
FERIE ZIMOWE  ZAWSZE                        
Z   KSIĄŻKĄ 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 

 jaką sobie ludzkość wymyśliła”. 

W. Szymborska 

W ramach akcji „Ferie z książką” biblioteka  
 
szkolna proponuje listę książek do czytania  
 
podczas zimowego odpoczynku. Są to książki, 
 
które najczęściej wypożyczają  nasi uczniowie. 

 

Wśród tych pozycji znalazły się : 

1. Sempe J.J.  – Mikołajek 
2. Nela mała podróżniczka (seria) 
3. Joly F.iin.  - Lena (seria) 
4. Simon Francesca – Koszmarny Karolek (seria) 
5. Herman G. – Scooby - Doo ! (różne tytuły) 
6. Kinney J. – Zezowate szczęście 
7. Nolan T. – Pestka, Dunia ,Tuptuś i inne ciekawe opowiadania o zwierzątkach 
8. Maleszka A. – Magiczne Drzewo:Gra, Cień smoka i inne tytuły 
9. Kwietniewska Talarczyk M. – Lusia, gdzie jesteś? i inne opowieści o zwierzętach 
10. Thorpe K. – Pewnego razu w Nibylandii (seria) 
11. Kinney J. – J. Zezowate szczęście  
12. Odyn Rudobrody – Wiking Vulgar i Wielkie Igrzyska oraz inne tytuły 
13. Sapkowski A. - Wiedźmin (saga) 
14. Brandon  M. – Baśniobór (seria) 
15. Rodda E. – Pas Deltory 

Zapraszamy wszystkich do biblioteki szkolnej. Można tu znaleźć polecane książki oraz wiele innych 

tytułów.  

 „Lena Witaj, braciszku” 

Rezolutna mała jedynaczka dowiaduje się, że wkrótce będzie miała braciszka. Wbrew pozorom, 
bynajmniej jej to nie cieszy. Wie, że jej życie nigdy nie będzie już takie samo, i próbuje nie dopuścić do 
zmian. Na szczęście maluszek od pierwszego wejrzenia zdobywa jej serce. Siostrzyczka opiekuje się nim i 
szybko się przekonuje, że choć maleńki, jest kochany i na swój sposób bardzo ją lubi.  

„Weselne skrzydeka” 

Przyjaciółki: Kate, Mia, Liii i Gabi dostają zaproszenie na ślub. Mała Gabi ma na uroczystości pełnić 
wyjątkową wyjątkową funkcję - ma obsypywać młodą parę kwiatami. Kiedy dowiadują się o tym Wróżki z 
Przystani       Elfów, koniecznie chcą przenieść się do świata ludzi i uczestniczyć w ślubnej ceremonii.  

Jedna mała Wróżka, ukryta w koszyku na kwiaty Gabi, nie może przecież niczego zepsuć… prawda? 



 „Nela na 3 kontynentach” 

Nela ma dziewięć lat i jest prawdopodobnie jedną z najmłodszych podróżniczek. Odkąd skończyła pięć lat 
podróżuje po świecie i nagrywa filmy. Odwiedziła już Etiopię, Zanzibar, Tanzanię, Kenię i Mauritius, 
Tajlandię, Kambodżę, Malezję, Indonezję, Filipiny, Wietnam, a ostatnio też Sri Lankę. W Ameryce 
Południowej podróżowała po Peru, Boliwii, Chile, a niedawno również po Kostaryce i Panamie. Jej idolem 
jest Steve Irwin.Przepiękne zdjęcia i pasjonujące historie zaciekawią nie tylko rówieśników Neli."Świat jest 
cudowny i oczami wyobraźni możesz podróżować ze mną oraz przeżywać wspaniałe przygody!" 

 

„Koszmarny Karolek” 

Strzeżcie się, Koszmarny Karolek znów atakuje! W każdym tomie czekają na Was koszmarne wybryki, 
złowrogie pomysły, odjazdowe ciekawostki oraz ulubione kawały Koszmarnego Karolka. 

 

 „Baśniobór” 

Stowarzyszenie Gwiazdy Wieczornej nie ustaje w poszukiwaniu talizmanów. Kendra, pragnąca ze 
wszystkich sił powstrzymać Stowarzyszenie, dowiaduje się, gdzie jest klucz do skarbca, w którym ukryto 
jeden z nich. Aby go zdobyć, Rycerze Świtu muszą narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo - 
przekroczyć próg smoczej świątyni. Misja się nie powiedzie, jeśli nikt nie zdobędzie się na kradzież 
świętego przedmiotu, zazdrośnie strzeżonego przez centaury. Chwileczkę, ale czy ktoś widział Setha? 

 

„Pas Deltory” 

Deltora to kraina magii i potworów. Tyrania nikczemnego Władcy Mroku w Deltorze dobiegła końca. On i 
wyczarowane przez niego kreatury zostali wygnani za góry. Jednak wielu mieszkańców Deltory nadal jest 
zniewolonych na Mrocznych Ziemiach, w przerażającym i tajemniczym królestwie wroga.Aby ich ocalić, 
Lief, Barda i Jasmine, bohaterowie wyprawy po Pas Deltory, muszą znaleźć broń potężną na tyle, aby 
pozwoliła pokonać Władcę Mroku na jego własnym terytorium.Podobno jedyną rzeczą, jakiej lęka się 
tyran, jest legendarna Pirrańska Piszczałka. Ale czy ona naprawdę istnieje? A jeśli tak, to jakim 
niebezpieczeństwom będą musieli stawić czoło przyjaciele, aby ją odszukać? 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


