
Biblioteka Szkolna proponuje piękne , wzruszające książki do przeczytania 

dostępne w formacie e -book 

 

1.,,Masło przygodowe’’- Barbara Steńka 

 

Masło przygodowe to znakomita, przezabawna i brawurowo napisana powieść Barbary 

Steńki, która opowiada o kilku miesiącach z życia dziesięcioletniej Kasi Koniec. Kasia, 

śmiemy twierdzić, to jedna z najoryginalniejszych bohaterek. Inteligentna i wygadana 

hipochondryczka, która każdego dnia naprawia świat i stara się usunąć z niego zło i 

niesprawiedliwość. Walczy ze szkolnymi oprawcami, wspiera Elizę, ofiarę przemocy 

domowej, krzewi wśród rówieśników świadomość ekologiczną i wiedzę o rzadkich, 

zagrożonych wyginięciem gatunkach. Rozwija także własne entomologiczne zainteresowania. 

W wolnych chwilach namiętnie mierzy sobie temperaturę, by jak najwcześniej dowiedzieć się 

o nieuchronnej chorobie. 

 

 

2.,,Tata gotuje kisiel’’- Barbara Steńka 

Spokojne życie Aśki komplikuje się, gdy jej mama postanawia wyjechać na kilka miesięcy do 

Anglii, a mieszkanie wynająć obcej rodzinie. Dziewczynka razem z ukochaną świnką morską 

ląduje u babci. Babcia jest kochana, ale to jednak nie mama! Ciągle narzeka, poucza, nie pija 

„czarnego szampana” i do tego zaczyna chorować! 

Z odsieczą przybywa tata, którego Aśka nigdy wcześniej nie widziała. Tata, który według 

mamy jest dzikusem mieszkającym w ciemnym lesie! Czy okaże się brakującym elementem 

w życiu dziewczynki? 

Opowieść o tym, że czasem w natłoku ważnych spraw dorośli zapominają, że ich decyzje 

wpływają na życie dzieci i że nieraz potrzebne są drastyczne środki, by im to uzmysłowić. 

 

 

 

3.,,Fisiowanie’’- Barbara Steńka 

 

Fisiowanie – znaczy tyle, co wygłupianie się, wariowanie. Fisiowanie jest bardzo twórcze, a 

przodują w nim dzieci. Szczególnie sześcioletnia Marylka! Ona potrafi zmienić każdą 

codzienną sytuację w niespodziankę i niezwykły przypadek. To nie zawsze podoba się 

dorosłym, ale cóż – dzieci z zerówki po prostu przypominają im, jacy sami dawniej byli. 

Proszę, oto przygody Marylki, jej brata – Miłosza, kota – Balona i… pewnego psa bez 

sierści… 

 



 

 

4.,,Niezłe ziółko’’- Barbara Kosmowska 

 

Eryk, choć z Babcią Malutką spędził niewiele czasu, jest szczęśliwy, że starsza pani zatrzyma 

się na dłużej w jego domu. Nikt tak jak Babcia Malutka nie potrafi wysłuchać chłopca i 

opowiadać o dalekich podróżach. A co jeszcze ważniejsze ‒ nikt tak dobrze Eryka nie 

rozumie. 

Nie zawsze jednak wszystko układa się tak, jak tego pragniemy. Kiedy świat Eryka nagle 

pustoszeje, to, co cieszyło najbardziej, staje się udręką, przed którą nie da się uciec nawet do 

domku na drzewie. Ale czy Eryk musi uciekać? Czy dar mądrości, jaki otrzymał w prezencie 

od babci, wystarczy, by odkryć swoją wartość, nowych przyjaciół i jasne strony dorastania? 

To piękna historia o szukaniu i znalezieniu tego, co jest prawdziwym dziecięcym skarbem ‒ 

wiary w siebie i szacunku dla innych.      

 

 

5.,,Rany Julek’’- Agnieszka Frączek 

 

 

Opowieść 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. 

 

 

 

 

 

 



 

6.,,Mój kumpel Jeremi’’- Ewa Martynkin 

 

Czwarta klasa to dla Oskara i jego przyjaciela Jeremiego zupełnie nowy rozdział w życiu. 

Trzeba zacząć wszystko od początku. No prawie wszystko, bo przecież to, co najważniejsze, 

czyli przyjaźń, zostaje. Przynajmniej tak się im obu wydaje. Pewnego dnia Oskar wpada w 

kłopoty i decyduje się ukryć to przed Jeremim. To jego wielki SEKRET. Gdzie kończy się 

tajemnica i zaczyna kłamstwo? Czy dobrze jest nie mówić prawdy bliskim, zwłaszcza gdy jest 

się samemu w niebezpieczeństwie? „Mój kumpel Jeremi” to ciepła, pełna humoru opowieść o 

tym, co w bliskich relacjach jest najważniejsze. Nie tylko dla chłopców. 

 

7.,,Gwiazda z pierwszego piętra’’- Barbara Kosmowska 

 

Spotykają się przypadkiem. 

Helenka, pozornie wesoła i radosna, myśli, że nikt jej nie widzi i nie potrzebuje. 

Mikołaj, samotnik, który niespodziewanie odkrywa przez swą lunetę nową gwiazdę. Ale przy 

okazji lepiej poznaje siebie i swoich bliskich. 

Czy Mikołaj odnajdzie drogę do nowego domu? 

 

 

L. Rybicka 


