
Nowości w bibliotece
 szkolnej 2021



Przypominamy, że podczas nauki zdalnej uczniowie
mogą wypożyczyć książki z biblioteki szkolnej!

 
Należy wysłać e-mail do nauczyciela bibliotekarza:

Ewa Pikarska-Gaździk gazdzik@sp14opole.pl
Daria Szleger szleger@sp14opole.pl 

W treści wiadomości napisz jakiej książki potrzebujesz 
i podpisz się imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
Następnie poczekaj na maila od nauczyciela 

z potwierdzeniem możliwości odebrania książki
 na portierni szkoły (wejście główne A1).



 

Babcia na jabłoni. Mira Lobe

Pełna wdzięku opowieść o chłopcu 
i bardzo nietypowej babci. 
A jak wiadomo babcia to najlepszy
sposób na smutki i kłopoty...



Dżok. Legenda o psiej wierności.
Barbara Gawryluk

 
Ta historia zdarzyła się naprawdę.
Mimo, iż całkiem niedawno – już dziś
nazywana jest legendą, a jej bohater –
Dżok, ma swój pomnik w Krakowie.
Dlaczego Dżok był taki niezwykły? Jakie
miał przygody? Przeczytajcie koniecznie
tę opowieść!



Mopsik, który chciał zostać
jednorożcem. Bella Swift

 
Wzruszająca historia o tym, że zawsze
warto być sobą. Mopsik Peggy został
porzucony przez swoją właścicielkę tuż
przed świętami Bożego Narodzenia. Na
czas świąt trafia do rodziny z trójką
dzieci, w tym Chloe, 
która jest fanką
 jednorożców.

 



Machiną przez Chiny. Łukasz Wierzbicki
 

Machiną przez Chiny to powieść
przygodowa oparta na prawdziwej
historii. Halina i Stach to para nieco
szalonych podróżników. Są lata 30-te, 
a oni właśnie się pobrali. Postanawiają
wyruszyć w podróż poślubną...
motocyklem do Chin. Na szlaku, pośród
azjatyckich pustyń i dżungli, czeka 
na nich cała masa zdumiewających
przygód!

 



Niezwykłe wyprawy i wyczyny T. 1 
Doba na ocenanie. Agata Loth-Ignaciuk 

 
To fascynująca opowieść o wyprawach
przez Atlantyk Aleksandra Dobry,
polskiego kajakarza, który jako pierwszy
człowiek w historii przepłynął ocean
kajakiem, z kontynentu na kontynent!

 



Ale patent! Księga niewiarygodnych
wynalazków. Małgorzata Mycielska

 
Ta książka to pobudzający wyobraźnię
przegląd dawnych i współczesnych
wynalazków. Zwariowanych,
wyprzedzających swoje czasy,
zabawnych, nieudanych czy wręcz
niemożliwych. Ale zawsze –
świadczących 
o ludzkiej fantazji!

 

 



Lato na RODOS. Katarzyna Ryrych
 

Wspaniale napisana narracja obrazuje
zmagania się młodzieży i dorosłych 
z innością i potrzebą akceptacji. 
Świetna książka, ucząca akceptacji dla
inności.

 
 

 



Moja rodzina i inne zwierzęta. 
Gerald Durrel

 
Nowe wydanie bestsellerowej
autobiograficznej książki Geralda
Durrella, opisującej lata spędzone przez
jego rodzinę na greckiej wyspie Korfu.
Pełna humoru i anegdotycznych
opowieści, barwnych 
postaci i uważnych 
opisów wyspiarskiej 
przyrody. 

 



Książka dla ludzi mądrych. 
Mądrzy ciągle się uczą. 

Głupcy wszystko umieją. 
Marek Regner

 
Książka dla ludzi mądrych wprowadzi
Cię w niezwykłą historię geniuszy,
rozwoju ludzkiej myśli i powstawania
nauki, a także skłoni Cię do refleksji 
na temat przyszłości człowieka.

 
 
 
 



Ale historia… Ta śmieszna i straszna PRL
Grażyna Bąkiewicz

 
Bogato ilustrowana seria „Ale historia…”
z humorem przekazuje fakty historyczne
i ciekawostki. Dowiecie się, dlaczego 
w PRL świętowanie było obowiązkowe, 
a noszenie kolorowych skarpetek 
i niektóre żarty zakazane pod groźbą
surowych kar! 

 
 
 
 



 Ciało, Ty i Miliardy Twoich
mieszkańców. Jan Paul Schutten

 
To książka o twoim organizmie 
i o komórkach ciała zbudowanych
sprytniej, niż statki kosmiczne 
z Gwiezdnych wojen. Z tej książki
dowiesz się mi.in., jak zdrowiej się
odżywiać, lepiej spać i mieć silniejsze
mięśnie.

 
 
 
 



Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia
w spódnicy. Anna Dziewit-Meller

 
Książka opowiada o Polkach, którym
wiele zawdzięczamy. Kobiety naukowcy,
pisarki, królowe i nauczycielki: cała
zgraja silnych prababek, dzięki którym
wiemy, że determinacja i wiara 
w równość przynoszą efekty!

 
 
 
 
 



Daj gryza! Smakowite historie 
o jedzeniu. Mizielińska Aleksandra,

Miezieliński Daniel, Baranowska Natalia
 

Ta apetyczna książka zabierze was 
w wielką podróż śladami smaków,
potraw i składników, z których się je
przyrządza. Odwiedzicie w niej 26 krajów
ze wszystkich kontynentów. Poznacie
najróżniejsze przysmaki i przeczytacie 
o ich barwnych losach.

 
 



Dziennik Anne Frank
 

Jedna z najważniejszych książek XX
wieku napisana przez nastolatkę.
Trwa druga wojna światowa. 
W centrum Amsterdamu, w niewielkim
mieszkaniu ukrywają się Żydzi. Wśród
nich trzynastoletnia Anne Frank, która
pisze dziennik...

 
 
 
 



Gwiaździsta noc Vincenta i inne
opowieści. Historia sztuki dla dzieci.

Michael Bird
 

W swoim przewodniku, bogato
ilustrowanym i napisanym obrazowym,
żywym językiem, autor zabiera nas 
na niezwykłą wyprawę. Wyruszymy 
w tę podróż z prehistorycznej jaskini, 
w której powstawało malarstwo
naskalne, a skończymy ją wśród
awangardy XXI wieku. 



Jaki znak Twój? Wierszyki na dalsze 
1000 lat niepodległości. Michał Rusinek 

 
Książka o polskości, ojczyźnie, wolności
każdy może mówić własnym głosem.
Dziecięce wierszyki łatwo zapadają 
w pamięć. Łatwiej je też cytować, 
niż Konstytucję, a często zawierają 
te same prawdy, tylko zapisane w inny
sposób...

 
 
 
 



 
Komiksowe wprowadzenie do filozofii.

Kevin Cannon, Michael F. Patton
 

W tej książce autorzy łącząc
kunsztowne, żartobliwe rysunki 
z humorystycznym i pouczającym
tekstem, przywracają nam radość 
z poszukiwania prawd fundamentalnych
i zaszczepia umiłowanie mądrości.

 
 
 
 



 
Krótka historia świata. Ernst

H.Gombrich
 

Autor opowiada historię człowieka 
od epoki kamiennej po skonstruowanie
bomby atomowej, wplatając do niej
wątki wojen i podbojów, wielkich dzieł
sztuki, przekraczania granic wiedzy 
i obejmowania rozumem coraz to
nowych obszarów. Jego opowieść
koncentruje się nie na datach 
i faktach, ale na zgłębianiu 
doświadczeń człowieka…

 



 
 Nolens volens czyli chcąc nie chcąc.

Zuzanna Kisielewska
 

Przeznaczona dla młodych czytelników
książka zawierająca prawie 100
sentencji łacińskich i kilka greckich 
to pełna humoru kompilacja
starożytnych sentencji. Pokazuje, 
że łacina ukrywa się wszędzie -
w naszych portfelach, 
miastach i codziennych
rozmowach!

 
 



 
Szkoła bohaterek i bohaterów czyli jak
radzić sobie z życiem. Przemek Staroń

 
Autor zebrał od młodych ludzi pytania 
i wątpliwości, z którymi się borykają.
Następnie odpowiedział na te pytania –
opierając się na swojej wiedzy
psychologicznej oraz na historiach
bohaterów znanych z książek i filmów.
Szkoła bohaterek i bohaterów” 
to poradnik psychologiczny, 
czyta się jak powieść 
przygodową!

 



 
Polityka. To o czym dorośli mówią.

Boguś Janiszewski
 

Lektura obowiązkowa dla każdego
młodego obywatela! Autorzy
udowadniają, że dla młodego czytelnika
nie ma zbyt skomplikowanych tematów.
Prosty język, humor i wyjątkowe
ilustracje sprawiają, że z pozoru trudne
polityczne sprawy stają się zrozumiałe
dla wszystkich!

 
 
 



 
Wyprawa Shackletona. William Grill

 
Niezwykła książka opowiadająca 
o losach wyprawy Ernesta Shackletona,
który na pokładzie statku „Endurance”
postanowił przebyć Antarktydę od
morza do morza, przechodząc przez
biegun!

 
 
 
 
 



 
Zgadzam się, albo i nie! Jak szanować
granice - swoje i cudze. Rachel Brian

 
Komiksowy podręcznik dla dzieci, który
w prosty sposób wyjaśnia, co to są
granice i jak je stawiać, okazując
szacunek sobie i innym. Trudna sztuka
asertywności jest w tej książce
przedstawiona w prosty,
bezpretensjonalny 
i humorystyczny sposób. 

 
 



 
Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki

kontratakują! Justyna Bednarek 
 

Kolejna odsłona niesamowitych przygód
kultowych już Skarpetek. Cykl książek 
o odważnych i ciekawych świata
tekstylnych bohaterkach stał się
prawdziwym fenomenem.

 
 
 
 
 
 


