
Zabawa czytelnicza na czas pandemii 

 
Chętni uczniowie SP nr 25 wzięli udział w zabawie, 

która polegała na tym, by odpowiedzieć na pytanie: 

Przeczytałaś (-eś) w ostatnim czasie ciekawą książkę - nie 

lekturę? Napisz kilka zdań, dlaczego Ci się podobała i czy 

polecasz ją do przeczytania swoim koleżankom i kolegom. 

Jeśli lubisz rysować, możesz wykonać ilustrację do tej książki. 

 

 

Seria „Dziennik cwaniaczka” – Jeff Kinney 

Mateusz S. kl. 6c 

Ja bardzo lubię serię „Dziennik cwaniaczka”. W serii było 12 książek i wszystkie 

wielokrotnie przeczytałem, a jeden tom też w języku angielskim. Mama mówiła że to są 

bardziej komiksy. Książki opowiadają różne śmieszne zdarzenia z życia chłopca  

o imieniu Greg. Jest w tych książkach bardzo dużo śmiesznych tekstów np. 

przestraszyłem się, że on może mieć rację, ale wtedy do mnie dotarło, że mówi to koleś, 

który wyjada karmę dla myszoskoczków. Bardzo lubię te książki, dużo się przy nich 

śmiałem. 

 

„Metro 2033” -  Dmitry Glukhovsky 

Franciszek O. kl. 5e 

Chciałbym opowiedzieć o książce pt. „Metro 2033” autorstwa Dmitryja Glukhowskyiego. 

Książka jest od 12 lat  i szczerze mówiąc jest strasznie ciekawa, mimo że trochę długa, 

bo ma powyżej 500 stron. Akcja książki rozgrywa się w moskiewskim metrze, gdzie 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4864254/metro-2033
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4864254/metro-2033


ostatki ludzkości uchroniły się przed wojną atomową. Główny bohater Artem, który 

mieszka na stacji WOGN dostaje od tajemniczego człowieka wiadomość, że jeżeli ten nie 

wróci w przeciągu dwóch dni, to Artem ma dostarczyć pewien przedmiot do osoby  

o pseudonimie Młynarz, która znajduje się w legendarnym polis, czyli centrum 

moskiewskiego metra. Od tego zależy życie całej ludzkości. Sama książka jest dosyć 

mocno filozoficzna, a koniec jak i epilog zachodzą głęboko w pamięć. Książkę osobiście 

polecam wszystkim, ponieważ jest bardzo interesująca i pełna tajemniczości. Myślę, że 

spodoba się przede wszystkim fanom postapokalipsy, ale także zwykłemu czytelnikowi. 

 

 

„Felix, Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka” – Rafał Kosik 

Katarzyna D. kl. 6e 

           Rafał Kosik napisał serię piętnastu książek o przygodach Felixa, Neta i Niki. Do tej 

pory przeczytałam jedenaście tomów. Wszystkie były ciekawe jednak najbardziej 

podobał mi się tom siódmy : „Felix, Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka”. 

          Felix, Net i Nika są warszawskimi gimnazjalistami, poznali się 1 września 

pierwszego dnia 1 klasy. Cała trójka była spóźniona i to ich do siebie zbliżyło. Później 

przeżyli razem mnóstwo ciekawych przygód, podczas, których ich przyjaźń coraz 

bardziej się zacieśniła. Tworzyli „super paczkę”. Pierwsza część pojawiła się 15 lat temu 

i od tego momentu zmieniła się technologia.  Niektóre rzeczy opisane przez autora jako 

„nowość z przyszłości” dla nas są codziennością, a z kolei coś, co było wtedy naturalne, 

nam może wydawać się dziwne, np. to, że Nika nie miała telefonu komórkowego. 

          W tej książce przyjaciele pojechali na ferie zimowe do pensjonatu „Trzy Kuzynki”, 

w Sudetach. W sumie razem z nimi było około piętnastu osób. Przyjaciele (jak zwykle) 

próbowali nie wpakować się w kłopoty, i oczywiście (jak zwykle) im się to nie udało. 

Rozwiązali zagadkę Krzywej Wsi, Kuzynek oraz obrazu. Doszło do kradzieży arcydzieła. 

Przyjaciele, (jak i konkurencyjna paczka oraz Laura Poniatowska – dziewczyna Felixa) 

mają przeczucie, że z pensjonatem jest coś nie tak. Okazuje się, że jest to prawda, kiedy 

przyjaciele odkrywają tożsamość Kuzynek. 



          Tom siódmy jest najciekawsza częścią serii, ponieważ mocno trzyma w napięciu. 

Pojawia się też po raz pierwszy moja ulubiona bohaterka Laura Poniatowska, która 

polubiłam bardziej niż tytułową Nikę. 

 

„Harry Potter i Zakon Feniksa” – J.K. Rowling 

Elżbieta K. kl. 3e 

Ostatnim razem przeczytałam książkę pt. „Harry Potter i Zakon Feniksa”. Podobała mi 

się, ponieważ jest to historia typu “fantastycznego”. Jest w niej bardzo dużo akcji. 

Polecam tę książkę fanom „fantasy”, dlatego że cała powieść jest bogata w przeróżne, 

fantastyczne stwory i inne magiczne rzeczy. ☺ 

 

„Minecraft. Wypadek” – Tracey Baptiste 

Aleksander S. kl. 5b 

Autorem książki „Minecraft. Wypadek” jest Tracey Baptiste. Książka opowiada  

o nastoletniej Biance, która przeżywa wypadek samochodowy i budzi się w szpitalu.  

W pewnym momencie do jej pokoju przychodzi chłopiec, który nazywa się A.J. i daje jej 

gogle VR. Dziewczynka dzięki nim przenosi się do wirtualnego świata Minecrafta.  

Nie jest to jednak zwykły świat, bo przeplata się z rzeczywistością. Bianka musi 

rozwiązać zagadkę tego świata i odnaleźć przyjaciela. Oczywiście nie zdradzę 

zakończenia. Przeczytajcie! 

Książka bardzo mi się podoba, ponieważ nawiązuje do mojej ulubionej gry, czyli 

Minecraft. Polecam ją tym, którzy są fanami Minecraft’a i znudzili się już poradnikami 

albo po prostu wszystkie przeczytali i szukają przygodowych książek o Minecrafcie. 
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„Wiedźmin. Ostatnie życzenie” – Andrzej Sapkowski 

Natalia S. kl. 7b 

„Wiedźmin. Ostatnie życzenie” jest to zbiór opowiadań autorstwa Andrzeja 

Sapkowskiego i zarazem pierwsza część sagi o wiedźminie. Opowiadania te 

były najpierw publikowane na łamach gazety „Fantastyka”.  

 Opowiadania te opowiadają o przygodach Geralta z Rivii – wiedźmina, 

który przeszedł za młodu mutacje, która polepszyła mu zmysły, robiąc z 

niego mutanta. Wszystkie opowiadania skupiają się na jego pracy, czyli 

walce z potworami, takimi jak strzygi czy dżinami. Poznajemy również 

ciekawych bohaterów jak Jaskier, czyli poeta znający każdy język czy 

Yennefer, która jest potężną, acz arogancką czarodziejką.  

 Opowiadania są ze sobą luźno powiązane. Przed każdą dużą 

opowieścią są rozdziały „Głos rozsądku”, które płynie przenoszą nas do 

kolejnego opowiadania, przez co nie odczuwałam, że nie jest to 

pełnoprawna powieść.  Sapkowski stworzył świat pełen magicznych istot  

i potworów, opierając się na mitologii słowiańskiej. Pokazuje, że świat 

magiczny nie jest tak sielankowy, jak ludzie myślą. Walki są bardzo dobrze, 

co jest ważne jeśli chodzi o historię opierającą się na walczeniu z 

potworami. Bohaterowie są ciekawie zarysowani i każdy ma coś za uszami. 

Każdy z bohaterów jakoś wpływa na postrzeganie świata przez Geralta. 

Sam Geralt to postać charakterna, który nie cofnie się przed niczym, by 

ratować ludzi, ma też swoje zasady, których chce przestrzegać, ale z czasem 

przychodzić, że czasem dla większego dobra trzeba je złamać. Jedyna rzecz, 

która mi się nie podobała to styl pisania autora. W wielu miejscach 

niepotrzebnie przedłużał, a w niektórych miejscach skracał, co 

wprowadzało mnie w dezorientacje. Jednak uważam, że jest to godna 

lektura do zauważenia i przeczytania.    

 

 

Opracowała: Katarzyna Leszczyńska 

 


