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W ramach projektu czytaliśmy książki 

nowo zakupione do szkolnej biblioteki.

Zakochajmy się w czytaniu



Pisaliśmy prace na temat przeczytanych książek.

Książka Holly Webb pt. „Porwanie małej Mili” z serii „Zaopiekuj się 

mną” opowiada o małym bengalskim kotku Mili, który zostaje porwany przez 

handlarza rasowymi kotami oraz o jego właścicielce Tosi.

Któregoś dnia siostry Tosia i Krysia bardzo prosiły rodziców 

o kupienie kotka bengalskiego. Rodzice zgodzili się i pojechali wybrać 

zwierzątko. Kotek, którego rodzina wybrała, dosyć szybko odnalazł się 

w nowym domu. Nazwali ją Mila. To był dosyć miły, ale psotny kociak. Lubiła 

siedzieć na parapecie okna i patrzeć na drugiego kota przed swoim domem. 

Po kilku fajnych i zabawnych dniach nadszedł piątek. Dziewczynki musiały 

pójść do szkoły, tato z mamą do pracy, ale mama z domu wyszła najpóźniej 

ze wszystkich. Gdy musiała  już wychodzić i zostawić Milę samą, kotce 

zrobiło się smutno. Mama powiedziała Mili, że nie może wychodzić na dwór, 

ponieważ w okolicy kręcili się koci złodzieje. 

Mama zabarykadowała kocie drzwiczki. Kicia po 

trzech godzinach nie mogła już dłużej wytrzymać 

w domu  i podeszła do drzwiczek, a że Mila jest 

bardzo energiczną kotką, udało jej się je otworzyć. 



Kicia po trzech godzinach nie mogła już 

dłużej wytrzymać w domu  i podeszła do 

drzwiczek, a że Mila jest bardzo 

energiczną kotką, udało jej się je otworzyć. 

Kicia poszła na dwór i zobaczyła jakiegoś 

miłego pana, ale obcego. Mila zazwyczaj 

nie podchodziła do obcych osób, ale po 

tylu godzinach samotni skusiła się na 

towarzystwo. Podeszła do niego, gdy 

nagle nieznajomy schwytał ją i zawiózł 

daleko od domu. Kiedy dziewczynki 

wróciły ze szkoły kici tam nie było. 

Zmartwiły się. Porozwieszały informacje o zaginięciu Mili, ale nic to nie dało. 

Pewnego dnia Mili udało się uciec panu, który ją porwał, ale nie mogła znaleźć 

domu. Pobiegła na plac zabaw i tam zobaczyła dwóch chłopców cieszących się 

na jej widok. Ich mama to zobaczyła i zauważyła, że to jest kotek z ogłoszeń. Na 

szczęście mama spisała numer telefonu i zadzwoniła do właścicieli. Mama Tosi 

zobaczyła, że ktoś dzwoni i bardzo się ucieszyła, że kotek został odnaleziony. Po 

rozmowie szybko z córkami pojechała odzyskać kotka.  Podczas spotkania, 

radość była wielka. 

Książka jest bardzo przyjemna, wzruszająca i ciekawa. Uczy 

odpowiedzialności i wrażliwości. Polecam każdemu w każdym wieku.

Karina Hodera



Książka pt. „SKARB TROI” Olafa Fritsche.

W książce występuje grupka 

przyjaciół Lilly, Albert i Magnus, mają po 10 

lat. Bardzo zainteresowali się podróżami 

w czasie. Czas, który spędzają razem jest 

bardzo ciekawy i owocny. Od momentu kiedy 

odkryli magiczny tunel, są ze sobą jeszcze 

bardziej związani. Ich przyjaźń jest na dobre 

i na złe. 

Lilly to bardzo ciekawa osoba, która 

dorównuje swoim kolegom. Ma włosy koloru 

rudego blondu i błękitne oczy. Uwielbia grać 

w piłkę nożną i zawsze ma coś do 

powiedzenia. Ma lewe ręce do prac 

kobiecych typu szycie, zawsze prosi o to 

swoją mamę. Albert trzy lata temu w 

wypadku samochodowym utracił zdrowie 

i władzę w nogach. Porusza się na wózku 

inwalidzkim. Jego mama zginęła w wypadku 

samochodowym. Mieszkają z tatą w willi, w 

której znajduje się piwnica i magiczny tunel.



Albert nie może się poruszać, to 

jego przyjaciele zajmują się 

podróżowaniem, a on 

przygotowaniami i planowaniem 

wypraw.  Nosi okulary i aparat 

ortodontyczny. Jest wspaniałym

i opiekuńczym przyjacielem. 

Magnus jest bardzo mądry, 

sprytny, przewidujący, na 

poczekaniu potrafi znaleźć 

wyjście z sytuacji. Bardzo lubi 

majsterkować i robić coś 

z niczego.

Przyjaciele - Magnus, Lilly i Albert rozpoczęli wielką przygodę. 

Znaleziska w ogrodzie, różne drobiazgi, kolejny widelec i niezbyt drogocenny 

nóż. Po jakimś czasie stwierdzili, że poszukiwanie skarbów jest bardzo 

męczące. Po dwóch godzinach pozyskali efekt ich wysiłku, był to : widelec, 

blaszana papierośnica, cztery noże, łyżka, aparaty ortodontyczne, różne 

monety i wiele innych drobiazgów. Po tych znaleziskach udali się do domu 

odpocząć i pograć na komputerze. Tata Alberta stwierdził, że skarb jest 

bardzo skromny. Dzieci nadal były zawiedzione, że to nie jest skarb Troi.



Cały czas miały plan w głowach, że muszą robić coś więcej w 

poszukiwaniach. Tata Alberta próbował dzieci uspokoić, że to jest tylko 

stary ogród, a nie stanowisko archeologiczne. Uświadomił dzieciom ,że 

ponad sto lat temu ktoś odkopał skarb. Dzieci jeszcze bardziej zaczęły 

szukać i odnalazły skrzynię po poprzednich właścicielach willi. Były tam 

różne zapiski i wiadomości o tajemniczym tunelu. To tylko jeszcze 

bardziej wzmogło ich chęć na odnalezienie skarbu Troi. Przyjaciele 

szukali w Internecie różnych wiadomości, ale czuli się bardzo 

rozczarowani. Postanowili, że wpiszą w wyszukiwarkę słowa „Priam” 

i „Troja”. Jakież wielkie było ich zdziwienie,  gdy zorientowali się, że tak 

daleko trzeba się cofnąć w czasie. Zastanawiali się czy to fantazja, czy 

rzeczywistość. 
Myślę, że każdy rozdział 

książki „Skarb Troi” zaskakuje 

nowymi przygodami 

i wywołuje dreszczyk na 

plecach. Polecam bardzo 

przeczytanie tej książki. Mam 

nadzieję, że będziecie się 

przy niej bawić tak dobrze jak 

ja.

Życzę miłego czytania.

Hubert Sławski







Poznaliśmy autorów przeczytanych tekstów

i zachęcaliśmy kolegów       

do poznawania innych     

książek, które napisali.

Holly Webb



Olaf Fritsche



Podczas lekcji on-line opowiadaliśmy 

o przeczytanych książkach i zachęcaliśmy 

koleżanki i kolegów do zapoznania się z nimi.





Wzbogaciliśmy  wiedzę na temat zwierzaków domowych

oraz poznaliśmy historię Troi. 
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walka Achillesa z Hektorem koń trojański



Poznaliśmy frazeologizmy związane 

z wybranymi przez nas książkami.

Seria „Zaopiekuj się mną”

żyć jak pies z kotem – żyć z kimś 

w niezgodzie

kupować kota w worku - dokonać 

nieprzemyślanej transakcji; podjąć 

decyzję o kupieniu czegoś, czemu 

się wcześniej nie przyjrzało 

(tyle) co kot napłakał - malutko, 

niewiele 

odwracać kota ogonem -

przedstawiać jakąś sprawę w 

sposób fałszywy, załgany, 

zrzucając z siebie

odpowiedzialność na kogoś 

niewinnego  

„Skarb Troi”

Koń trojański – podstępny i 

niebezpieczny dar, ukryte 

niebezpieczeństwo, chytry plan

Pięta Achillesa – słaby punkt

francuski piesek – ktoś 

delikatny, wybredny, kapryśny, 

grymaszący 

czuć się jak zbity pies – czuć 

się fatalnie 

jak psu z gardła wyjęty –

pognieciony



Zachęcaliśmy kolegów do czytania książek 

i dyskutowaliśmy na temat płynących z tego korzyści. 



Dziękujemy za uwagę

Uczniowie klasy IV:

Karina Hodera

Weronika Matkowska

Fabian Mazur

Hubert Sławski

Zakochajmy się w czytaniu


