
ZABIERZ KSIĄŻKĘ NA FERIE!!!
Oceny wystawione i już nic więcej w tym  semestrze nie da się zrobić. Po wystawieniu

ocen – wiadomo – wszystkim marzą się ferie!!! Powoli można już planować, co dobrego  
i fajnego będziecie robić w tym błogim czasie. Z pewnością wartą rozważenia propozycją jest
dobra książka z biblioteki  szkolnej.  Książka może okazać się  niezwykłym przedmiotem,  który
wywoła na Twojej twarzy uśmiech, gniew, rozczarowanie. Potrafi Cię wzruszyć i doprowadzić do łez.
Dzięki  niej  przeniesiesz  się  w  zupełnie  inny  świat.  Świat,  gdzie  poznasz  zupełnie  inne  życie…

Zapraszamy  i  zachęcamy  do  lektury,  a  że  mamy  bogatą  propozycje  nowych  książek
zakupionych  w ramach  realizacji  projektu  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  pt.”  Książki
Naszych Marzeń”, to i jest z czego wybierać. Oto niektóre z nich:

 Kapitan Zębol i Kajtek Kuternoga w Królestwie Brzuchaczy to
historia dwóch, zabawnych piratów, którzy cały czas się kłócą i
choć marzą o obfitych łupach, to nigdy nie udaje im się niczego
zdobyć. Aż do chwili, kiedy trafiają do Królestwa Brzuchaczy,
gdzie mieszkają książę i księżniczka, którzy są tak otyli, że nie
są  w  stanie  bronić  swojego  pałacu.  Do  czasu?  Pięknie
ilustrowana,  wciągająca  historia  dla  małych  czytelników
rozpoczynających przygodę z samodzielnym czytaniem.

Wyjątkowa kolekcja  Martynka .  Moje czytanki zachęci  dzieci
do  samodzielnego  czytania!  Martynka  marzy  o  prawdziwej
scenie,  rozświetlonej  setką  lamp.  O  byciu  primabaleriną.  
I  o  przyjaciołach,  którzy  siedzą  na  widowni  i  klaszczą  jak
szaleni, widząc małą tancerkę.



Mirek jest  bardzo nieśmiałym i  zamkniętym w sobie  chłopcem.
Rodzice bardzo martwią się, jak syn poradzi sobie w przedszkolu.
Na Gwiazdkę postanawiają kupić Mirkowi psa - wierzą, że zwierzę
będzie miało na niego pozytywny wpływi pomoże mu przełamać
nieśmiałość.  Chłopiec  nie  jest  jednak  szczęśliwy,  bo  wcale  nie
marzył  o  psie,  boi  się  też  tego,  że  jamniczek  go  nie  polubi.
Nieoczekiwanie między chłopcem, a szczeniakiem zaczyna rodzić
się przyjaźń - Mirek nie chce jednak się do tego przyznać przed
rodzicami i udaje, że Medor go nie interesuje. Co gorsze szczeniak
ciągle wpada w nowe tarapaty i rodzice zaczynają się zastanawiać,
czy  nie  powinni  go  oddać.  Pierwszego  września  nadchodzi  dla
chłopca  bardzo  trudny  dzień  -  musi  pójść  do  przedszkola,  
a ogromnie się tego boi. Czy Mirek znajdzie tam przyjaciół? Czy
przyzna się przed rodzicami, że polubił Medora i jamniczek będzie
mógł z nimi zostać?

 Kiedy sąsiadka Ewy, Olga Polińska, przewraca się na lodzie i łamie
nogę, nie może już dłużej opiekować się Różą, kucem szetlandzkim.

Róża wraca do schroniska „Cichy kąt”, ale nie jest łatwo znaleźć dla
niej nowych opiekunów, bo kuc ciągle sprawia problemy... Czy uda
się pomóc Róży? Może jeden z genialnych pomysłów Ewy pozwoli
Róży znaleźć wreszcie opiekuna i nowy dom.

Burza  powaliła  olbrzymi  stary  dąb.  Było  to  Magiczne  Drzewo.
Ludzie  zrobili  z  niego  setki  przedmiotów,  a  każdy  zachował
cząstkę  magicznej  siły.  Wśród  nich  było  czerwone  krzesło.
Niesamowite  przygody,  niebezpieczeństwa,  humor  i  magia...
Autobus, który zwariował, most ze światła i wielka fala tsunami.
Latający  dom,  olbrzymi  lew  i  sto  wyczarowanych  psów!
Fantastyczna  opowieść  o  trójce  dzieci,  które  znalazły  krzesło
spełniające życzenia. Te dobre i te złe...



 Głębiny  oceanu  skrywają  wiele  tajemnic.  Jedną  z  nich  jest  świat
podwodnych syren, które rządzą królestwami i panują nad wszelkimi
morskimi stworzeniami. Córka królowej, Serafina, ma wkrótce przejść
przez obrzęd inicjacji i zostać oficjalnie uznana za następczynię tronu.
Ma również zostać żoną księcia z sąsiedniego królestwa, aby połączyć
silnym  sojuszem  obie  krainy  i  stawić  czoła  ewentualnym  wrogom.
Kiedy nadchodzi wielki dzień, księżniczka staje przed ludem i śpiewa
pieśń  władzy  i  siły,  opowieść  o  królestwie  Miromary.  Niestety
najważniejsza  chwila  jej  życia,  staje  się  jednocześnie  
tą  najtragiczniejszą.  Czarni  najeźdźcy  atakują  pałac,  zabijają  ojca
Serafiny, a królową ciężko ranią. Syrena musi uciekać, zostawiając za
sobą całe dotychczasowe życie i wszystkich, których kocha. 

"Terra  Incognita"  to  nowa  seria  przygodowa,  sięgająca  po
wzorce  z  najlepszych  powieści  przygodowych  dla  dzieci  
i młodzieży.  Bohaterami "Tajemnicy gwiezdnego jeziora" jest
rodzeństwo: trzy siostry i brat. Wraz z rodzicami prowadzą z
pozoru zwyczajne życie. Z codzienności co rusz wyrywają ich
szalone  wyprawy  mamy  -  zapalonej  przyrodniczki  
i  podróżniczki,  która  niczym  Beata  Pawlikowska  nie  potrafi
długo usiedzieć w jednym miejscy. I choć kocha swoją rodzinę,
bardzo często nie mam jej w domu. W czasie jej nieobecności
dziećmi  zajmuje  się  ojciec -  zupełne  przeciwieństwo własnej
żony.  Gdy mama  wyrusza  na  kolejną  wyprawę  dochodzi  do
tragedii - w niewyjaśnionych okolicznościach ślad po kobiecie
ginie.  Dzieci  namawiają  ojca,  aby sami  ruszyli  do Afryki  na
poszukiwania. W tym momencie zaczyna się właściwa akcje -
wielka  wyprawa  ratunkowa nieznanymi  drogami  tajemniczej,
fascynującej, ale i niebezpiecznej Afryki. 

Druga  część  zabawnych  perypetii  Mai  i  jej  szkolnych  kolegów  
i  koleżanek.  Tym razem Maja zostaje  opiekunką nowej  uczennicy
Matyldy,  która jest Francuzką.  Maja nie może się doczekać, kiedy
nauczy  Matyldę  wymigiwać  się  od  zjadania  szkolnych  obiadów
zwanych TRUCIZNĄ. Okazuje się jednak, że Matylda UWIELBIA
szkolne  obiady  i  chętnie  bierze  DOKŁADKI!  Klasa  zaczyna  się
wszystkiego  domyślać  -  Matylda  jest  SZPIEGIEM,  który  chce
wykraść wszystkie szkolne tajemnice. Trzeba ją powstrzymać, zanim
będzie ZA PÓŹNO!



Leon i szóstka jego przyjaciół są zupełnie zakręceni na punkcie piłki
nożnej. Od miesięcy marzą tylko o tym, że zima wreszcie się skończy 
i  będzie  można  grać  całymi  dniami.  W końcu nadchodzą  wiosenne
ferie,  a  wraz  z  nimi  katastrofa  -  Gruby  Micho  ze  swoimi
Niezwyciężonymi  Zwycięzcami  odbierają  chłopakom  boisko.
Niezwyciężeni są starsi, więksi, silniejsi i wyjątkowo wredni, a Leon 
i jego kumple mają tylko jedno wyjście: pokonać ich. Najpierw jednak
muszą  znaleźć  trenera  i  stać  się  prawdziwą  drużyną  -  Zakręconą
Drużyną Piłkarską. Mają na to zaledwie dwa tygodnie. W przeddzień
meczu,  gdy  wreszcie  zaczynają  wierzyć  w  swoje  zwycięstwo,
postanawiają  się  wycofać...  Dlaczego?  Czy  już  na  zawsze  stracą
boisko? Czy dojdzie do decydującego spotkania?

Jeśli znajdziesz w ferie  czas na czytanie, to twoje życie lepsze się stanie.


