
Nowości 
w Naszej Bibliotece



Seria „To, o czym dorośli nie mówią”:
Emocje
Mózg
Kosmos
Sztuczna inteligencja
Klimat

Książki popularno-naukowe:
 

 
Książki stworzono z myślą o dzieciach ciekawych świata, 
które zadają niezliczoną ilość pytań. W każdej z nich autor 
porusza tematy nie tyle trudne, ile niezrozumiałe dla 
młodego czytelnika. Tłumaczy zagadnienia jasno 
i przejrzyście, a w dodatku z dystansem i humorem. 
Dzięki temu omawiane tematy okazują się niezwykle 
przystępne do przyswojenia. 
Po każdą z tych książek z powodzeniem mogą sięgnąć 
również dorośli. 





Odlotowa sąsiedzka agencja detektywistyczna. M., A., 
Maciak 
Biuro detektywistyczne Dziurka od klucza  R. 
Piątkowska 
Szkoła magicznych zwierząt. M. Auer
Szkoła bohaterek i bohaterów 2. Jak radzić sobie ze 
złem, t.2 P. Staroń
Banda z Burej. Tajemnica piwnicy w bibliotece M. 
Witkiewicz 
Babcia Rabuś Walliams David 
Wielka ucieczka dziadka Walliams David 

Książki detektywistyczne:

Dzieci od zawsze uwielbiają zagadki. Niestraszny im 
dreszczyk emocji i ciarki na plecach. Takich właśnie wrażeń 
dostarczają czytelnikom książki detektywistyczne. Nawet 
odporni na uroki literatury, kiedy zaczynają czytać te 
książki, nie mogą się oderwać. Muszą się przecież 
dowiedzieć, jak skończy się kolejne śledztwo!





Wielka księga zwierzaków. M. Wojciechowska
Mopsik, który chciał zostać króliczkiem. S. Bella
Pewnego dnia, niedźwiadku. S. Stansbile, F. Ives
Chciałbym mieć psa czyli jak wychować człowieka. M. 
Pałasz 
Elfie, gdzie jesteś M. Pałasz
Pax. Sara Pennypacker

 
Książki o zwierzętach:

 

Dzieci lubią poznawać świat, a w szczególności zwierzęta, 
pochodzące z różnych jego zakątków. Biblioteka szkolna 
wzbogaciła się o wyjątkowe książki, które na pewno 
spodobają się małym odkrywcom i miłośnikom zwierząt. 
Ich zabawne historie na pewno sprawią maluchom wiele 
radości, a przy okazji nauczą ich całkiem nowych rzeczy.





Lalani z dalekich mórz. E. E. Kelly
Drzewo. Mity słowiańskie i inne opowieści. Ł. Wierzbicki

Chopin. M. Rusinek
O, choroba! B. Janiszewski

Legendy, podania, mity:

Nasi przodkowie, jak wszystkie narody, posiadali własną mitologię. 
Przekazywane z pokolenia na pokolenie mity pomagały zrozumieć zjawiska 
zachodzące w przyrodzie i miejsce człowieka w otaczającym go świecie.

Książki popularno-naukowe:

Najwybitniejsi naukowcy. Ewolucja teorii: 
• Darwin
• Maria Skłodowska-Curie

Książki prezentują postaci ludzi nauki i sztuki, których dorobek przyczynił 
się do rozwoju ludzkości w różnych dziedzinach – medycynie, przyrodzie, 
fizyce czy astronomii, muzyce. W przystępny sposób przybliżają biografie 
wybitnych ludzi, ich niezwykły talent, chęć zdobywania wiedzy i drogi, które 
doprowadziły ich do dokonania przełomowych dla świata odkryć.





Frania. D. Gellner
Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach 
Prószyński s-ka
Dobre maniery przejmują stery A. Jarczyński
Sieciaki. Twarzozmieniacz i wielka gala fejmu. Ł. Wojtasik
Minecraft. Podręcznik kreatywności. T. McBrein

Książki, które zakupiono na wniosek uczniów:

Książki uczą nas nie tylko wiedzy encyklopedycznej, ale także 
wiedzy która przydaje się w życiu codziennym. Ludzie 
czytający książki dzięki nim kształtują swój światopogląd 
i opinie. Nie tylko wiedzy encyklopedycznej, ale także wiedzy 
która przydaje się w życiu. Ludzie czytający książki dzięki nim
kształtują swój światopogląd i opinie. 
Biblioteka szkolna wzbogaciła swój księgozbiór o książki, 
o które prosiła młodzież. Zachęcamy do czytania, nie tylko 
lektur!



Zbuntowane słowa. Joanna Papuzińska 
Wróg. Davide Cali 
Wszystkie moje mamy. Renata Piątkowska 
Hebanowe serce. Renata Piątkowska 
Czy wojna jest dla dziewczyn? Paweł Beręsewicz 
Bezsenność Julki. Dorota Combrzyńska-Nogala 
Niedokończona opowieść Pepe. Dorota Combrzyńska-Nogala 
Listy w butelce. Opowieść o Irenie Sendlerowej. Anna Czerwińska- 
Rydel 
Pan Apoteker. Katarzyna Ryrych. 
Wojna w Kuropatkach. Katarzyna Ryrych 
Mała wojna. Katarzyna Ryrych 

Książki poruszające trudne tematy:

Biblioteka szkolna wzbogaciła się w zasób opowieści o wartościach, 
które kształtują nasz świat, podanych w formie przystępnej dla młodych 
czytelników. Budowa wspólnego świata dzieci i dorosłych wydaje się 
zadaniem prostym, jednak nie zawsze tak jest. Wyjątkowe książki 
zachęcają do głębszej refleksji nad tym, czym tak właściwie jest dobro i 
co czyni człowieka mądrą i wartościową istotą.



Tu jest Teraz nasz dom. Barbara Gawryluk
Kaktus dobry pies. Barbara Gawryluk
Afryka Kazika. Łukasz Wierzbicki
Przygody Koziołka Matołka księga. Kornel Makuszyński 

Książki w ukraińsko-polskiej wersji:

Z myślą o uczniach, przybyłych z Ukrainy biblioteka szkolna 
wzbogaciła się również o kilka tytułów, książek 
w wersji polsko-ukraińskiej, które w ostatnim czasie 
pojawiły się na rynku wydawniczym. 
Ponadto zasób ten stale się powiększa, dzięki 
indywidualnym darczyńcom. 

 





Zapraszamy
do Biblioteki!

 
 


