
Dziękujemy uczniom za aktywny udział w akcji „Ranking ulubionych książek”. Dzięki 

Waszym propozycjom powstała lista książek. Mamy nadzieję, że znajdziecie ciekawą 

lekturę dla siebie. 

 

Oto lista ulubionych tytułów książek naszych uczniów: 

J. Kinney „Dziennik Cwaniaczka” 

„Nela mała podróżniczki” 

A. Lindren “Lotta” 

A.Lindgren “Dzieci z Bullerbyn” 

C.S.Lewis “Opowieści z Narnii” 

W. Chotomska „Pięciopsiaczki” 

F. Joly “Pralinka” 

C. Harasimowicz “Mirabelka” 

R. Pisarski “O psie, który jeździł koleją” 

A. Sakowicz “Leniusiołki” 

R. Dahl„Charlie i fabryka czekolady” 

E. Knight “Lassie wróć” 

W. Bruce Cameron „Był sobie pies” 

A. Maleszka' ”Magiczne Drzewo''. 

F. Molnar „Chłopcy z Placu Broni” 

S. Rooney „Normalni ludzie” 

J. Han „Do wszystkich chłopców których kochałam" 

R. Lippincott  „Trzy kroki od siebie” 

J. Falangan „Zwiadowcy” 

H. Chmielewski  “Tytus, Romek i Atomek” 

 D. Kraus “Trollhunters. Łowcy trolli” 

B. Mull seria “Baśniobór” 

K. Pjankowa “Prawa i powinności” 

L. Braswell „Świat obok świata” 

J.R.R.Tolkien „Hobbit tam i z powrotem” 



Al. Szklarski „Tomek u źródeł Amazonki” 

H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”  

L.Montgomery  „Ania z Zielonego Wzgórza”  

E. Hunter ”Wojownicy” 

R.Schneider „Początek wszystkiego” 

 

 

Poniżej znajdziecie recenzje książek napisane przez uczniów.  

 

 

 

„Pralinka”  

 

 

 

 

Moja ulubiona książka to "Pralinka" autorstwa Fanny Joly. Książka opowiada o przygodach 

Alinki Mętlik, którą bracia nazywają Pralinka. 

Lubię też czytać książki „Nela mała podróżniczka” 

Aleksandra Mińkowka kl.2a 

 

 

 

„Pięciopsiaczki”  

 

 

Moja ulubiona książka to  Pięciopsiaczki autorem jest Wanda CHOTOMSKA. 

Podoba mi się bo opowiada jak BALBINA urodziła 5 psiaków.Jak urosły trafiły do dobrych 

ludzi i było im dobrze. 

Michał Bajurski kl.2a 

 

 



 

  

  „Zwiadowcy”  

 

 

 

 Pierwszy raz z serią „Zwiadowcy” spotkałem się w dziewiąte urodziny, kiedy 

dostałem od kolegi książkę „Zwiadowcy. Wczesne lata. Turniej w Gorlanie” – prequel 

(opowieść o tym, co było wcześniej) do serii. 

 Bohaterem książek jest piętnastoletni Will, który marzy o tym, żeby zostać rycerzem. 

Mimo, że jest zwinny, jest zbyt drobny, dlatego zostaje czeladnikiem (uczniem) Halta – 

Zwiadowcy. Korpus Zwiadowców to tajemnicza grupa, która pod okiem Crowleya Meratyna 

pilnuje porządku w Królestwie Araluenu i dostarcza informacji o zagrożeniu królowi 

Duncanowi. Potrafią oni wyśmienicie strzelać z łuku i walczyć nożami. Walczą z Władcą Gór 

Deszczu i Nocy, Morgarathem i jego armią wargalów, bronią Skandii przed Temudzeinami. 

 Wędrując z Willem, Haltem, rycerzem Dębowego LIścia – Horacem, księżniczką 

Cassandrą, lady Alyss i Gilanem przez kolejne strony tomów, dowiadujemy się jak silne są: 

odwaga i męstwo oraz potęga przyjaźni, wzajemnego zaufania i miłości. 

 Fabuła „Zwiadowców” jest wartka, dynamiczna, przez co książki czyta się szybko i z 

dużą przyjemnością. Bohaterowie są wyraziści i mają swoje cechy charakterystyczne. Ja 

osobiście bardzo lubię Horace’a za to, że nawet w najdziwniejszych i najbardziej 

niebezpiecznych sytuacjach myśli o jedzeniu. 

 Seria nie doczekała się jeszcze ekranizacji, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Plotki 

o filmie pojawiają się regularnie od kilku lat, a temat stale powraca – pewnie będzie kolejny 

sukces Studia Disney’a. 

Artur Łoś kl.4a 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Dziennik Cwaniaczka” 

 

 

 

Najbardziej podoba mi się książka "Dziennik cwaniaczka", którą napisał Jeff Kinney. To jest 

seria książek o chłopcu, który ma dużo wesołych przygód. 

Michał Giziński kl.4a 

Moją ulubioną książką jest „Dziennik cwaniaczka”, ponieważ  bohaterowie mają zabawne 

przygody. Książka jest ciekawa i wciągająca Polecam przeczytać. 

  

Antek Drabiński 4a  

 

 

 

 

 

 

„Magiczne drzewo”  
 
 
 
 
 
 

 

Moją ulubioną książką jest '' Magiczne Drzewo ''. Jest to książka fantastyczna oraz ma dużo 

przygód. Kiedy czytamy tę książkę przenosimy się do świata nierealistycznego i często 

używamy wyobraźni, dzięki czemu na świat spoglądamy dużo lepiej. Twórca tej książki 

potrafi zaskakiwać, daje dużo nowych przygód i aż nie można się spodziewać co czeka 

naszych bohaterów. Polecam czytanie tej i innych książek.  

Roxana Rutkowska 4a 

 

Moje ulubione książki to seria A. Maleszki „Magiczne drzewo”. 

Najbardziej podobają mi się książki: „Pojedynek” i „Porwanie”  

Szymon Firlej 5a 



 

 

 

 

 

„Charlie i fabryka czekolady” 

 

 

 

Moją ulubioną książką jest ,,Charlie i fabryka czekolady” Roalda Dahla. Jest to także 

lektura szkolna. Głównym bohaterem tej książki jest Charlie Bucket, który pochodzi z bardzo 

biednej rodziny. Mieszka w małym drewnianym domku na skraju wielkiego miasta. Razem z 

nim mieszkają tam też rodzice oraz dziadkowie Joe i George, babcie Josephine i Georgina. 

Charlie na każde urodziny dostawał tylko jedną tabliczkę czekolady ,,Williego Wonki’’, która 

była najlepszą czekoladą w całym mieście. Wszystkie dzieci oprócz biednego Charliego jadły 

ją codziennie. Z tego prezentu Charlie co roku się bardzo cieszył. 

Pewnego dnia Pan Willie Wonka urządził konkurs. Do pięciu czekolad włożył złoty 

bilet, a nagrodą było zwiedzanie fabryki wraz z nim. Charliemu udaje mu się znaleźć w 

czekoladce ten właściwy kupon. Fabryka należy do tajemniczego Willy’ego Wonki, który 

okazuje się być dziwnym, ale sympatycznym człowiekiem. Wraz z Charliem fabrykę zwiedza 

jeszcze czworo dzieci: Augustus Gloop, okropny żarłok, bezustannie jedzący jedną czekoladę 

po drugiej, Veruca Salt, córka bogatego producenta solonych orzeszków, której tata kupił 

setki tysięcy czekolad i kazał rozpakowywać je swoim pracownikom, Violet Beauregarde, 

niewychowana dziewczynka bezustannie żująca gumę i Mike Teavee, chłopiec pochłonięty 

bez reszty oglądaniem telewizji i fascynujący się gangsterskimi filmami. 

Wszystkie dzieci są niemądre, niegrzeczne i rozpieszczone; tylko Charlie jest grzeczny i 

posłuszny, jako jedyny nie próbuje niczego zjeść, chociaż jest głodny. Okazuje się, że Willy 

Wonka poszukuje dziecka, któremu w przyszłości przekaże fabrykę. Dlatego zorganizował 

ten konkurs i wycieczkę po fabryce, a pod jej koniec wybrał na swojego następcę Charliego 

Książka mówi o tym, że nie warto się wywyższać i uważać za lepszego niż inni. 

Często bowiem w życiu bywa tak, że to osobom ubogim skromnym udaje się spełnić swoje 

marzenia i znaleźć szczęście. 

Karina Gryżewska 5a 



 

Moją najulubieńszą książką jest "Charlie i fabryka Czekolady" ponieważ, lubię miłe i  

ciekawe książki. 

Druga ulubiona książka to "Normalni Ludzie" ponieważ, jest dużo dialogów i opowiada ona 

o zwykłym życiu. 

Trzecią moją ulubiona książka jest "Był Sobie Pies" ponieważ, jest uczuciowa i gdy czytałam 

te książkę to  popłakałam. 

Maja Karczmarek kl.6a 

 

 

 

 

„Do wszystkich chłopców których kochałam". 

Polecam książkę "Do wszystkich chłopców których kochałam". Opowiada o dziewczynie 

która zakochała się w chłopaku swojej siostry jednak pojawia się chłopak i na końcu książki 

zostają razem. Po drodze jest dużo przeszkód ale też pozytywnych historii. Bardzo przyjemna 

do czytania, bardzo polecam.  

Zuzanna Andziak kl 6a 

 

 

 

 

 

„Tomek u źródeł Amazonki” 
 

 

 

 

Moją ulubioną książką jest ,,Tomek u źródeł Amazonki”. Jest to jedna z książek 

opowiadających o przygodach Tomka Wilmowskiego napisana przez Alfreda Szklarskiego. 

Tomek uczestniczy w wyprawach do różnych krajów na wielu kontynentach. W wyprawach 

tych biorą udział Andrzej Wilmowski ( tata Tomka), Jan Smuga i Tadeusz Nowicki. Tym 

razem Tomek wyjeżdża do Ameryki Południowej.  Kiedy na obóz zbieraczy kauczuku 

napadają łowcy głów i zabijają Johna Nixona Jan Smuga postanawia odzyskać jego głowę. 



Wyrusza razem z metysem Mateo  odzyskuje głowę Nixona i ponieważ długo nie wraca 

Tomek organizuje wyprawę ratunkową. Przyjeżdża do dżungli amazońskiej razem z żoną 

Sally , kapitanem Nowickim i psem Dingo. Najpierw udają się do obozu Indian ,którzy będą 

potrzebni w trakcie wyprawy ratunkowej. Po drodze spotykają umierającego Indianina, który 

naprowadza ich na ślad Smugi. Staczają bitwę z Indianami ,którzy porwali Smugę. Po paru 

tygodniach wędrówki przez dżunglę docierają do ruin starożytnego indiańskiego miasta przy 

wielkim czynnym wulkanie. Tomek postanawia rozejrzeć się  W jednej z budowli pies Dingo 

coś wywęszył. Tomek wchodzi do tej budowli i po chwili zauważa grupę Indian. Nie broni się 

i pozwala  zaprowadzić się do  wodza. Okazuje się że na tronie wodza siedzi Smuga. Indianie 

uważają że aktywność wulkanu to gniew bogów i  postanawiają złożyć krwawą ofiarę w 

postaci dwóch kobiet aby uspokoić wulkan. Chcą żeby ofiarami były Sally i Natasza ( żona 

Zbyszka brata ciotecznego Tomka). Mają być one zrzucone w przepaść. Smuga pokazuje 

Tomkowi tajne przejście na dno przepaści gdzie są wysuwane sieci.  W sieci te Tomek łapie 

Sally i Nataszę ,które zostają zrzucone w przepaść . Po tych przygodach wszyscy szczęśliwie 

wracają do obozu. 

Ania Malanowska kl.6a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„W pustyni i w puszczy”  

 

Moją ulubioną książką  jest „W pustyni i w puszczy”. Opowiada ona  o 14- letnim Stasiu i 8-

letniej Nel, którzy w czasie wędrówki przez Afrykę, przeżyli wiele niebezpiecznych przygód. 

To sprawiło, że książka stawała się coraz bardziej ciekawa i z każdy następny rozdział 

czytałam z zapartym tchem. Każdemu kto lubi przygody polecam tę książkę. 

Weronika Bartczak kl.6b  

 

 



 

 

“Lassie wróć”to historia o miłości, wierności i przywiązaniu psa do człowieka 

“Zew krwi”-to historia o dzielnym psie, który stanął przed wyborem między życiem w 

świecie człowieka, a powrotem do natury. 

Mateusz Maliszewski 6b 

 

Moja ulubiona książką jest „Hobbit tam i z powrotem”, ponieważ ta książka jest bardzo 

wciągająca. 

Cezary Bogusz kl.6b 

 

 

 

 

„Chłopcy z Placu Broni”  
 

 

 

 

Pewnego dnia przyszedł do mnie dziadek i żaliłem mu się, że muszę przeczytać 

lekturę szkolną, która ma sporo stron. Dziadek się uśmiechnął i powiedział, że jak był 

w moim wieku to czytał bardzo fajną książkę, która mimo upływu lat utkwiła mu w 

pamięci. Spytałem dziadka co to za książka, na co dziadek odpowiedział mi, że to 

książka pt. „Chłopcy z Placu Broni” węgierskiego pisarza Ferenca Molnara. Byłem 

bardzo zaskoczony bo to była właśnie tą książkę miałem przeczytać jako lekturę 

szkolną. Zachęcony przez dziadka przeczytałem tą książkę. Ku mojemu zaskoczeniu 

bardzo szybko się ją czytało i bardzo mi się spodobała. 

Opowiadała o losach dwóch grup chłopców, którzy toczyli między sobą walki o 

plac do zabawy. Jedna grupa nazywała siebie Chłopcami z Placu Broni i jej 

przywódcą było Janosz Boka, a druga grupa nazywała siebie Czerwonymi Koszulami, 

zaś ich przywódcą był Feri Acz. Chłopcy spotykali się codziennie i przygotowywali się 

do walki, obmyślali strategie wojenne. 

Jednym z głównych bohaterów był jasnowłosy, wątły Erno Nemeczek, 

lekceważony przez kolegów szeregowiec, który z całego serca pragnął zasłużyć na 

awans. Nemeczek wzbudził moją sympatię, zadziwiał odwagą i zachowaniem godnym 

nie chłopca, lecz prawdziwego mężczyzny, ale przede wszystkim pokazał mi, czym 

jest lojalność i na czym powinna polegać prawdziwa przyjaźń. Gdy doszło do 



decydującego starcia między dwiema zwaśnionymi grupami chłopców chory 

Nemeczek też wziął w tej bitwie udział i odznaczył się wyjątkowym bohaterstwem. 

Niestety skończyło się to dla niego tragicznie. 

Bardzo polecam do przeczytania tę książkę ponieważ, opowiada o takich 

wartościach jak przyjaźni, honor, oddanie, odwaga, miłość. Łączy pokolenia. Na 

pewno jeszcze długo nie zapomnę o losach chłopców z Placu Broni a w szczególności 

o postawie bohaterskiego Nemeczka. 

Dawid Woźniak kl.7a 

 

 


