KSIĄŻKI PRZYGODOWE :)

„Dynastia Miziołków” J. Olech
Absolutnie cudowna, ciepła i pełna humoru opowieść o pewnej
rodzince.
“Dynastia Miziołków” to perypetie pewnej wesołej rodziny. Książka
ukazuje ich codzienne życie, które obfituje w wiele niezwykłych
przygód i niecodziennych zdarzeń. Odkryj zwariowany świat
sympatycznego Miziołka i jego nietypowej rodzinki.
Książka w formie dziennika, prowadzonego przez głównego
bohatera Miziołka, opowiada o różnych sytuacjach w szkole
i szkolnych przyjaciołach, o jego młodszym rodzeństwie, Małym
Potworze i Kaszydłe, oraz rodzicach - Mamiszonie i Papiszonie.
W tej książce nikt nie jest doskonały, ale wszyscy się wspierają
i wzajemnie pomagają :)
Powieść dla czytelników w każdym wieku!
(w każdym razie ja KOCHAM Miziołki :)))

seria opowieści z nurtu antypedagogiki,
czyli Roald Dahl i jego przewrotne wychowanie...

„Wiedźmy”
Możesz siedzieć tuż obok wiedźmy i nic o tym nie wiedzieć! One
wyglądają jak najnormalniejsze kobiety, ale są strasznie
niebezpieczne dla dzieci! Szczęśliwie dla bohatera tej opowieści
jego babcia wiedziała bardzo dużo o wiedźmach, a przecież i tak
nie wszystko potoczyło się zgodnie z planem...
(do obejrzenia jest także adaptacja filmowa)

„Fleje”
Pan Fleja i Pani Fleja robią sobie nawzajem wstrętne dowcipy. Idę
o zakład, że nie spotkaliście większych obrzydliwców. Nigdy się nie
myją, z ptaków robią zapiekankę i nienawidzą dzieci. Zajrzyjcie
do środka książki, a dowiecie się, co wspaniałego wymyślili dla nich
ptak Roly-Poly i małpy Hop Skoczki.
Dżdżownice w spaghetti...
Żaba w łóżku...

Oko w piwie...
i inne dowcipy Państwa Flejów czekają na Ciebie!

„Matylda”
Czy lubicie swoich nauczycieli? Nawet jeżeli nie wszyscy są
ideałami, to na pewno nie ma wśród nich takiego monstrum jak
Agata Pałka, dyrektorka szkoły Matyldy. Wystarczy powiedzieć
o niej tyle, że trenuje czasem... rzucanie uczniami na odległość.
W domu Matylda też nie ma łatwego życia: musi walczyć
z rodzicami o swoje miejsce i o swoje prawa. Jednak Matylda nie
jest zwyczajnym dzieckiem! Ma zadatki na prawdziwego geniusza.
Umie świetnie czytać, błyskawicznie mnoży w pamięci i bardzo
mądrze myśli. Potrafi zresztą dokonać znacznie, znacznie bardziej
zdumiewających rzeczy...Jak potoczą się losy niezwykłej
dziewczynki?

„Nowe przygody Mikołajka”

R.

Gościnny, JJ. Sempe
Mikołajek, Joachim, Euzebiusz, Maksencjusz, Alcest, Ananiasz...
To imiona najpopularniejszych łobuziaków w historii literatury
dziecięcej. Ich przygody bawią polskich czytelników już od pół
wieku!
Dlaczego Rosół ma ksywę...Rosół?
I dlaczego nie lubi lodów?
Jak to się stało, że Kleofas przestał być najgorszy w klasie?
Kto jest najlepszym graczem w kulki w całej szkole?
Odpowiedzi na te pytania (i wiele innych, cisnących się na usta

od samego początku znajomości z Mikołajkiem i jego kolegami)
znajdziesz w serii książek o Mikołajku.

„Filipek i dziewczyny”
M. Strękowska – Zaremba
Filipek Zaskroniec, niepoprawny optymista i łobuziak, dowiaduje
się, że będzie miał rodzeństwo. Brata powitałby z szeroko
otwartymi ramionami, ale co, jeśli to będzie...siostra? Przecież
każdy szanujący się chłopak wie, że z dziewczynami nie da się
normalnie wytrzymać! Zacałują na śmierć, wygadają rodzicom
każdą tajemnicę, zamęczą swoimi babskimi sprawami. A jak się
człowiek – nie daj Boże! - zakocha w takiej jednej, to już amen
w pacierzu!
Kipiąca humorem, trochę niepoprawna książka dla wszystkich,
którzy lubią bohaterów w typie słynnego Mikołajka.

„Filipek i wakacje”
M. Strękowska – Zaremba
Filipek to istny wulkan energii, a jego głowa to prawdziwa skarbnica
niepoprawnych (zdaniem dorosłych) pomysłów. Nic dziwnego,
że nadchodzące wakacje spędzają jego rodzicom sen z powiek.
Ale ani obóz piłkarsko-taneczny, ani składanie mebli z Ikei,
ani wyjazd z dziadkiem do sanatorium nie są w stanie sprawić,
że Filipek będzie się źle bawił!
W końcu każdy pomysł dorosłych na zajęcie mu czasu wolnego
można ulepszyć, prawda?

„Jaśki” JF. Arrou – Vignon
Sześciu chłopaków w rodzinie to murowane awantury. Zwłaszcza
gdy wszyscy mają na imię Jan i jeden z nich zawsze chce być

szefem, inny ma przydomek Demolka, a ostatni nigdy nie przestaje
płakać. Wakacje w hotelu wojskowym, przeprowadzka, szalone
śledztwa detektywistyczne – Jaśki wszystko potrafią zmienić
w niezwykłą przygodę. I choć tato to złota rączka, a mama jest
doskonale zorganizowana, i tak nie mają żadnych szans,
bo chłopaków jest aż sześciu...

„Bratki” E. Colfer
Pięciu nieznośnych braci – w domu, w szkle i na wakacjach.
Nad morzem prześladują ich straszni piraci, w szkole upiorna
bibliotekarka Matylda Bulwa, a w domu... W domu rodzice
wychodzą z siebie, żeby w ogóle przeżyć, zupełnie jak w rodzinie
niesfornych Jaśków.
Każdy kraj ma swoje Jaśki.
Zobacz, co dzieje się w Irlandii!

