Książki na luty
dla klas 4-6

Arka Czasu, Marcin Szczygielski, Instytut Wydawniczy Latarnik
To książka o Holocauście, ale widzianym z perspektywy dziecka. Rafał ma dziesięć lat
i wraz z dziadkiem mieszka w Dzielnicy, czyli warszawskim getcie. O swoich rodzicach
mówi, że wyjechali do Afryki, ale czytelnik domyśla się, że prawda może być nieco
smutniejsza. Dziadek za wszelką cenę chce ocalić chłopca a to w czasach okrutnej wojny
staje się z każdym dniem trudniejsze. Co zrobi starszy pan dla ukochanego wnuka? Czy
Rafał poradzi sobie bez pomocy dorosłych? I jakie podróże odbędzie dzięki tytułowej Arce
Czasu?

KTÓRA TO MALALA? RENATA PIĄTKOWSKA, WYDAWNICTWO LITERATURA
Która to Malala?- te słowa padły, gdy grupa mężczyzn wdarła się do autokaru
przewożącego uczennice pakistańskiej szkoły. A potem... padł strzał. Dlaczego ktoś pragnął
śmierci małej dziewczynki? Co takiego zrobiła, że jej życie znalazło się w
niebezpieczeństwie? Jestem przekonana, że po lekturze pierwszego rozdziału, zachcesz
wiedzieć wszystko o tym, co spotkało Malalę i jej bliskich. Tym bardziej, że ta historia
wydarzyła się naprawdę. Przeczytaj historię Malali Yousafzai, laureatki pokojowej
Nagrody Nobla. A potem przypomnij ją sobie, gdy zaczniesz marudzić, że znów musisz iść
do szkoły.

dla gimnazjum

JOHN GREEN PAPIEROWE MIASTA, WYDAWNICTWO BUKOWY LAS
Mają osiemnaście lat, uczą się w tym samym liceum. Znają się od dzieciństwa. On kocha
się w niej, poza tym wiodąc dość zwyczajne życie nastolatka. A ona? Zbuntowana Margo
wciąga raczej przewidywalnego Quentina w tarapaty, po czym znika. Chłopak musi ją
odnaleźć a przy okazji może uda mu się odnaleźć cos jeszcze... Być może znasz Johna Greena
z powieści „Gwiazd naszych wina”. Tym razem poznaj tajemnicę „Papierowych miast”.

AMOZ OS, NAGLE W GŁĘBI LASU, WYDAWNICTWO REBIS
To trochę bajka a trochę opowieść o odrzuceniu i sile stereotypów. Wyobraź sobie
wioskę, z której pewnej nocy znikają wszystkie zwierzęta. Nie usłyszysz tu śpiewu ptaków,
nie zobaczysz wylegującego się przed domem psa ani nawet nie zdenerwuje cię bzyczenie
komara. Co sprawiło, że zwierzęta zniknęły? Zdaniem dorosłych to sprawka demona a
rozmowy o tym, co się niegdyś wydarzyło należą do tematów tabu. Dwoje ciekawskich
dzieci wyrusza do zakazanego lasu, by poznać prawdę. A ta skłania do gorzkich refleksji.
Polecam Ci tę książkę nie tylko ze względu na ciekawą, nieco magiczną historię, ale również
z powodu barwnego, poetyckiego języka, jakże odmiennego od tego, z którym spotykamy
się na co dzień.

