
Książki naszych marzeń na półkach biblioteki szkolnej…. 

1.Seria Zosia z ulicy kociej Agnieszki Tyszki. To przezabawny cykl o perypetiach rezolutnej Zosi 

i jej zwariowanej  rodzinki.  Ponuraki, drżyjcie! Zosia nie pozwoli Wam się nudzić! 

 

 Zosia  tym razem nie może doczekać się 
przyjścia wiosny. Ma dość siedzenia w 
domu, owijania się szalikiem, noszenia 
grubej kurtki i ocieplanych portasów. Chce 
móc wystawić buzię do słońca, pomarzyć w 
cieniu ulubionej jabłonki i porozmyślać o 
niebieskich migdałach. W tej części między 
innymi: topienie Marzeny, czyli Miss 
Bajorki, Batman polarny, morski i 
pustynny, grzekotnik, a także ryjkonos 
malutki. Jednego możecie być pewni – na 
Kociej 5 nikt się nigdy nie nudzi!   

  

Właśnie rozpoczęły się wakacje... Wysoka 
gorączka i wysoka NIEŻYWOŚĆ (to słówko 
wymyślone przez moją siostrę) zatrzymały 
nas w domu. Nawet ogród wydawał się 
zamorską krainą, gdy leżałyśmy w naszych 
łóżkach. I wiało nudą tak, że aż robiły się 
od tego przeciągi. Żadnego towarzystwa, 
bo nikt nie przyjdzie w odwiedziny do 
zadżumionych. No, przesadzam… Ospa to 
nie dżuma, ale też jest zakaźna. I to 
jeszcze jak! Upragnione wakacje staną pod 
znakiem zapytania.  

  

To opowieść świąteczna, ale nie tylko. Do 
domu rodziców Zosi ma się zjechać dawno 
niewidziana rodzina – ale zanim to nastąpi, 
przyjdzie pora na zmianę tradycji. Między 
innymi za sprawą młodszej siostrzyczki 
Zosi, Mani, rezolutnego dziecka 
postępującego wbrew szablonom. To Mania 
decyduje, żeby kupić najbrzydszą choinkę 
(bo przecież nikt inny nie ulitowałby się 
nad szpetnym drzewkiem) i założyć 
karpiarnię…. 

 

 



 

2.Książki Martyny Wojciechowskiej: 

 

 
Dlaczego słonie boją się myszy, czy to 
prawda, że mrówkojady mają język 10 
razy dłuższy od naszego, a orangutany 
uwielbiają jeść duriany, najbardziej 
śmierdzące owoce świata, i że można 
oswoić hipopotama i razem z nim oglądać 
w telewizji seriale. Z tą książką 
odbędziecie niesamowitą podróż do 
najbardziej egzotycznych zakątków świata 
i poznają historie Jessiki, Happiego, 
Fusiego,... 

 

 

Jak to jest być żywą boginią i mieszkać w 
pałacu w Nepalu, dlaczego najlepsi 
biegacze świata rodzą się w Etiopii, gdzie 
można spotkać kobiety, których szyje są 3 
razy dłuższe niż nasze, albo w jakim kraju 
dzieci żyją w pływających wioskach. I 
wreszcie, czy to prawda, że w Afryce 
buduje się domy z kup krowy. O tym 
wszystkim opowiedzą dzieciaki; Matina, 
Lien, Mali, Zuzu i Merbatu bohaterowie tej 
książki. Poznając ich przygody, troski i 
radości poznacie jednocześnie inne 
kultury, obyczaje, tradycyjne wartości i 
sposoby życia. 

 


