z najbardziej zawiłych intryg stworzonych przez 
Agathę Christie. Jej nieoczekiwany finał nie tylko zaskakuje czytelnika, ale i 
wywołuje niepokojącą refleksję nad źródłem zła. 

 

 

  



Do poczytania w wolnej chwili – klasa VIII 
Eroc - Emmanuel Schmitt "Oskar i pani Róża" 

Głównym bohaterem powieści Schmitta jest mały chłopczyk – 10-letni Oskar, 
który choruje na białaczkę. Pomimo przeszczepu, lekarze nie dają małemu 
pacjentowi nadziei na wyzdrowienie. Rodzice nie potrafią rozmawiać z 
dzieckiem, z oczywistych względów nie są w stanie oswoić się z myślą, że za 
chwilę ich chłopiec zniknie na zawsze. W tym tragicznym momencie życia 
zarówno dla Oskara, jak i jego mamy i taty, zjawia się tajemnicza pani Róża, 
którą chłopiec nazywa „ciocią”. Nie stara się ona wmówić chłopcu, że 
wszystko będzie dobrze. Proponuje za to codzienne pisanie listów do Boga. 

 


