Sygnatura czasowa

Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Do której klasy chodzisz? Jeżeli w wolnym czasie czytasz
Jakie książki to
czytasz
dlaczego?
najchętniej?
Czy masz ulubionego autora/autorów?
Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź
Masz
tak ulubioną
to jakiegoksiążkę,
autora lub
którą
Jeśli
jakich?
poleciłbyś
tak to jakąrówieśnikom?
(podaj tytuł,
Skąd
może
dowiadujesz
być kilka)?się, jakąJak
książkę
częstowarto
czytasz
przeczytać?
książkiCzy
? lubisz odwiedzać szkolną
Adres
bibliotekę?
e-mail

2020-12-07 20:53:04 chłopiec

7 lubie

przygodowe

Nie

nie

Tak

Ronaldo

od kolegów, z internetu

raz w tygodniu

Nie

2020-12-07 20:56:44 dziewczynka

2 Lubię

przygodowe

Tak

Konopnicka

Tak

Nela

z internetu, od rodziców

codziennie

Tak

2020-12-07 20:57:48 chłopiec

5 bo mnie zaciekawiają i fascynują
komiksy

Tak

Andrzeja Maleszkę

Tak

kaczor donald kronki Archeo
od kolegów
oraz magczne drzewo raz w tygodniu

Tak

2020-12-07 20:58:23 chłopiec

8 nie czytam

przygodowe

Nie

j

Tak

Kamienie nie Szaniec

od rodziców

Tak

2020-12-07 21:04:33 dziewczynka

8 bo lubie, są ciekawe

przygodowe, fantastyczneNie

znaczy nie mam ulubionych
Nie
ale lubie J.K. Rowling

.

od kolegów, z internetu, z innych
raz w tygodniu
źródeł

Nela Mała Reporterka

Przygody Neli Reporterki, encyklopedia
od kolegów, od
dlarodziców,
dzieci-ciało
od
razbibliotekarza
człowieka
w tygodniu

Tak

zaznaczyłam odpowiedz ''nie''
Nie

.

rzadziej

Tak

nie mam

Tak

kapelusz za sto tysięcy ,Ania
z innych
z zielonego
źródeł wzgórza

rzadziej

Tak

Nie

nie zaznaczyłam

Nie

nie mam

z internetu, od rodziców, od
raz
bibliotekarza
w miesiącu

Tak

Nie

Nie mam

Tak

Felix, Net i Nika

z internetu, z czasopism, zcodziennie
innych źródeł

Tak

z internetu, z czasopism, zcodziennie
innych źródeł

Nie

2020-12-07 21:09:13 dziewczynka

Pierwszej

2020-12-07 21:13:27 dziewczynka
2020-12-07 21:20:16 dziewczynka

7 Aby wejść w cudowną historie,
przygodowe,
czym oderwać
fantastyczneNie
się od rzeczywistości.
7b

2020-12-07 21:20:35 dziewczynka
2020-12-07 21:24:46 dziewczynka

W ten sposób rozwijam swoja
obyczajowe,
wyobraznie
przyrodnicze,Tak
popularnonaukowe
jest to cos ciekawego i wciągajacego
przygodowemozna milo spedzic
Nie czas
7 nie czytam

7b

przygodowe

Bo sprawia mi to przyjemność
komiksy

Tak

z innych źródeł

2020-12-07 21:35:37 chłopiec

7 Lubię zagłębiać się w ciekawe
przygodowe,
historie fantastyczne,Tak
komiksy, popularnonaukowe
Ernest Cline

Tak

Armada/Player one

2020-12-07 21:36:32 dziewczynka

5 bo są kreatywne, przygodowe,
przygodowe,
ciekawe fantastyczneTak
i dużo się w nich dzieje

Tak

" Uwierz w Mikołaja " Magdalena
z internetu,
Witkiewicz
od rodziców

2020-12-07 21:39:13

Tak

G. Kasdepke, J.Ch. Andersen,
Tak A. Lindgren, Markus Zusak
Chata, Pippi - 3 części, Madika
z internetu,
z Czerwcowego
od rodziców
wzgórza
raz w tygodniu

Tak

Nie

nie zaznaczyłam

Tak

magiczne drzewo olbrzymod kolegów

rzadziej

Tak

2020-12-07 21:41:05 dziewczynka

6 bo mam je za lektury

2020-12-07 21:41:28 dziewczynka

7 bo Lubie się czegoś dowiadywać
popularnonaukowe

Tak

Regina Brett

Tak

Jesteś Cudem

z internetu

raz w miesiącu

Tak

2020-12-07 21:42:06 chłopiec

7 sprawia mi to przyjemnośćfantastyczne

Tak

J.K. Rowling

Tak

Harry Potter

od kolegów, od rodziców raz w tygodniu

Tak

2020-12-07 21:49:18 chłopiec

8 Ponieważ są ciekawe

przygodowe, fantastyczne,Tak
komiksy

Brandon Mull, Rick Riordan
Tak

Pięć królestw, Baśniobór, pozaświatowcy,
od kolegów, z innych
Percyźródeł
Jackson
codziennie
i bogowie olimpijscy Nie

8 By ćwiczyć wyobraźnię.

popularnonaukowe

Tak

Duch Święty

Tak

Pismo Święte

od rodziców

codziennie

Tak

przygodowe

Tak

Duch Święty

Tak

Pismo Święte

od rodziców

raz w tygodniu

Tak

Tak

"Zbrodnia nie przystoi damie",
z internetu,
"Sposóbz na
innych
Elfa"źródełcodziennie

Tak

Felix, Net i Nika, Rodzina Wafelków.
od rodziców

raz w tygodniu

Tak

Tak

Harry Potter

z innych źródeł

raz w miesiącu

Tak

Tak

"Tajemniczy ogród"

od kolegów

raz w tygodniu

Tak

2020-12-07 21:52:35 chłopiec
2020-12-07 21:56:51 chłopiec

7c

2020-12-07 22:00:58 dziewczynka
2020-12-07 22:02:37 dziewczynka

6 relaksuje i odstresowuje mnie
obyczajowe,
to oraz pomaga
przygodowe,
mi nabywać
Nie
fantastyczne,
nowej wiedzy
komiksy
i słównie zaznaczyłam
4B

2020-12-07 22:16:56 dziewczynka
2020-12-07 22:32:57 dziewczynka

Z pasji do książek

przygodowe

Nie

raz w miesiącu

Ponieważ sprawia mi to przyjemność
obyczajowe, przyrodnicze,Tak
poezje

Magdalena Witkiewicz

rzadziej

Ponieważ gdy czytam książki
przygodowe,
przenoszęfantastyczneTak
się w inny świat uświadomiła mi to np Rafał
książka
Kosik,
Felix,Joanna
Net i Nika.
Krzyżaniak,
Tak
7 Ponieważ, w danym czasieobyczajowe,
mam na to ochotę.
przygodowe, Tak
fantastyczne, popularnonaukowe
J.K. Rowling

4b

Bo są ciekawe.

przygodowe

Nie

nie mam

2020-12-07 22:41:06 dziewczynka

7 Czytam, ponieważ są interesujące
przygodowe,
i rozwijają
fantastyczneNie
mnie.

Zaznaczyłam odpowiedź nie.
Nie

Zaznaczyłam odpowiedź nie.
od kolegów, z internetu, odcodziennie
bibliotekarza, z czasopism,
Takz innych źródeł

2020-12-07 23:03:28 chłopiec

4 lubię poznawać różne historie
przygodowe

AGNIESZKA STELMASZCZYK
Tak

KRONIKI ARCHEO

od rodziców

raz w tygodniu

Tak

2020-12-07 23:06:48 dziewczynka

7 czytam ponieważ uważamobyczajowe,
że jest to rozwijająca
popularnonaukowe
rozrywka
Nie

nie zaznaczyłam

Tak

Mały książe

z innych źródeł

raz w tygodniu

Nie

J.K. Rowling

Tak

,,Harry Potter"

z internetu, z innych źródełcodziennie

...

Tak

Niezgodna, igrzyska śmierci,
z internetu
percy jackson

Tak

2020-12-07 23:14:39 chłopiec

5a

Ponieważ są ciekawe.

przygodowe, fantastyczneTak

2020-12-07 23:14:42 dziewczynka

7b

Bo mogę wejść w tedy w inny
przygodowe,
świat
fantastyczneNie

2020-12-07 23:18:05 chłopiec

7 Dla przyjemności

2020-12-07 23:33:23 dziewczynka

7 Ponieważ jest to moja pasja
przygodowe,
i kocham czytać!
fantastyczne,Tak
poezje

2020-12-08 06:28:38 chłopiec

6c

2020-12-08 07:41:08 chłopiec

7c

2020-12-08 07:41:27 chłopiec

przygodowe, fantastyczne,Tak
komiksy

Rick Riordan, J.R.R Tolkien
Tak

codziennie

seria książek "Percy Jackson
od kolegów,
i Bogowiez Olimpijscy"
internetu, od
iraz
"Olimpijscy
rodziców
w tygodniu
Herosi"

Moim ulubionym autorem jest
Tak J.R.R Tolkien oraz ostatnio
Wszystkim
zainteresowałam
fanom fantastyki
się od
fraszkami
polecam
rodziców,
Jana
Władcę
od Kochanowskiego.
bibliotekarza
Pierścieni.
codziennie

Nie
Nie
Nie
Tak

Bo sprawia mi to przyjemność
przygodowe, fantastyczne,Tak
komiksy, przyrodnicze

David Williams

Tak

Potwór z Arktyki

od kolegów, od rodziców, od
razbibliotekarza,
w tygodniu z innych źródeł
Tak

Z pasji do książek

Duch Święty

Tak

Pismo Święte

od rodziców

przygodowe

Tak

8 Przyjemność i chęć powiększenia
fantastyczne,
wiedzypopularnonaukowe,
Tak
poezje
Tak

raz w tygodniu

Tak

Niccolò Machiavelli i Sun Tzu
Nie

Niestety, poziom moich książek
od rodziców,
przewyższa
z innych
ich intelektualnie
źródeł
raz w miesiącu

Nie

Duch Święty

Tak

Pismo Święte

od rodziców

raz w tygodniu

Tak

Nie

Nie mam

z innych źródeł

raz w miesiącu

Nie

od rodziców, z innych źródeł
rzadziej

2020-12-08 07:42:29 chłopiec

7c

Z pasji do książek

przygodowe

2020-12-08 07:49:47 chłopiec

8a

Rzadko czytam

przygodowe, fantastyczneTak

Brandon Mull

2020-12-08 08:00:55 dziewczynka

7b

Bo je lubie

przygodowe, fantastyczne,Tak
komiksy

Tolkien, Andrzej Sapkowski,
Tak

Wiedzmina

2020-12-08 08:03:46 chłopiec

5a

Ponieważ są wciągające. przygodowe, fantastyczne,Tak
komiksy, przyrodnicze

J.K Rowling

Tak

Seria książek Harry Potterod rodziców

codziennie

Tak

Zaznaczyłam NIE

Tak

Lasse i Maja

rzadziej

Tak

z internetu, od rodziców

Tak

2020-12-08 08:04:26 dziewczynka

7 Ponieważ rodzice mi karząprzygodowe, fantastyczneNie

2020-12-08 08:06:24 dziewczynka

8 Ponieważ uważam je za wspaniałe
przygodowe,
dopełnienie
fantastyczneTak
dnia, szczególnie bardzo męczącego
J.K Rowling,
bądź trudnego
Rick Riordan,
dla mnie.
Tak
Stephen
Według
King,
mnie
Kiera
są Cass,
one Harry
najlepszą
Cassandra
Potter,
możliwością
Percy
Clare iJackson,
Remigiusz
do zposzerzenia
internetu
Miasta,
Mróz Elita
swoich horyzontów
codziennie
poprzez przygody bohaterów
Tak
oraz rozwijanie wyobraźni i nauki poprawnego języka (nie tylko po

2020-12-08 08:07:46 dziewczynka

6b

czasem dlatego bo mi się nudzi
przygodowe,
albo, bofantastyczne,
muszę np. lekturę
Tak
komiksy

Rafał Kosik, Andy GriffithsTak
z Terry Denton ale moja ulubiona
domek naksiążka
drzewie
z ich
różne
książek
serie,
z innych
tokocham
domek
źródeł
taniec
na drzewie codziennie

2020-12-08 08:14:21 dziewczynka

Chodzę do 7 klasy.

Czytam książki ponieważ bardzo
przygodowe,
lubię tofantastyczne,
robić i rozwijać
Tak
przyrodnicze
swoją wyobraźnię.

Rick Riordan, Nela mała reporterka,
Tak
Cornelia Funke,Serie
Katherine
książek
Woodfine
"Percy Jackson
od kolegów,
i bogowieodolimpijscy",
rodziców, "Olimpijscy
zcodziennie
innych źródeł
Herosi", "Tajemnice
Tak domu handlowego Sinclairs", seria książek o Atramentowym świecie.

2020-12-08 08:14:35 dziewczynka

5B

Ponieważ lubię czytać

Anne Goscinny

przygodowe, fantastyczneTak

Tak

Lukrecja

Tak

od kolegów, z internetu, odcodziennie
bibliotekarza, z innych źródeł
Tak

Sygnatura czasowa

Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Do której klasy chodzisz? Jeżeli w wolnym czasie czytasz
Jakie książki to
czytasz
dlaczego?
najchętniej?
Czy masz ulubionego autora/autorów?
Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź
Masz
tak ulubioną
to jakiegoksiążkę,
autora lub
którą
Jeśli
jakich?
poleciłbyś
tak to jakąrówieśnikom?
(podaj tytuł,
Skąd
może
dowiadujesz
być kilka)?się, jakąJak
książkę
częstowarto
czytasz
przeczytać?
książkiCzy
? lubisz odwiedzać szkolną
Adres
bibliotekę?
e-mail

2020-12-08 08:16:21 dziewczynka

6b

Dla rozrywki!

fantastyczne, komiksy

Tak

saga WOJOWNICY
seria 1 Wojownicy
tom 1 Ucieczka w dzicz
tom 2 Ogień i lód
tom 3 Las tajemnic
tom 4 Cisza przed burzą
tom 5 Niebezpieczna ścieżka
tom 6 Czarna godzina
seria 2 Wojownicy nowa przepowiednia
tom 1 Północ
tom 2 Wschód księżyca
tom 3 Świt
tom 4 Blask Gwiazd
tom 5 Zmierzch
tom 6 Zachód słońca
seria 3 Wojownicy potęga trójki
tom 1 Widzenie
tom 2 Mroczna rzeka
tom 3 Wyrzutek
tom 4 Zaćmienie
tom 5 Długie cienie
tom 6 Sunrise (jeszcze niewydana po polsku)
poboczne serie
Wojownicy manga (komiks)
tom 1 Bicz. Początek legendy
tom 2 Tygrysia Gwiazda i Sasza. Ucieczka w las
tom 3 Tygrysia Gwiazda i Sasza. Szukając schronienia
tom 4 Tygrysia Gwiazda i Sasza. Powrót do klanów
tom 5 Szara Pręga. Zagubiony wojownik
tom 6 Szara Pręga. Schronienie wojownika
tom 7 Szara Pręga. Powrót wojownika
Wojownicy superedycja
tom 1 Misja Ognistej Gwiazdy
tom 2 Przepowiednia Błękitnej Gwiazdy
tom 3 Tajemnica Żółtego Kła
tom 4 Odwet Wysokiej Gwiazdy
Kate Cary, Cherith Baldry,Tak
Vicky Holmes, Tui T. Sutherland (Erin Hunter), J.K.Rowling
od kolegów, z internetu, odcodziennie
rodziców, od bibliotekarzaTak

2020-12-08 08:17:21 dziewczynka

5 tak, czytam książki. zazwyczaj
przygodowe,
dlatego,że
fantastyczne,
mi się nudzi.
Nie
komiksy

2020-12-08 08:21:06 chłopiec

7 Ponieważ jest to ciekawa rozrywka,
przygodowe,
dla fantastyczneTak
której nie trzeba siedzieć przez komputerem.
Robert Muchamore, J.R.R.Tak
Tolkien

2020-12-08 08:23:43 chłopiec

7c

2020-12-08 08:24:22 chłopiec

Dla rozrywki
7 Ponieważ są ciekawe

Nie mam.

Nie
Tak

Nie mam.

z innych źródeł

codziennie

Tak

Władca Pierścieni, Lunatykod kolegów, od rodziców, od
codziennie
bibliotekarza, z innych źródeł
Tak

przygodowe, fantastyczne,Tak
komiksy

Brandon Mull

przygodowe, fantastyczne,Tak
komiksy

Rafał Kosik, J R R TolkienTak

Baśniobór

Seria władca pierścieni, Seria
od kolegów,
Felix, Netz iinternetu,
Nika i Hobbit
odraz
rodziców,
w miesiącu
z innych źródełTak

z internetu, z czasopism raz w tygodniu

Tak

2020-12-08 08:24:32 chłopiec

6c

Dlatego ze moge poczuc ze
przygodowe,
jestem jednym
fantastyczneTak
z bohaterow tej ksiazki.

Tolkien

Tak

Felix, Net i Nika albo Niki iod
Tesla
kolegów, od rodziców, od
razbibliotekarza
w miesiącu

Tak

2020-12-08 08:24:56 dziewczynka

6b

dlatego ,że to lektura albo fantastyczne,
mi się nudzi (wyjątek
komiksy,komiksy
przyrodnicze
Nie donald uwielbiam)

.

Tak

cała seria tych najnowszych
oddonaldów
kolegów, z internetu, z innych
rzadziejźródeł

Tak

Nie

.

raz w tygodniu

Tak

Tak

Komiks Marvela, hej Jędrek
z innych źródeł

raz w tygodniu

Tak

Nie

Tak

Magiczne drzewo

od bibliotekarza

raz w tygodniu

Tak

2020-12-08 08:42:56 chłopiec

7 Bo mi się nudzi lub kiedy mnie
przygodowe,
najdzie fantastyczneTak

Andrzej Maleszka Harry Potter
Nie

X

od rodziców, z innych źródeł
codziennie

Tak

2020-12-08 08:44:17 chłopiec

6 lubie książki

John Flanagan

Tak

zwiadowcy

z innych źródeł

Nie

Tak

Tomek Łebski, Dziennik cwaniaczka,
od kolegów,Pamiętnik
z internetu,
Zuzy
z innych
codziennie
Łobuzy
źródeł

Tak

"Tajemniczy ogród"

Tak

2020-12-08 08:31:06 dziewczynka

6 Czytam komiksy. Ponieważ
fantastyczne,
nie mogę oglądać
komiksy
niektórych
Tak filmów bo są niedostępne.
Robert Downey Junior

2020-12-08 08:33:41 chłopiec

6B

Bo sąinteresujące

komiksy

2020-12-08 08:34:29 dziewczynka

7b

Sprawia mi to pryzjemnośćprzygodowe
fantastyczne

Nie

Tak

Nie

2020-12-08 08:46:14 dziewczynka

IV

Większość z nich bardzo mnie
przygodowe,
ciekawi i fantastyczneTak
wciąga.

Alice Pantermuller

2020-12-08 08:50:31 dziewczynka

4b

Bo są ciekawe i uczą jak poprawnie
przygodowe
pisać wyrazy.

(nie mam ulubionego autora)
Tak

2020-12-08 08:51:43 chłopiec

Nie

6 Bo lubię to robić i są interesujące
przygodowe, fantastyczne,Tak
popularnonaukowe
Nie

z internetu, od rodziców

codziennie

od kolegów, od rodziców codziennie

Aleksander Dumas, Rafał Kosik,
Tak Rick Riordan, Wiesław
"Felix,
Wernic
Net i Nika", Seria westernów
od kolegów,
Wiesława
od rodziców,
Wernica,
od
codziennie
bibliotekarza
Nędznicy

Tak

nie mam

Nie

nie mam

od kolegów, od bibliotekarza
codziennie

Tak

2020-12-08 08:57:17 dziewczynka

2B

Bo mam wolny czas

komiksy, przyrodnicze

2020-12-08 08:58:32 chłopiec

6c

poniewarz lubie czytać

przygodowe, fantastyczne,Tak
komiksy

Jeff Kinney

Nie

nie mam

od kolegów, z internetu, odraz
rodziców
w tygodniu

Tak

2020-12-08 09:03:12 dziewczynka

7c

Żeby się odprężyć

przygodowe

nie

Nie

nie

z innych źródeł

Tak

2020-12-08 09:04:11 dziewczynka

5b

Sprawia mi to przyjemność,
przygodowe,
z niektórychfantastyczne,
bardzo dużoTak
przyrodnicze
się uczę, a poza tym założyłam
Dorota się
Sumińska,
z siostrą,Peter
że przeczytam
Wohlleben,
Tak
52
John
książki
Flanagan
w tym Zwiadowcy
roku.
(wszystkie tomy),
od kolegów,
Momo, Ania
z internetu,
z Zielonego
odcodziennie
rodziców
Wzgórza, Gorzka Czekolada,
Tak

Nie

raz w miesiącu

2020-12-08 09:05:00 dziewczynka

8 Ponieważ czytanie nigdy nie
obyczajowe,
jest stratą przygodowe,
czasu
Nie
fantastyczne, przyrodnicze, popularnonaukowe

Tak

Igrzyska Śmierci

od kolegów, z internetu, odraz
rodziców,
w tygodniu
z innych źródełTak

2020-12-08 09:10:12 chłopiec

7 czytam bardzo dużo książek
fantastyczne
ponieważ są one ciekawe
Tak

Stephan King

Tak

Instytut

z internetu, z innych źródełcodziennie

.

Tak

Sherlock Holmes Studium zwinternetu
Szkarłacie

raz w miesiącu

Tak

nie mam ulubionego

Tak

zwiadowcy, naznaczeni, agent
od kolegów, od rodziców, od
codziennie
bibliotekarza

Tak

2020-12-08 09:16:20 chłopiec

7b

2020-12-08 09:17:27 chłopiec
2020-12-08 09:23:20 dziewczynka

są ciekawe

przygodowe

Nie

7 są ciekawe i potrafią wciągnąć
przygodowe,
do swojego
fantastyczneNie
świata
siódma

2020-12-08 09:41:48 dziewczynka

obyczajowe, przygodowe, Nie
fantastyczne, popularnonaukowe
Odpowiedź na to pytanie nie
Takpowinna być wymagana"Atramentowe
do przesłaniaserce",
ankiety,"Atramentowa
ponieważ
z internetu,
mam
krew",
odnarodziców,
nią
"Atramentowa
odpowiedzieć
zcodziennie
czasopism,
śmierć"
tylkozjeśli
innych
na poprzednią
źródeł
Nie odpowiedziałam twierdząco. Ale mogę polecić takich autorów jak Agn
6 bo lubie

przygodowe

Nie

nie

Nie

Felix net nika

z innych źródeł

codziennie

Nie

przygodowe, fantastyczneNie

nie

Nie

nie

od kolegów, z internetu

raz w tygodniu

Tak

Nie mam ulubionego autora
Tak

Felix, Net i Nika

od kolegów, od rodziców, zraz
innych
w miesiącu
źródeł

Tak

Robin Stevens

Jest to tom ,,Zbrodnia Niezbyt
od bibliotekarza
Elegancka''

2020-12-08 09:44:10 chłopiec

7c

bo to lubię

2020-12-08 09:49:56 chłopiec

6c

Czytam je ponieważ są zbiorem
przygodowe,
wiedzy fantastyczne,
i są zabiciemNie
komiksy
nudy

2020-12-08 09:53:37 dziewczynka

Nie

6 One pomagają mi w używaniu
przygodowe
mojej wyobraźni

Tak

codziennie

Tak

2020-12-08 09:56:03 dziewczynka

6b

2020-12-08 10:00:05 dziewczynka

Chodzę do szóstej klasy Ponieważ są odskocznią od
obyczajowe,
codzienności
przygodowe, Tak
fantastyczne, przyrodnicze,
Brandon
popularnonaukowe
Mull, Edmund Niziurski,
Tak Asrid Lindgren

Baśniobór, Harry Potter, Pan
od kolegów,
Samochodzik,
od rodziców,
Percy Jackson
od
codziennie
bibliotekarza, z czasopism
Tak

2020-12-08 10:12:40 chłopiec

8A

Ponieważ jest to czas któryprzygodowe,
spędzam miło,
fantastyczne,
rozwijającTak
wyobraźnie
komiksy, popularnonaukowe
oraz zasób słów
Grzegorz Kalinowski

"Śmierć Frajerom" wszystkie
od części
kolegów, z internetu, odraz
rodziców,
w tygodniu
od bibliotekarzaNie

2020-12-08 10:20:24 dziewczynka

4c

W wolnym czasie czytam przygodowe,
książki ,dlatego
przyrodniczeTak
że są bardzo ciekawe i mogę przy nich
Mójodpocząć
ulubieni autorzy
.
to Agnieszka
Tak
Stelmaszyk i AdamMoja
Wajrak
ulubiona
.
książka którą
odpoleciłabym
kolegów, odkolegom
rodziców,
i koleżankom
zcodziennie
czasopism,
tozseria
innych
książek
źródeł
Tak
przygodowych (i trochę przyrodniczo-naukowych ) ,,Kroniki Archeo "

2020-12-08 10:52:01 chłopiec

5B

2020-12-08 11:40:39 chłopiec

ponieważ lubię czytać i to jedno
przygodowe,
z moichfantastyczne,
wielu hobbyTak
komiksy, poezje

Tak

Ponieważ jest to dobra odskocznia
przygodowe,
od rzeczywistości
komiksy
Tak
6 Bo czytając je można fajnieprzygodowe,
spędzić czas
komiksy

Tak

Karol May, Alfred Szklarski,
Tak
L. M. M., Goscinny, itp. Winnetou, Roja córka zbójnika,
od bibliotekarza,
Tomek w krainie
z innych
kangurów,
źródeł
codziennie
Tomek na czarnymTak
lądzie, Tomek na wojennej ścieżce, Tajemnicza wyprawa Tomka, tomek n
Tak

J.R.R. Tolkien

Tak

hobbit

od kolegów, od rodziców raz w tygodniu

Tak

Rafał Kosik

Tak

Felix, Net i Nika

od kolegów

Tak

codziennie

Sygnatura czasowa

Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Do której klasy chodzisz? Jeżeli w wolnym czasie czytasz
Jakie książki to
czytasz
dlaczego?
najchętniej?
Czy masz ulubionego autora/autorów?
Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź
Masz
tak ulubioną
to jakiegoksiążkę,
autora lub
którą
Jeśli
jakich?
poleciłbyś
tak to jakąrówieśnikom?
(podaj tytuł,
Skąd
może
dowiadujesz
być kilka)?się, jakąJak
książkę
częstowarto
czytasz
przeczytać?
książkiCzy
? lubisz odwiedzać szkolną
Adres
bibliotekę?
e-mail

2020-12-08 11:50:07 chłopiec

7B

Ponieważ sprawia mi to przyjemność
przygodowe, fantastyczne,Nie
komiksy

.

Tak

Harry Potter i dzienniczek zcwaniaczka
internetu, z innych źródełcodziennie

Nie

2020-12-08 11:52:32 chłopiec

4c

Ponieważ sprawia mi to przyjemność
fantastyczne

Tak

J.K.Rowling

Tak

Harry Potter

od rodziców

Nie

Tak

Robert Kościuszko

Tak

Niewidzialna gra

z internetu, od rodziców, od
codziennie
bibliotekarza, z innych źródeł
Tak

2020-12-08 12:01:34 chłopiec

6 bo je bardzo lubię

przygodowe, komiksy

codziennie

2020-12-08 12:34:56 dziewczynka

4b

Sprawia mi to przyjemność.
przygodowe, fantastyczneTak

Andrzej Maleszka, Holly Webb,
Tak Justyna Bednarek, Karina
Opowieści
Yan Glaser,
z Narnii,Clive
Magiczne
Staples
od kolegów,
Drzewo,
Lewis zRodzina
internetu,
ze od
141
codziennie
rodziców,
ulicy
od bibliotekarza

2020-12-08 12:49:09 chłopiec

szóstej

bo lubię

Andrzej Maleszka

Tak

Magiczne Drzewo, Kroniki od
Archeo
bibliotekarza

codziennie

Tak

Rechel Renee Russell

Tak

Dzienniki Nikki

raz w tygodniu

Nie

2020-12-08 12:54:32 dziewczynka

4 bo są ciekawe

przygodowe

Tak

przygodowe, fantastyczneTak

od kolegów, z internetu

bogowie i mity
2020-12-08 13:44:09 chłopiec

5b

z nudy lub jak są ciekawe przygodowe, fantastyczne,Tak
komiksy, poezje

2020-12-08 13:53:47 chłopiec

5a

Czytam książki dzięki temuprzygodowe,
poznaje świat
komiksy
,historie. Nie

2020-12-08 14:14:40 dziewczynka

6 Dlatego, że czytanie ciekawych
przygodowe,
historii sprawia
fantastyczneTak
mi przyjemność

Persi Jackson

Tak
Tak

z telewizji, z internetu, od rodziców,
codzienniez innych źródeł Tak
Komiks "Asteriks i Obeliks"od rodziców

codziennie

Tak

Jonathan Auxier, Rick Riordan,
Tak Marie Lu

Sophie Quire. Ostatnia strażniczka
z innych źródeł
książek

codziennie

Tak

widmark willis

Tak

baśniobór wyspa na końcuodświata
kolegów,
biurooddetektywistyczne
rodziców raz w tygodniu
lassego i mai

Tak

Jest wiele takich książek ale
od polecam
kolegów,Riverdale,
z internetu,
Chłopcy
z innych
rzadziej
z Placu
źródełBroni i OskarTak
i Pani Róża oraz Atramentowe Serce i dalsze części.

2020-12-08 14:18:01 dziewczynka

5b

dlatego że są fascynujące przygodowe,
i uspakajające
fantastyczneTak

2020-12-08 14:53:08 dziewczynka

7a

Nie jestem fanką książek, ale
przygodowe,
jak czasami
fantastyczneNie
mnie wciągnie to nie mogę się oderwać.
Nie mam

2020-12-08 14:57:12 chłopiec

Klasa 4

Bo dla mnie książki są bardzo
fantastyczne,
ważne i jekomiksy
bardzo lubięTak
ponieważ mogę odpłynąćTonke
w własny
Dragt
świat.
C.S Lewis Brandon
Tak
Mull Alfred Szklarski
Basniobór
Rene Gościnny
,List do
Chenryk
króla ,Renomowany
od
Chmielewski
kolegów, z Janusz
katalog
internetu,
Christa
Waker
odcodziennie
bibliotekarza,
and Dawn z czasopism
Tak

2020-12-08 15:11:59 dziewczynka

8b

Ponieważ czytanie mnie odpręża
przygodowe,
i sprawia,
fantastyczneTak
że zapominam o stresie. Pobudza również
Gwendamoją
Bond,
wyobraźnię
Han Jenny,
iNie
inspiruje
Frances mnie
Hodgson
do działania.
BurnettnieA także zwiększa mój zasób
z internetu
słów i poszerza wiedzę.
codziennie

Tak

2020-12-08 15:35:44 chłopiec

5b

chce szybko zasnąć

2020-12-08 16:02:06 chłopiec
2020-12-08 16:21:42 chłopiec

Grzegorz Kasdepke

Tak

wókrak (odwrotnie Kraków)z innych źródeł

raz w tygodniu

Nie

przygodowe, przyrodniczeNie

Nie

Tak

Magiczne drzewo seria

codziennie

Tak

przygodowe

Tak

Rene Gosicinny

Tak

O psie który jeżdził koleją z innych źródeł

rzadziej

Tak

6 żeby się odstresować

przygodowe

Tak

Agatha Cristie i J.K.Rowling
Tak

karty na stół i Harry Potter od
i więzień
bibliotekarza,
Azkabanu
z innych źródeł
codziennie

Tak

Nie

Nie

Tak

Lasse i maja,

Tak

Andrzej Maleszka

Tak

Kaczor Donald Magiczne Drzewo
od kolegów, od bibliotekarza
codziennie

Tak

Wills Widmark

Tak

"Tajemnica galopu" i inne tajemnice,
od kolegów,
"Dzienniczek
z internetu, cwaniaczka",
odraz
rodziców
w tygodniu
"Mikołajek"

Tak

Bradon Mull i Jeff Kinney Tak

Zwiadowcy, Baśniobór i Smocza
od rodziców,
Straż od bibliotekarza,
codziennie
z innych źródeł

Tak

.

Nie

4 Bo nie chcę spać
4B

2020-12-08 17:10:11 chłopiec

Żeby przeczytać lekturę

fantastyczne

Tak

2020-12-08 18:15:54 chłopiec

6c

Bo są interesujące

przygodowe

2020-12-08 19:05:40 chłopiec

4a

Bo są ciekawe.

przygodowe, fantastyczne,Tak
komiksy, przyrodnicze

2020-12-08 20:18:07 dziewczynka
2020-12-08 20:48:07 chłopiec

Tak

5 Czytam książkę, gdy mnieprzygodowe,
zainteresuje fantastyczne,Tak
komiksy
6a

Dra relaxu

przygodowe, fantastyczne,Tak
komiksy

Nie

od rodziców

z internetu, od rodziców

z innych źródeł

raz w tygodniu

2020-12-08 21:26:54 chłopiec

7 Dla zapomnienia o problemach
przygodowe, fantastyczneNie

.

codziennie

2020-12-08 21:37:21 chłopiec

6 Ponieważ chcę lepiej poznać
przyrodnicze,
Świat
popularnonaukowe
Tak

Denis Urubko, Reinhold Messner,
Tak
Peter Wohlleben Nieznane więzi natury, Sekretne
z internetu,
życieod
drzew
rodziców, od
codziennie
bibliotekarza, z innych źródeł
Tak

6b

Ponieważ,
1. Rodzice mi karzą
2. Rozwijają wyobraźnie
3. Jeżeli postać jest dobrzeobyczajowe,
zbudowanaprzygodowe,
to czujesz sięTak
fantastyczne
częścią powieści jest to bardzo
Mark Twain
ekscytujące.
( Przygody Tomka
Tak Sawyera )

2020-12-09 08:29:06 chłopiec

6b

Ponieważ:
1. Rozwijają wyobraźnie
2. Kiedy książka jest dobraobyczajowe,
to i dopingujesz
przygodowe,
jakiemuśTak
fantastyczne
bohaterowi to nie czujeszMark
jak byś
Twain
czytał książkę ale Tak
w niej uczestniczył. Jest toPrzygody
niesamowite
Tomka
przeżycie
Sawyera;
i bardzo
od
Chłopcy
kolegów,
ekscytujące.
z Placu
od rodziców,
Broni;
Każdemu
Tajemnice
zcodziennie
innych
takiego
źródeł
Bożego
życzę.Narodzenia;

2020-12-09 09:02:57 chłopiec

1b

bo mi się nudzi

2020-12-09 09:31:07 dziewczynka

do klasy 4

bo to lubię i sprawia mi to fantastyczne
przyjemność oraz relaksuje
Tak
mnie

2020-12-09 09:47:21 chłopiec

Chodzę do szóstej klasy Dlatego, że dzięki nim mogę
przygodowe,
wyobrazić świat
fantastyczneTak
fantastyczny

2020-12-09 10:03:36 dziewczynka

4a

2020-12-09 08:20:24 chłopiec

2020-12-09 10:57:34 chłopiec

przygodowe

Tak

biuro detekływisłyczne Lassego
Tak i Mai

Tajemnice Bożego Narodzenia;
od kolegów,
Chłopcy
odzrodziców,
placu broni;
zcodziennie
innych
Przygody
źródeł
Tomka Sawyera;

Lasse i Maja

z innych źródeł

rzadziej

G. Guareschi, O. Fritsche,Tak
T. Dragt, P. Beręsiewicz i "Don
in. Camillo", "Czarny Rycerz",
od rodziców,
"List doz Króla",
innych "Więcej
źródeł
codziennie
niż klub" i in.

Książki są ciekawą formą oglądania
przygodowe
filmu. Dlaczego filmu
Tak ponieważ jak czytamC.S.Levis
książkę wyobrażam
i J.K.Rowling
sobieTak
film. Uważam, że kto nie czyta
Opowieści
książek
z Narni,
nie maHarry
aż tak
Potter
odrozbudowanej
kolegów, od rodziców,
wyobraźni.zcodziennie
innych źródeł
8 Rzadko, zazwyczaj jako lekturę
przygodowe,
lub dla przyjemności.
fantastyczne,Nie
komiksy

Nie

Nie

raz w tygodniu

Nie

Mały książę

od bibliotekarza, z innych źródeł
raz w tygodniu

Tak

od kolegów, od rodziców codziennie

Tak

Żeby odpocząć

przygodowe, fantastyczneTak

Antoine de Saint-Exupéry Tak

2020-12-09 12:58:59 chłopiec

5b

bo są ciekawe

komiksy, popularnonaukowe
Nie

Tak

straszna historia

2020-12-09 14:51:57 chłopiec

czwartej

bo są w nich ciekawe historie
przygodowe, fantastyczne,Tak
komiksy

Tak

Magiczne drzewo. Olbrzymod kolegów, od rodziców, od
codziennie
bibliotekarza

7 bo mi się nudzi lub bo chcęprzygodowe, fantastyczne,Tak
komiksy
4A

Bo mam ochotę

2020-12-09 17:38:05 chłopiec

5B

Bo jestem od nich uzależniony
obyczajowe, przygodowe, Tak
fantastyczne, komiksy, przyrodnicze,
Fjällbacka Camilli
popularnonaukowe,
Läckberg
Tak poezje

przygodowe, fantastyczne,Nie
komiksy, przyrodnicze, popularnonaukowe
-

4

przygodowe

2020-12-09 20:24:37 chłopiec

7

przygodowe, fantastyczneNie

2020-12-09 20:36:39 chłopiec

7A

2020-12-09 21:12:12 chłopiec

Tak

Dlatego bo chciałbym po prostu
fantastyczne,
sobie poczytać
komiksy,
i sie
popularnonaukowe
zrlelaksować
Nie
4 nie czytam

fantastyczne

Nie

Tak

Joanne Muray Rowling, Angela
Tak Sommer- Bodenburg,Harry
JohnPotter
Ronald
( wszystkie
Reuel Tolkien
siedem
od kolegów,
książek)
z internetu, odcodziennie
rodziców, z innych źródełNie

2020-12-09 17:15:03 chłopiec
2020-12-09 19:57:54 chłopiec

Tak

od rodziców

6B

Andrzej Maleszka

Tak

Nie

2020-12-09 12:02:24 dziewczynka

2020-12-09 15:44:45 chłopiec

Tak

Rick Riordan,Kerstin Gier,Ben
Tak Guterson,Jeff Kinney,J.K.ROWLING,Pamela
Hotel Winterhouse,Harry
Butchard
Potter,Percy
z innych źródeł
Jakson<Olimpijscy
codziennie
Herosi,Apollo i boskieTak
próby,Naszą Panią Napadli Kosmici

Tak

Opowieści z Narnii, Kaczorod
Donald,
kolegów,
Harry
od rodziców,
Potter
zcodziennie
czasopism, z innych źródeł
Tak
Złota klatka

od kolegów, z telewizji, z internetu,
rzadziej od rodziców, od bibliotekarza,
Nie
z czasopism, z innych źródeł

Grzegorz Kasdepke

Tak

Detektyw Pozytywka, Doktor
od Dolittle,
kolegów, od rodziców codziennie

Zaznaczyłem nie.

Nie

Zaznaczyłem nie.

od kolegów, z telewizji, z internetu,
rzadziej od rodziców, od bibliotekarza
Tak

nie ma ulubionego autora Nie

zaznaczylem nie

od kolegów, z internetu, z innych
raz w miesiącu
źródeł

Nie

nie mam

Tak

Dziennik cwaniaczka

od kolegów

Nie

raz w miesiącu

Tak

2020-12-09 23:14:29 dziewczynka

6c

Czytam je, ponieważ to mnie
przygodowe,
pasjonuje.fantastyczneTak
Otwieram wtedy drzwi do świata wyobraźni.
Robin Stevens

Tak

Zbrodnia nie przystoi damie
od kolegów, od bibliotekarza,
codziennie
z innych źródeł

2020-12-10 08:10:17 dziewczynka

6b

Ponieważ czytanie książekobyczajowe,
jest odprężające.
przygodowe, Nie
fantastyczne

Tak

' Nocny Ogrodnik'', "Harry od
Potter''
kolegów,
(wszystkie
z telewizji,
części)
z internetu,
codziennie
od rodziców, z innych
Tak źródeł

2020-12-10 10:33:26 dziewczynka

VIII

Ponieważ, dzięki nim można
obyczajowe,
poszerzaćkomiksy,
horyzonty,
popularnonaukowe,
coNie
więcej dobrze napisana
poezje książka
.
może być wspaniałą
Nieinspiracją.

2020-12-10 21:36:24 chłopiec

6 Bo ogólnie lubię czytać książki
fantastyczne

2020-12-11 11:00:56 dziewczynka

5 są pouczające i zawarte wprzygodowe,
nich treści sąfantastyczne,
fantastyczneTak
przyrodnicze

2020-12-11 12:50:16 chłopiec
2020-12-13 22:40:25 chłopiec

Chodzę do klasy 4a

Nie zaznaczyłam

Tak

Często mnie rozbawiają. przygodowe, komiksy, przyrodnicze,
Tak
poezje
5 Bo rozwijaja mnie i dostarczają
przygodowe,
wiedzy przyrodnicze,Nie
popularnonaukowe

Tolkien

Tak

Tak

.

z innych źródeł

raz w tygodniu

Nie

Zwiadowcy

z internetu, od rodziców

codziennie

Nie

Martin Widmark, Rose Langercrantz,
Tak
Jacqueline Kelly
Biuro detektywistyczne Lassego
od kolegów,
i Mai, Ewolucja
z internetu,
według
odraz
bibliotekarza,
Calpurnii
w tygodniu
Tate,
z innych
Niezwykły
źródeł
Takświat Calpurnii Tate, Moje szczęśliwe życie, Moje serce skacze z radośc
Michał Rusinek, Rene Goscinny,
Tak Jeff Kinney

Dziennik Cwaniaczka

nie

Szymon Radzimirski, wszystkie
od kolegów,
jego ksiązki
z internetu, odcodziennie
rodziców

Tak

od kolegów, z internetu, odcodziennie
rodziców, od bibliotekarzaTak
Tak

