
Biblioteka Szkolna w dniach 26.03.2020 – 10.04.2020,proponuje dla chętnych następujące 
nowości  książkowe: 

‘’Wędrowne ptaki,,- Michael Roker 

Jest to książka opisującą  spotkanie chłopca z grupą Obcych. Opowiada o szukaniu 
porozumienia i wzajemnym poznawaniu się, szacunku wobec odmienności, przyjazni Łukasza 
z Paulinką, która nie dawno była obca.  

‘’Tajemnica Złotych Wzgórz,,- Star Stable 

Jest to opowieść o rudowłosej Lisie, która przeprowadza się na odległą wyspę Jorvik. Dawniej 
kochała konie ,ale odkąd jej mama uległa wypadkowi, boi się zbliżać do wierzchowca . Jej 
życie zmienia się , gdy poznaje Annę , Lindę i Alexa.  

‘’Lukrecja, na pierwszym planie,, i ‘’ Lukrecja stawia na swoim,, 

Opowieść o dziewczynce w wieku dorastania  a także jej buncie wobec dorosłych, 
problemach i przyjazni. 

‘’Jest taka historia,,- Ostrowska Beata 

Wzruszająca opowieść o wychowankach warszawskiego Domu Sierot i  ich ukochanym 
opiekunie, Januszu Korczaku- pedagogu, który poświęcił całe życie , broniąc praw dziecka. 

‘’August. Koniki z Szumińskich Łąk,, - Agnieszka Tyszka 

W malowniczym Szuminie rodzice Klary prowadzą małą stadninę. Ulubieńcem dziewczynki 
jest kucyk August który rozumie ją bez słów. Miłośniczką koni okazuje się również Paulina, 
dziewczynka, która dołączyła do jej klasy.  

‘’Zosia z ulicy Kociej. W ciekawych czasach,,- Agnieszka Tyszka 

Jest to przezabawna seria o perypetiach rezolutnej Zosi i jej zwariowanej rodzinki.  

‘’Bajkowe lulanki,,- Agnieszka Tyszka 

Krótkie bajki dla maluchów i całkiem dużych czytelników. Zapraszają na nie serdecznie 
bohaterowie tej książki: Wróżka Lukrecja, Elfiątko, Srebrzysta Ćma, Zielonooki Wiatr i inni.  

‘’M jak dżem M,,- Agnieszka Tyszka 

Opowieść o Nel która ma trzynaście lat i jej życie przypomina bieg z przeszkodami. 
Prześladują ją wstrętne koleżanki, boleśnie odczuwa nieobecność taty. Na szczęście los zsyła 
jej całe grono życzliwych osób.  

‘’Hihopter,,- Małgorzata Musierowicz 

Jest to opowieść o sześcioletnim chłopcu który ma rodziców i rower, ma siostrę na wózku. 
Nie ma zębów na dole, podwórka  i przyjaciela.  

‘’Urodziny,,- Joanna Jagiełło 



Na urodziny Majka zaprosiła prawie całą klasę. Prawie , bo przy rozdawaniu zaproszeń 
świadomie pominęła Jessikę, Grubego i Morusa. Co za okropna sytuacja. Każde z nich jakąś 
sobie z nią radzi. Czy mają szansę znowu poczuć się dobrze w swojej klasie ?. 

 

Proponuje również filmy edukacyjne dostępne na platfomie YOUTUBE: 

‘’ Mecz życia,, i ‘’Nastolatki nie płaczą,,- Niezwykła historia , która porusza temat radzenia 
sobie ze śmiertelną chorobą przez dzieci i dorosłych. Anija to niezwykle pewna siebie 
dziewczyna, która uwielbia grać w piłkę nożną. Jej kolega z klasy Jonas uważa, że nie jest to 
sport dla dziewczyn. Anija wykorzystuje swoje poczucie humoru, by udowodnić chłopakowi. 
Nastolatka nie traci optymizmu nawet wtedy gdy zostaje u niej zdiagnozowana białaczka.  

 

‘’Wicher,,- Mike jest nastolatką , która nie otrzymuje promocje do następnej klasy. Rodzice 
postanawiają wysłać ją na wakacje do surowej babci, aby pomóc jej w pracach w stadninie. 
Dziewczynka początkowo sceptycznie podchodzi do nowego otoczenia , aż do czasu..  
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