
 
Przychodzące klasy 6 i 7 letnie czytanie – 2022 

  

Każdy uczeń uczęszczający do Społecznego Gimnazjum Abby Kelley Foster MUSI 
przeczytać jedną wybraną książkę z listy i wypełnić dziennik książkowy przed 
rozpoczęciem roku szkolnego. 
 
Uczniowie, którzy przeczytają więcej niż jedną książkę i wypełnią dziennik książkowy 
dla każdej dodatkowej książki, zostaną zaproszeni na wieczór filmowy w liceum we 
wrześniu. 
 
 
Wybór książki Letnie zadanie czytania 
Na tegoroczną letnią lekturę uzupełnisz dziennik książkowy wokół książki, którą 
wybrałeś z Listy książek do wyboru. Musisz wypełnić przednią i tylną okładkę 
dziennika oraz 6 z 10 stron wewnątrz dziennika. To będzie Twój „bilet” na naszą 
coroczną grupę książek na lunch z pizzą. Uczniowie, którzy nie wypełnią swojego 
dziennika, nie będą mogli uczestniczyć w klubach książki pizza party. Czasopismo 
można znaleźć w Summer Reading Google Classroom lub na stronie AKFCS i należy 
przekazać nauczycielowi szkolnemu najpóźniej w piątek 26 sierpnia . 
 
Dziennik do wydrukowania : Kliknij ten link 
Journal Digital : Kliknij ten link i utwórz kopię   
 

Przychodząca lista książek do wyboru 6 i 7 klasy  
(Wszyscy uczniowie muszą przeczytać przynajmniej jeden w okresie letnim i muszą wypełnić dostarczony dziennik) 

Uruchom ponownie przez: Gordona Kormona (tylko dla przyjezdnych szóstoklasistów) 

 Chase nie pamięta upadku z dachu. Nie pamięta uderzenia się w głowę. Właściwie nic nie pamięta. Budzi się w 
szpitalnej sali i nagle musi od nowa uczyć się całego swojego życia. . . zaczynając od jego własnego imienia. Wie, że 
jest Chase. Ale kim jest Chase? Kiedy wraca do szkoły, widzi, że różne dzieci bardzo różnie reagują na jego powrót. 
Niektóre dzieciaki traktują go jak bohatera. Niektóre dzieci wyraźnie się go boją. Wkrótce nie chodzi tylko o to, kim jest 
Chase – chodzi o to, kim był… . . i kim on będzie. 

Kiedy do mnie dotrzesz autor: Rebecca Stead 
 

 W szóstej klasie Miranda i jej najlepszy przyjaciel Sal wiedzą, jak poruszać się po swojej dzielnicy Nowego Jorku. 
Wiedzą, gdzie bezpiecznie się udać, i wiedzą, kogo unikać. Jak szalony facet na rogu. 
Ale sprawy zaczynają się psuć. Sal zostaje uderzony przez dzieciaka na ulicy bez powodu i wyklucza Mirandę ze 
swojego życia. Klucz do mieszkania, który mama Mirandy ukrywa na wypadek sytuacji awaryjnych, został skradziony. 
I wtedy pojawia się tajemnicza notatka nabazgrana na malutkim skrawku papieru. Notatki wciąż przychodzą, a Miranda 
powoli uświadamia sobie, że ktokolwiek je opuszcza, wie o rzeczach, o których nikt nie powinien wiedzieć. Każda 
wiadomość przybliża ją do wiary, że tylko ona może zapobiec tragicznej śmierci. Dopóki ostatnia nuta nie sprawi, że 
będzie myślała, że jest za późno. 



Efren Podzielone przez: Ernesto Cisneros 
 

Amá Efréna to jego Superwoman - lub Soperwoman, nazwana na cześć pysznych meksykańskich soków, które często 
przygotowuje jego matka. Zarówno Amá, jak i Apá ciężko pracują przez cały dzień, aby utrzymać rodzinę, upewniając 
się, że Efrén i jego młodsze rodzeństwo Max i Mía czuli się bezpieczni i kochani. Ale Efrén martwi się o swoich 
rodziców; chociaż urodził się w Ameryce, jego rodzice nie mają dokumentów. Jego najgorszy koszmar spełnia się 
pewnego dnia, kiedy Amá nie wraca z pracy i zostaje deportowana przez granicę do Tijuany w Meksyku. Efrén musi 
pomóc w opiece i próbie zjednoczenia swojej rodziny. 

Amari i Nocni Bracia autor: BB Alston 
 

Quinton Peters był złotym chłopcem w projektach mieszkaniowych o niskich dochodach w Rosewood, otrzymując 
pełne oferty stypendialne do dwóch różnych szkół Ivy League. Kiedy w tajemniczy sposób zaginął, jego młodsza 
siostra, 13-letnia Amari Peters, nie może zrozumieć, dlaczego nie jest to większa sprawa. Dlaczego policja 
automatycznie zakłada, że był w coś nielegalnego? Następnie w starej szafie brata Amari znajduje aktówkę 
przeznaczoną tylko dla jej oczu. Quinton miał znacznie więcej, niż kiedykolwiek wiedziała. Zostawił jej nominację do 
letniej próby w tajnym Biurze Spraw Nadprzyrodzonych. Amari jest pewien, że odpowiedź na to, co się z nim stało, 
leży gdzieś w środku, gdyby tylko udało jej się pojąć ideę prawdziwych syren, yeti i magów. 

Tristan Strong przebija dziurę w niebie autor: Kwame Mbalia 
 

Siódmioklasista Tristan Strong nie czuje się silny, odkąd nie udało mu się uratować swojego najlepszego przyjaciela, 
gdy razem mieli wypadek autobusowy. Z Eddiego pozostał mu tylko dziennik, w którym jego przyjaciel pisał historie. 
Na farmie dziadków w Alabamie Tristan przypadkowo otwiera przepaść w MidPass, niestabilnym miejscu z płonącym 
morzem, nawiedzonymi statkami z kości i polującymi żelaznymi potworami mieszkańcy tego świata. Tristan znajduje 
się w środku bitwy, która wyczerpała czarnych amerykańskich bogów Johna Henry'ego i Brera Rabbita. Aby wrócić do 
domu, Tristan i ci nowi sojusznicy będą musieli zwabić boga Anansiego, Tkacza, by wyszedł z ukrycia i zapieczętował 
dziurę w niebie. Ale handel z oszustem Anansim zawsze ma swoją cenę. 

Belly Up (FunJungle #1) autor: Stuart Gibbs 
 

12 -letni Theodore "Teddy" Roosevelt Fitzroy ma na rękach morderstwo i kłopoty na ogonie. Henry, hipopotam w 
zupełnie nowej, znanej w całym kraju FunJungle, zszedł na brzuch. Chociaż twierdzi się, że zmarł z przyczyn 
naturalnych, Teddy wyczuwa coś rybiego i na pewno nie jest to obiad niedźwiedzia polarnego. Teddy postanawia 
poznać prawdę. Z pomocą Summer McCraken, zadziornej dziewczyny z własnymi sekretami, oboje ustalają swoich 
głównych podejrzanych. Podczas gdy ich śledztwo trwa, Teddy jest ściskany ze wszystkich stron, aby przestać zadawać 
pytania — albo Henry nie będzie jedynym, który umrze. Poczuj emocje dzięki łamigłówkom i kodom. 

New Kid and/lub Class Act autorstwa Jerry'ego Crafta 
 

Seria powieści graficznych o zaczynaniu od nowej szkoły, w której różnorodność jest niewielka, a walka o 
dopasowanie jest prawdziwa. 
New Kid : Siódmioklasista Jordan Banks nie kocha niczego bardziej niż rysowanie kreskówek o swoim życiu. Ale 
zamiast posłać go do wymarzonej szkoły artystycznej, rodzice zapisują go do prestiżowej prywatnej szkoły znanej z 
akademików, w której Jordan jest jednym z nielicznych kolorowych dzieciaków w całej jego klasie. 
Class Act : W tej książce towarzyszącej New Kid , tym razem jest to przyjaciel Jordana, Drew, który zajmuje centralne 
miejsce w historii o byciu jednym z nielicznych kolorowych dzieciaków w prestiżowej prywatnej szkole. 

Ja i Banksy , autor: Tanya LLoyd Kyi 
 

Prywatna szkoła Dominiki jest pokryta kamerami, a ktoś włamuje się do nich i udostępnia żenujące chwile dla całej 
szkoły. Kto ma dostęp do szkolnych kamer bezpieczeństwa i dlaczego to robią? Dominica i jej najlepsi przyjaciele, 
Holden i Saanvi, są zdeterminowani, aby się dowiedzieć, a tym samym rozpocząć opartą na sztuce kampanię przeciwko 
kamerom w klasie. 

 


