
Drogi Uczniu! 

Jeśli się nudzisz i chcesz przeżyć bliskie spotkanie z kimś, kto nie zawiedzie, a sprawi, 

że poczujesz się lepiej, zatrzymasz się na chwilę, wzruszysz bądź zaśmiejesz, sięgnij  

po ciekawą książkę. 

Poczytaj (ebook) lub posłuchaj (audiobook)! Rekomendujemy stronę z darmowymi 

publikacjami, do której link umieszczamy poniżej. 

https://wolnelektury.pl/ 

 Klasom młodszym polecamy baśnie Andersena, zaś starsi uczniowie mogą sięgnąć 

 po legendy Artura Oppmana lub  powieści przygodowe Juliusza Verne’a lub Edith Nesbit. 

A teraz krótka reklama proponowanych lektur. 

 

Nastrojowymi, mądrymi, napisanymi pięknym językiem baśniami Hansa Christiana 

Andersena zachwycają się kolejne pokolenia dzieci, a ich rodzice odkrywają w nich coraz  

to nowe ukryte sensy. Warto więc sięgnąć po mniej znane tytuły  pięknych i wzruszających 

opowieści najsłynniejszego baśniopisarza świata. 

 

https://wolnelektury.pl/


Głównym bohaterem jest angielski dżentelmen – Phileas Fogg, stateczny, bogaty  

choć skromny samotnik. Zakłada się o 20.000 funtów szterlingów ze swoimi znajomymi,  

że objedzie świat wokoło w ciągu 80 dni. W podróż rusza z nowo najętym francuskim 

służącym. Po piętach drepcze im angielski detektyw  – Fix,  który jest przekonany, że Fogg 

jest sprawcą kradzieży znacznej kwoty pieniędzy z londyńskiego banku. Podróż odbywa się 

za pomocą wielu środków lokomocji, urozmaicona jest przygodami, które przeszkadzają  

w punktualnym dotarciu do celu. 

Kiedy Verne pisał swoją powieść, okrążenie świata w 80 dni było imponującym 

osiągnięciem. 

                                                                                   J. Verne, W 80 dni dookoła świata 

 

 

Dwie siostry i czterej bracia w wieku od kilku do kilkunastu lat, osieroceni  

przez matkę, zubożali wskutek niekorzystnego obrotu interesów ojca, nie ustają  

w poszukiwaniu skarbu, który mógłby poprawić byt rodziny. Sześcioro sympatycznych 

psotników, oddanych sobie na śmierć i życie, skłonnych do niedorzecznych pomysłów  

i działań, ale zawsze uczciwych, szlachetnych i wrażliwych na ludzkie niedole, znajduje  

na koniec skarb... zaskakujący i nieoczekiwany. 

                                                                                              Edith Nesbit, Poszukiwacze skarbu 



Miłej lektury!   

 

Dla spragnionych poznawania świata, jego geografii i przyrody proponujemy 

podróżowanie po jego ciekawych zakątkach wraz z Nel Małą Reporterką. Filmy z jej wypraw 

można  znaleźć w Internecie- o tym wiedzą niemal wszyscy. Nie wszyscy za to orientują się, 

że powstały też książki opisujące zwiedzanie świata przez Nel. Zachęcamy więc do oglądania 

i czytania relacji z wycieczek małej Nel. 

Miłego oglądania i czytania! 

Bibliotekarz i Nauczyciele                          

 

 

 

 


