NOWOŚCI
W BIBLIOTECE
SZKOLNEJ

W marcu 2020 biblioteka szkolna
wzbogaciła się o 68 nowych tytułów książek.
Mamy nadzieję , że po powrocie do szkoły
chętnie je wypożyczycie.

Teraz chcemy je Wam przedstawić.
Iwona Brzeżańska
Ewa Pikarska - Gaździk

Marcin Szczygielski ( polski pisarz, dziennikarz i grafik);
Arka Czasu
Dziewięcioletni Rafał mieszka w Dzielnicy, miejscu do którego ludzie się
nieustannie wyprowadzają i z którego się wyprowadzają. Chłopiec nie chodzi do
szkoły i nie ma przyjaciół. Opiekujący się nim Dziadek, całymi dniami wędruje po
Dzielnicy i gra na skrzypcach, aby zarobić na życie. Z tego powodu chłopiec
najczęściej jest sam . Rafał jest sam – ale nie samotny. Ma książki i bibliotekę –
jedyne miejsce w Dzielnicy, gdzie wolno mu chodzić samemu.
Pewnego dnia bibliotekarka wypożycza mu powieść „Wehikuł czasu“ Herberta
George’a Wellsa, a ta lektura odmienia życie Rafała i staje się początkiem wielkiej,
niebezpiecznej przygody.

Hamilton Alwyn (

fantastyka, fantasy, science fiction)

Buntowniczka z Pustyni t. 1
Osada Dustwalk nie jest ani magiczna, ani mistyczna – to zabita deskami
dziura, którą nastoletnia Amani pragnie opuścić przy najbliższej okazji. Osadę
otaczają bezkresne piaski pustyni, którą przemierzają tajemnicze bestie. Krążą
pogłoski, że istnieją jeszcze takie miejsca, w których dżiny wciąż parają się czarami.
Lud Miraji występuje przeciwko tyranii Sułtana. Buntowniczka wierzy, że dzięki
talentowi w posługiwaniu się bronią, uda jej się uciec spod opieki despotycznego
wuja.
Podczas zawodów strzeleckich poznaje Jina , który może jej pomóc w
realizacji planów. Amani nie przepuszcza jednak, że jedna ryzykowana decyzja,
sprawi, iż będzie musiała uciekać przed armią Sułtana, ramię w ramię ze zbiegiem
oskarżonym o zdradę stanu.
Książka nagrodzona Goodreads Choice Awards w 2016 .

Zdrajca tronu . Buntowniczka z pustyni t. 2
To książka , w której jedyne czego możesz być pewien , to to, że nic nie jest
pewne. Po ucieczce z domu – w poszukiwaniu wolności, Amani przemierza
pustynię w towarzystwie tajemniczego obcokrajowca Jina.
Sytuacja jednak się zmienia. Amani wbrew własnej woli trafia do epicentrum reżimu –
pałacu sułtańskiego – przyświeca jej jeden cel: obalenie tyrana.

Duchy rebelii. Buntowniczka z pustyni t. 3
Amini uciekając z zabitego deskami miasteczka, nie sądziła, że dołączy do
rewolucjonistów, a co dopiero, że stanie na czele rebelii. Nie ma innego wyjścia, gdy
żądny krwi Sułtan Miraji więzi Księcia Buntownika w mitycznym mieście Eremot.
Amani uzbrojona jedynie w rewolwer, zimną krew i potężną moc Półdżina musi
przeprowadzić grupę rebeliantów przez bezlitosną i pełną niebezpieczeństw
pustynię. Czy wyprawa przebiegnie pomyślnie ? . Trzecia część bestsellerowej serii
pozbawia tchu i trzyma w napięciu, dopóki nie opadnie kurz po ostatecznej bitwie!

Lind Asa (szwedzka autorka książek dla dzieci i dorosłych,
dziennikarka);
Piaskowy Wilk t. 1
Bohaterka Kurasia jest dziewczynką jakich wiele. Samotną, dużo myślącą
jedynaczką. Mieszka nad morzem, gdzie na plaży spotyka Piaskowego Wilka, który
znajduje wytłumaczenie na rozterki dziewczynki.
To ciepła, dobra i mądra książka dla dzieci z dużą wyobraźnią. Przedstawiona
historia pokazuje świat oczami dziecka, przemawia specyficznym językiem do
dziecięcej wyobraźni.

Piaskowy Wilk i ćwiczenia z myślenia t.2
Karusia zastanawia się nad całym mnóstwem rzeczy – nad komarami i
miłością, nad pustymi kieszeniami i długością krótkich chwil. No i jak to jest, że
malutkie, tyci ognisko może przemienić się we wściekłego smoka?
To druga książka o Piaskowym Wilku i Karusi. Świat na pograniczu
rzeczywistości i dziecięcej fantazji. A przede wszystkim – spojrzenie na świat oczami
dziecka. Świetnie nadaje się do głośnego czytania, na przykład jako bajka na
dobranoc.

Piaskowy Wilk i prawdziwe wymysły t. 3
Czy można zatrzymać lub cofnąć czas? Czy najsilniejszy musi być
największy? Ile razy można zmienić zdanie? I co się dzieje nocą z kolorami? Karusia
i Piaskowy Wilk uwielbiają zastanawiać się nad całym mnóstwem różnych rzeczy.
To trzecie spotkanie z Piaskowym Wilkiem i Karusią. Czytelnicza przygoda dla
małych i dużych, piętnaście opowiadań, do których z chęcią się powraca !

Katarzyna Kozłowska
Maurizio. Kot w okularach - to jedna z książek z serii „Czytam sobie
z Bakcylem” . Są to pozycje przeznaczone dla dzieci w wieku
szkolnym, dzięki którym łapie się bakcyla czytana.
Książka Katarzyny Kozłowskiej to zabawna historia, pełna błyskotliwych
żartów i celnych spostrzeżeń na temat współczesnego życia, ukrytych w kocich
metaforach.
Maurizio, to koci wokalista słynnej kapeli Stalowe Wibrysy. Nie boi się nikogo,
no może tylko własnej mamy. Dlatego na jej prośbę pewnego dnia kupuje okulary.
Ten mało istotny przedmiot staje się początkiem wielu perypetii naszego bohatera,
bo okazuje się, że świat kociego show-biznesu nigdy wcześniej czegoś takiego nie
widział.

Czytam sobie z Bakcylem. Maurizio. Włoska przygoda
Kocia gwiazda muzyki, Maurizio, ma wyruszyć w trasę koncertową po
Włoszech. Do wyjazdu przygotowuje się bardzo starannie . Tymczasem słynni
niegdyś bracia , Giulio i Giorgio ( koty syjamskie), nie mogą pogodzić się z utratą
sławy. Nowym idolem tłumów jest bowiem Maurizio. Bracia obmyślają przebiegły
plan pozbycia się konkurentem.
Czy uwielbianemu przez publiczność muzykowi uda się przejrzeć ich zamiary
i wystąpić w Rzymie? Jak skończy się jego włoska przygoda? Przeczytajcie!

Zofia Stanecka
Czytam sobie z bakcylem. Tajemnica namokniętej gąbki
W szkole dzieją się dziwne rzeczy- ktoś moczy kredę do pisania po tablicy,
gąbka do jej ścierania śmierdzi szlamem i wodorostami, ktoś podmienia worki z
butami w szkolnej szatni. Szykuje się wielkie wydarzenie-narada, zwołana w trybie
pilnym po lekcjach. Czy chłopcom uda się rozwiązać tajemnicę? Przeczytaj i
przekonaj się jakie jeszcze przygody mieli Bartek i Ziutek w związku z osobliwymi
wydarzeniami w szkole.

Ewa Nowak
Dziadek do orzechów
Poznajemy historię Marysi, której marzeniem jest w przyszłości zostać
słynną primabaleriną i wystąpić w prawdziwym baletowym spektaklu. By móc spełnić
marzenie dziewczynka uczęszcza do szkoły baletowej i bardzo sumiennie ćwiczy.
Pewnego dnia staje przed życiową szansą, w szkole odbywają się przesłuchania do
"Dziadka do orzechów". Marysia dostaje wymarzoną rolę! Teraz czeka ją jeszcze
więcej pracy, ponieważ premiera zbliża się wielkimi krokami…

Rafał Witek
Maja na tropie jaja
Piękna złota papuga, uciekła z ZOO i zatrzymała się na ganku Mai.
Dziewczynka nakarmiła ptaka i tak zaczęła się ich znajomość i przyjaźń. Lecz to
dopiero początek historii. Papudze uciekło złote jajo i dzielna Maja obiecała
odnalezienie cennej zguby. Z załogą statku docierają na bezludną wyspę. Zamiast
jaja odnajdują tam coś zupełnie innego… Co? Przeczytaj !

Justyna Bednarek
Pora na pomidora (w zupie)
To zasługa fantastycznego tekstu autorki Justyny Bednarek i soczystych
ilustracji Darii Solak, że książeczkę się połyka.
Bohaterka historii, Eufrozyna zna się na gotowaniu, jak mało kto. Wie, co
warto dodać do zupy pomidorowej, aby ta była najlepsza pod słońcem. Zdradza,
naszym czytelnikom swoje „sposobiki” na pyszne „danko”, które uwielbiają prawie
wszystkie dzieci. Co będzie niezbędne? - bazylia, odrobina masła, szczypta ostrej
papryki oraz włoski ser parmezan. Eufrozyna wszystko nam powie, ile czego
odmierzyć i kiedy co wrzucić do garnka. Z robi to tak, że małemu i dużemu
czytelnikowi nie tylko ślinka poleci, nie tylko zechce, jak najszybciej zabrać się do
gotowania, ale też błyskawicznie pochłonie książkę. Smacznego!

Carroll Lewis
Alicja w krainie czarów
Pewnego dnia Alicja wpada do króliczej nory i tym samym do świata
przypominającego sen. Dziewczynka raz rośnie, raz maleje po wypiciu tajemniczego
napoju i zjedzeniu ciastka. Na swojej drodze spotyka mnóstwo dziwnych postaci:
Białego Królika, który myli ją z służącą i każe sobie przynieść rękawiczki i wachlarz,
Księżną podrzucającą dziecko, które po chwili zmienia się w prosiaka, znikającego
Kota z Cheshire oraz Zwariowanego Kapelusznika i Marcowego Zająca. Czy Alicji
uda się powrócić do domu?
O Alicji w krainie czarów mówi się , że jest to przypadek, gdy jeden tekst
kryje w sobie dwie książki - dla dzieci i dla dorosłych.

