
Dzień dobry!
Dziś trochę nowości książkowych, które są dostępne 

w naszej bibliotece szkolnej. Polecam zarówno młodszym 
jak i starszym z Was!

Przypominam! 
Biblioteka otwarta od wtorku do piątku 

w godzinach 9:00-13:00.



Koronawirus nam niestraszny!

Przed ewentualnym powrotem do szkoły zachęcam Was 
do zapoznania się z książeczką “Masz tę moc!”.

Dzięki niej dowiecie się 
jak zachowywać się 

bezpiecznie w czasie 
epidemii koronawirusa.

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf
https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf
https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf


Seria “Czytam Sobie”

Początkującym czytelnikom polecam książeczki z serii 
“Czytam Sobie”. Do wyboru macie mnóstwo tytułów, 

a wśród nich na przykład:

Na śmietniku wybucha straszna awantura. Butelka 
nie chce leżeć obok pudełka, a drut nie może znieść 

towarzystwa innych odpadków… 

Kłótnia przybiera niebezpieczny obrót i niewiele 
brakuje do prawdziwej ekologicznej tragedii! Czy 
jest jakiś sposób na to, by pogodzić zwaśnione 

strony?

https://czytamsobie.pl/czytamsobie.php


Seria “Czytam Sobie”

Początkującym czytelnikom polecam książeczki z serii 
“Czytam Sobie”. Do wyboru macie mnóstwo tytułów, a 
wśród nich na przykład:

Każdej nocy Batman wyrusza w drogę, by 
pomagać potrzebującym, ratować 

nieznajomych i dbać o porządek w mieście.
 

Tymczasem pewien mały chłopiec 
zastanawia się, co może zrobić, by zostać 

bohaterem dla swoich bliskich – 
zupełnie jak Batman!

https://czytamsobie.pl/czytamsobie.php


Seria “Czytam Sobie”

Początkującym czytelnikom polecam książeczki z serii 
“Czytam Sobie”. Do wyboru macie mnóstwo tytułów, a 
wśród nich na przykład:

Thor i Loki to bogowie z Asgardu. Są braćmi i 
ciągle dochodzi między nimi do sporów. 

Bogowie są od siebie bardzo różni. 
Thor to silny i barczysty kolos, prawdziwy 

bohater, ale intelektualnie daleko do Lokiego, 
który, mimo że wątły, to bystry i pełen polotu. 
Niestety, Loki jest też niezłym intrygantem – 
potrafi kłamać jak z nut i jest zmienny jak 

pogoda.

https://czytamsobie.pl/czytamsobie.php


Przygody Pana Kuleczki

Pana Kuleczkę chciałby znać każdy. Zapewnia 
bezpieczeństwo i dyskretnie towarzyszy zabawie. Jest 

tolerancyjny, ale uczy poszanowania reguł. Zawsze jednak 
można liczyć na jego wybaczający uśmiech. 

Jego podopiecznymi są kaczka Katastrofa, pies Pypeć 
i mucha Bzyk-Bzyk. Każde z nich, choć bardzo się różnią, ma 

swoje miejsce w sercu Pana Kuleczki, który umie sobie 
poradzić z rozbrykaną Katastrofą, wymyślić interesującą 

zabawę dla spokojnego Pypcia i przyciągnąć uwagę 
rozlatanej Bzyk-Bzyk. 

Bo w domu Pana Kuleczki nigdy nie jest nudno!



Doktor Misia
Kochasz zwierzęta?

Poznaj małą weterynarz Misię, która w magicznej 
Lipowej Klinice pomaga swoim małym pacjentom. 

Misia to wesoła pięciolatka, która wraz z rodzicami i 
ukochanym pieskiem Popikiem mieszka w niewielkim 

miasteczku. Misia ma też niezwykły dar – 
rozumie mowę zwierząt. 

Jest to jej sekret.

W pierwszym opowiadaniu Misia pomaga 
biednemu wróbelkowi, któremu w nóżkę wbił się 
cierń. W kolejnych poznacie m.in. psa, bociana i 

jeża.

Najedźcie kursorem na zdjęcie Misi i obejrzyjcie 
krótki filmik o niej!

http://doktormisia.pl/wp-content/uploads/2017/04/misiaijejmalipacjenci_1080p_vEmpik_28052018.mp4


Bohaterskie zwierzęta!

Prawdziwi bohaterowie nie muszą mówić ludzkim 
głosem!

Czy wiecie, że zwierzęta dokonują niezwykłych rzeczy? 
Słoń Ning Nong, przeczuwając zbliżające się tsunami, na 

własnym grzbiecie przeniósł ośmioletnią dziewczynkę  
bezpieczne miejsce. 

Pies Balto samodzielnie poprowadził zaprzęg przez 
śnieżycę, by dostarczyć lekarstwa dzieciom, 

a niedźwiedź Wojtek zgłosił się do noszenia ciężkich 
pocisków, by wesprzeć polskich żołnierzy podczas bitwy.

Przekonajcie się, że czasami odwaga merda ogonem.



Odkryj swojego zwierzoducha!

Czworo dzieci, mieszkających w dużej odległości od siebie, 
przechodzi ten sam rytuał pod okiem nieznajomych 

odzianych w płaszcze. Z czterech nagłych strumieni światła 
wyłaniają się cztery niezwykłe bestie – wilk, lampart, panda 

i sokół. W jednej chwili los dzieci – i całego świata – zmienia się 
na zawsze…

Wkrocz do świata Erdas, w którym każde dziecko w pewnym 
wieku odkrywa, czy posiada swego zwierzoducha – rzadką 

więź pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem, która obojgu 
nadaje wielką moc. 

Z odległej i dawno zapomnianej krainy nadchodzi mroczna 
potęga, która pustoszy świat. Los Erdas zależy teraz od 

czworga młodych bohaterów… oraz od ciebie.



Monstrrrualna Erudycja
Autor, Nick Arnold postarał się, aby zgromadzić w jednej 

książce „Wstrząsająca elektryczność. Monstrrrualna 
erudycja” najbardziej porażające, sensacyjne, niezwykłe 

fakty dotyczące elektryczności we wszystkich jej odmianach. 

Przeczytacie w niej m.in. o: 
- uczonym porażonym piorunem 

- naukowcu, który zabił, żeby zdobyć przewagę w dyskusji, 
- awarii systemu rozprowadzania elektryczności, który 

rozsadzał kuchenki i telewizory.  

„Monstrrrualna erudycja” to potwornie ekscytująca seria 
książek popularnonaukowych dla młodzieży. Każda 

publikacja nafaszerowana jest najbardziej niezwykłymi, 
nieprawdopodobnymi, a nawet paskudnymi informacjami 

ze swojej dziedziny. 

https://lubimyczytac.pl/seria/971/monstrrrualna-erudycja


Poznajcie Vladka!
Rodzina Vladka mieszka w starym, ponurym domu. Ten 

klan od wieków jest nazywany najodważniejszą wampirzą 
rodziną na świecie, jednak jak to często bywa, z jednym, 

małym wyjątkiem – Vladkiem. 

Wampirek nie pasuje do pozostałych członków rodziny, 
w ogóle nie jest odważny, a można nawet powiedzieć, że 

jest nieco nieśmiały i strachliwy.

W tej części opowieści o przesympatycznym Vladku 
poznacie jego szkolne przygody, dowiecie się, czy uda 
mu się utrzymać w tajemnicy przed wampirzą rodziną 
fakt przyjaźni z ludźmi i chodzenia do szkoły. Poznacie 
też, jakie plany wobec Vladka mają jego rodzice i kto 

przyjdzie małemu wampirkowi z pomocą.



Tajemnice Kosmosu
Znany fizyk i bestsellerowy autor Stephen Hawking i jego 

córka Lucy w swojej fascynującej książce wyjaśniają 
czytelnikom w każdym wieku, czym jest wszechświat.

Ucieczka Freddy’ego, niesfornej świnki George’a, staje się 
początkiem niezwykłej przygody. Chłopiec poznaje swoich 

sąsiadów, Annie i jej ojca Erica, a dzięki nim
 i superinteligentnemu komputerowi Kosmosowi tajemnice 
wszechświata, począwszy od atomów, poprzez planety i ich 

księżyce, gwiazdy, galaktyki, na czarnych dziurach 
skończywszy. Wyrusza w podróż do najodleglejszych 

zakątków wszechświata.

Co by się jednak stało, gdyby Kosmos dostał się 
w nieodpowiednie ręce? George, Annie i Eric nie zamierzają 
się o tym przekonywać. Wynika z tego wspaniała przygoda, 

która w prosty sposób wyjaśnia tajemnice nauki.



O dokuczaniu, wyśmiewaniu i dręczeniu...

"7 dni" to odważna, ciekawa i podejmująca 
aktualny temat opowieść o zjawisku dręczenia 
w szkole, opowiedziana zarówno z perspektywy 

tyrana, jak i zastraszanej osoby. Nie odłożysz tej 
książki, dopóki nie doczytasz do samego końca!

Jess jest zastraszana przez swoją rówieśnicę 
Kez. Z tego powodu jej bezpiecznie życie szkolne 

zmienia się w piekło. Kez ma również mnóstwo 
problemów, ale wciąż pociesza ją fakt, że jest 

lepsza od Jess – a przynajmniej tak myśli.



Podróże z książką Książka opisuje losy rodziny Mazurskich w czasie ich 
wakacyjnych podróży przez europejskie miasta. Rodzina 

przemierza samochodem państwa, zatrzymując się na jakiś 
czas w różnych miejscach, zwiedzając i przeżywając przy tym 

wiele zabawnych perypetii.

Wraz z nimi poznajemy ciekawostki o zwiedzanych miejscach, 
miejscowych zwyczajach, zabytkach i atrakcjach, jedzeniu itp. 

Grono podróżujących tworzą: jedenastoletni Jędrek, jego 
rodzice, kuzynka Marcela, z którą Jędrek uwielbia się 
sprzeczać, oraz babcia – nazywana bunią niezwykle 

energiczna staruszka.

Rodzina odwiedza Frankfurt, Orange w Prowansji, francuskie 
Carcassone, hiszpańskie Blanes, Barcelonę, Lazurowe 

Wybrzeże, Cannes, Wenecję, Padwę, Wiedeń oraz zamek Książ w 
Wałbrzychu. Przydarza im się wiele zabawnych sytuacji – m.in. 
bunia nawiązuje romans z przystojnym Hiszpanem, a Jędrek 

wpada na trop kryminalnej intrygi.



O tym, co naprawdę ważne

Zbiór 15 opowiadań dla dzieci w wieku 11–15 lat – o tym, 
co w życiu najważniejsze: o przyjaźni, szacunku, 

sprawiedliwości, odwadze, wolności, ale też 
optymizmie, życzliwości, pokojowym nastawieniu do 

świata…

Na pewno niejeden z Was będzie identyfikował się 
z bohaterami „Gorzkiej czekolady” – Kacprem, któremu 

tak trudno zdobyć się na odwagę, nastoletnią 
właścicielką wielorasowego psa Kufla, której życie 

będzie o wiele prostsze, gdy przestanie notorycznie 
kłamać, Jackiem i Marcinem, którzy zupełnie inaczej 

oceniają, co to szczęście, a co pech.



Zapraszam!


