
Dzień dobry! 

Na co dzień widujemy się w szkolnej bibliotece. Od pewnego czasu jest to jednak niemożliwe.    

Myślę, że wielu z Was poza codziennymi zajęciami - w tym odrabianiem lekcji, ma wiele wolnego 

czasu. Może więc warto, zamiast siedzieć przed ekranem komputera czy telewizora sięgnąć                       

po książkę. Teraz można po raz któryś z kolei przeczytać tę ukochaną, z którą nie możemy się rozstać 

oraz nadrobić zaległości i przeczytać te książki, które kiedyś kupiliśmy lub dostaliśmy w prezencie. 

 Postanowiłam, że będę Wam przedstawiała książki, które warto przeczytać. Niektóre z nich znajdują 

się w szkolnej bibliotece i po uprzednim zamówieniu ( chyba najlepiej u wychowawcy lub nauczycielki 

języka polskiego) będę je dla Was zostawiała w portierni szkolnej. Inne są do kupienia przez internet. 

Bardziej wytrawnym czytelnikom podaję stronę internetową, na której można znaleźć klasyki                         

z literatury światowej i przeczytać je online za darmo!- https://wolnelektury.pl 

                                                                                                              Dorota Andrzejewska 
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Książki dla uczniów klas 0- 3 

Anita Głowińska, „ Kicia Kocia gotuje” 

W tej książeczce Kicia Kocia spędza czas z babcią w kuchni. Razem gotują i pieką. Ugotowała smaczną 

zupę i upiekła pyszne ciasteczka, a przy okazji dowiedziała się, że w kuchni trzeba bardzo uważać, 

żeby się nie oparzyć. 

 

Książka dostępna w bibliotece szkolnej: 

Justyna Bednarek, „ Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych                

i sześciu lewych)” 

Tę książkę wielu z Was już zna, ale myślę, że warto do niej wrócić. 

 Wszyscy wiemy, że skarpetki są takim elementem garderoby, że giną w niewyjaśnionych 

okolicznościach w praniu. Co się dzieje ze zgubionymi skarpetkami? Poznajemy dom małej Be,             

w którym skarpetki tak, jak w innych domach, znikają. Dowiadujemy się, że wyruszają w szeroki świat 

przez dziurę odkrytą także przez hydraulika i doświadczają wielu ciekawych przygód. Jedne stają się 

detektywami, inne opiekują się myszkami. A pozostałe?... dowiecie się czytając.  

 

Książki dla młodzieży 

Rachael Lippincott, „Trzy kroki od siebie” 

Czy wyobrażasz sobie, że się zakochujesz, choć nie wolno ci nawet dotknąć drugiej osoby? 

 Jedyną szansą Stelli na przeżycie są  nowe płuca. Jej życie to ciągłe pobyty w szpitalu, przyjmowanie 

leków i oczekiwanie na nowe płuca. 

https://wolnelektury.pl/


Will już dawno porzucił nadzieję na wyleczenie. Gdy tylko skończy 18 lat chce żyć poza szpitalem,  

podróżować i poznawać świat. 

Młodzi poznają się w szpitalu. Wiedzą, że muszą się trzymać od siebie z daleka, wystarczy jeden 

oddech, jeden pocałunek, by jedno zaraziło drugie. Obydwoje mogą umrzeć. Ale im więcej czasu 

spędzają w swoim towarzystwie na szpitalnym korytarzu, tym bardziej narzucony z góry dystans- trzy 

kroki od siebie, przypomina nieludzką karę, bo rodzi się uczucie- miłość. 

Jakie będą ich dalsze losy?.... Przeczytajcie! 

 

Książka dostępna w bibliotece szkolnej: 

Rafał Kosik: „ Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” 

Bohaterami tej książki są zwykłe dzieciaki z warszawskiego gimnazjum, które mają niezwykłą wprost 

zdolność do wpadania w kłopoty ale i do wychodzenia z nich przy użyciu różnych przedmiotów: 

komputerów i samodzielnie wykonanych wynalazków. 

Książka jest zabawna, akcja toczy się wartko, a czasami świat rzeczywisty miesza się w niej z 

fantastycznym. Naprawdę polecam! 

 

  


