NOWOŚCI KSIĄŻKOWE ZAKUPIONE
DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ (wybór)
(I semestr roku szkolnego 2007/2008)

Wampiurek szuka żony – Renate Welsh.
Śmieszna historyjka o poszukiwaniu żony Wampiurelii przez tytułowego
bohatera, napisana przez austriacką autorkę popularnych książek dla dzieci.
Wampiurkowi pomagają pani Lizzi i Hannesa. Początkowo bezradne, później
wpadają na szczęśliwy pomysł, aby pomóc przyjacielowi...Czy Wampiurkowi
uda się znaleźć żonę? Dowiecie się o tym, sięgając po tę książeczkę.
(Dla uczniów I-III)

Pyza na polskich dróżkach – Hanna Januszewska
Pierwsza wersja książki napisana została jeszcze przed rokiem 1939. Bohaterka
tej wierszowanej historii, wesoła pyzata istota, przychodzi na świat w wiejskiej
kuchni na Mazowszu. Jej postać spopularyzował ilustrator książki Adam Kilian.
Obraz ubranej w pasiastą spódniczkę żwawej Pyzy o okrągłej, uśmiechniętej
buzi polubiły dzieci w całej Polsce. Zaraz po <urodzeniu> rusza na wędrówkę
po naszym kraju. Odwiedza Puszczę Białowieską, Kujawy, Tatry. Wędrując z tą
sympatyczną bohaterką poznajemy nie tylko miasta i miasteczka polskie, ale
trafimy też do Lwowa, Wilna, Grodna...
(Dla uczniów I-III)

Wybór wierszy dla dzieci – Joanna Kulmowa
W tej książeczce znajdziecie urocze jak zawsze wierszyki znanej poetki,
piszącej głównie dla dzieci, Joanny Kulmowej. Autorka dokonała ciekawego
podziału swoich utworów; są tu wiersze przeznaczone dla: „Krześlaków” (np.
„Krajdywan”, „Lampucha”, „Parasole”), „Podstolaków” (m.in. „List do
Andersena”, „Co to jest Adwent”, „Czy są proste kraje”, „Komunijne
dziewczynki”), „Kociaków” (np. „Grajmruczenie”, „Gdzie kotu będzie lepiej”),
„Iglaków” (m.in. „Najpiękniejsza choinka”, „Słońce i sosny”), „Ptaków” (np.
„Ptaki rodzą się w niebie”, „Gile jak maki”).
(Dla wszystkich lubiących wiersze!)

Szaraczek – Mieczysława Buczkówna
Pięknie ilustrowana książeczka, której głównym bohaterem jest mały zajączek.
Autorka w wierszowanej formie opowiada nam przygody tego sympatycznego
zwierzaczka.
(Dla uczniów klas I)

Hipopotam – Anna Moszyńska
Pewnego razu do drzwi pani Karolowej i jej męża Karola zapukał...
HIPOPOTAM!!! W wielkim pysku trzymał kołderkę w niezapominajki.
Grubym głosem oznajmił panu Karolowi, że chce iść do jego łóżka. Jak
myślicie, czy pan Karol był zdziwiony niespodziewaną wizytą dziwnego gościa?
Jeśli chcecie się o tym przekonać, sięgnijcie po książeczkę. Dodam, że jest
bardzo ładnie ilustrowana przez panią Dorotę Łaskot-Cichocką.
(Dla uczniów klas I-III)

O jeżu, który znalazł przyjaciela – Anna Onichimowska
Rodzeństwo: Natalia i jej brat Marcin malują swój własny świat pełen różnych
zwierzątek, które rozmawiają sobie z dziećmi. Zwierzają się im ze swoich
kłopotów, opowiadają o swoich marzeniach. W tej książeczce dwa zwierzątka
jeż i dzięcioł zaprzyjaźniają się ze sobą. I właśnie o tej ich znajomości możecie
sobie poczytać, sięgając po tę pozycję.
(Dla uczniów klas I-III)

Podróże Odyseusza – Sue Reid
Jedna z książek należących do serii „Mity Starożytnej Grecji”. Opowiada
o losach jednego z najbardziej znanych bohaterów mitologii greckiej –
Odyseusza. Po zakończeniu wojny trojańskiej postanawia on wrócić do domu,
na wyspę Itakę, do swojej ukochanej żony Penelopy. Jednak na swojej drodze
napotyka liczne przeszkody. Są one wynikiem gniewu greckich bogów. Czy
Odyseuszowi uda się w końcu dotrzeć do domu? Przeczytajcie a dowiecie się!
Dodam, że książka jest przepięknie ilustrowana przez Marka Bergina, a twórcą
całej serii jest David Salariya.

Opowieści żółtego psa – Piotr Wojciechowski
Bohaterem książeczki jest gadający pies, który zastukał pewnego razu do drzwi
pewnej rodzinki, która akurat przywiozła ze schroniska szczeniaka imieniem
Gbur. Żółty, gadający pies Riki zostaje w ich domu, umila dzieciom czas
opowiadając im na dobranoc bajki. Chcecie dowiedzieć się, jaką wyobraźnię
miał Riki? Sięgnijcie po książeczkę!
(Dla uczniów klas I-III)

Sny nocy letniej – Gerlis Zillgens
Autorka, zanim zdecydowała się zostać pisarką, była aktorką i reżyserem.
Przeczytawszy jej książkę, może niektórzy z Was zainteresują się teatrem,
sztukami teatralnymi. Może nawet zostaniecie aktorami?
Lara, bohaterka książki, chociaż wcześniej zapewniała, że teatr jest nudny, tylko
ze względu na udział w spektaklu bardzo przystojnego Sebastiana, zmienia
zdanie. Zdobywa rolę w przedstawieniu. Sebastian jednak podczas prób nie
spuszcza oczu z Saskii, zaś Silvio, w którym z kolei kocha się Saskia, nie widzi
świata poza Larą. Czy chcielibyście dowiedzieć się jak zakończyła się ta trochę
„poplątana” historia? Jest na to jedyny sposób Sięgnijcie po książkę!!!
(Dla uczniów klas V – VI)

4 ½ przyjaciela i skandal na święcie szkoły – Joachim Friedrich
„Szkoła przygotowuje się do święta, które poprzedza tydzień po znakiem
ekologii. Każda klasa ma się wykazać działaniami na tym polu, lecz
wychowawca Kallego nie zgadza się na prezentację technik dochodzeniowych
stosowanych przy przestępstwach ekologicznych. Kalle jest zły i chce pokazać,
na co go stać. Próbuje trafić na trop jakiegoś skandalu, na przykład związanego
ze skażeniem ziemi. W tym celu udaje się na należące do kilku nauczycieli
działki…” To tyle z okładki książki. Zaglądając zaś do środka, czytając np. spis
treści, zwracamy uwagę na tytuły rozdziałów, które na pewno zachęcą Was do
czytania. Oto niektóre z nich: „Uczniowie szukają w lesie pampersów”,
„Skażenie czai się wszędzie”, „Policjantom też puszczają nerwy”. Czyż nie są
zabawne?
(Dla uczniów klas V-VI)

„Czarna Ręka” na tropie – Hans Jürgen Press
Książka opowiada o grupie detektywistycznej stworzonej przez czwórkę dzieci.
Głównym jej celem jest tropienie przeróżnych złoczyńców, rozwiązywanie
niezwykłych kryminalnych zagadek. Aby przyciągnąć zainteresowanie

czytelnika, autor zastosował ciekawy chwyt. Otóż, na końcu każdej strony
czytający książkę znajduje pytanie, na które odpowiedź pozna, kiedy uważnie
obejrzy sąsiadującą z opowieścią ilustrację. Dodam, że autorem tych ilustracji
jest sam autor. Przyjemnego rozwiązywania zagadek
(Dla uczniów klas V-VI)

Trudne słówka – Joanna Olech
Autorka w swojej książce przedstawia nam, czytelnikom, kilkadziesiąt
historyjek z życia „Miziołków”, zabawnej rodzinki, której członkowie noszą
zadziwiające przezwiska: Mamiszon, Papiszon, Miziołek, Kaszydło, Mały
Potwór. Zresztą samo nazwisko jest też w pewnym sensie przezwiskiem.
A wzięło się ono stąd, że jeden z bohaterów, kiedy miał niecałe dwa lata,
<wyklepał> przed zdumiona rodziną pierwszą rymowaną wyliczankę:
„Aniołek”, miziołek, róża, balia, wściekły pies...” Skąd się wziął miziołek
w miejsce fiołka to tylko on, Miziołek może powiedzieć...
Książka jest jednocześnie nietypowym słowniczkiem, w którym znajdziemy
wyjaśnienie naprawdę trudnych słów, np. „aprobata”, „żargon”, „purysta”,
„hybryda” i „efemeryda”.
(Dla uczniów klas IV- V)

Piramida intryg – Krystyna Boglar
Książka należy do serii „5 z Neonowej Dżungli”.
„Piątka nastoletnich bohaterów zamieszkuje starą i zniszczoną kamienicę
w Warszawie, do której nie należy się zapuszczać po zmroku. Marmolada,
Książę, Pierzasta, Megabajt i Pustułka tworzą Nieformalne, Niezarejestrowane
i Nienazwane Biuro Detektywistyczne, które podejmuje się najtrudniejszych
zadań, ocierając się o świat przestępczy tajemnicę. Tym razem bohaterowie
próbują się dowiedzieć, co ukryto w śliwkowym porsche, dlaczego mafia nie ma
dostępu do swojego konta na Kajmanach, kto i dlaczego nastaje na życie ojca
Księcia? Czy bohaterom uda się go ocalić?” Tyle z okładki książki. Jeśli chcesz
poznać odpowiedzi na pytania, po prostu sięgnij po książkę! Polecam. Dodam,
że autorka jest znaną i cenioną pisarką książek dla młodzieży.
(Dla uczniów klas V - VI)

Książka nad Książkami – Anna Kamieńska
Autorka pisze: „...Biblia jest to księga niezwykła. Pisały ją tysiąclecia i wieki.
Wielu ludzi zapytanych, jaką jedną książkę uratowaliby z pożaru lub jaką jedną
książkę zabraliby na bezludną wyspę, odpowiada: Biblię. Biblia weszła tak
głęboko w kulturę całego naszego świata, naszej cywilizacji, że trudno jest jej

nie znać i nie szanować. Jej treść przenika naszą kulturę, naszą literaturę, nasze
dzieła sztuki. Jest głęboka i niewyczerpana jak morze. Dlatego też trzeba ją
czytać, długo z nią przebywać, aby nauczyć się ją odczytywać i rozumieć...”
Przedmiotem tej pozycji jest właśnie Biblia, a właściwie pierwsza jej część –
Stary Testament. Anna Kamieńska w bardzo przystępny sposób opowiada nam
biblijne historie; te bardziej znane, jak np. o wieży Babel, o Sodomie
i Gomorze, o walce Dawida z Goliatem, o Samsonie i Dalili, jak też mniej
słyszane: o Rut, o ognistym wozie, trzech podpłomykach... Naprawdę warto ją
przeczytać!
(Dla wszystkich 

Współczesny savoir–vivre dla nastolatków – Marcin Przewoźniak, Joanna
Jabłczyńska
Doświadczony dziennikarz - Marcin Przewoźniak i znana aktorka - Joanna
Jabłczyńska wprowadzają nas w tajniki dobrych manier. „To, czego nauczysz
się dziś, z pewnością zaprocentuje w przyszłości”- to motto lubianej aktorki –
autorki. „Z tej książki dowiecie się m. in.:
- Czy wypada odebrać cudzy telefon pod nieobecność właściciela?
- Czy wypasiony dzwonek polifoniczny może okazać się złym wyborem?
- Czy amory w miejscach publicznych to obciach?
- Jak przeżyć rodzinne przyjęcie i nie zwariować.
- Jak się zachować, gdy popełniło się gafę.
- Ci to jest etykieta i dlaczego nastolatek powinien ją znać?”.
Książka pełna śmiesznych historyjek obrazujących różne zachowania: i te
poprawne i te niewłaściwe.
Godna polecenia!!!
(Dla uczniów klas V – VI)

Zmyślone historie - Rafał Witek
To książeczka o siedmioletniej dziewczynce, mającej głowę wypełnioną
mnóstwem szalonych pomysłów, które to pomysły sukcesywnie stara się
wcielać w życie. Dzidzia, bo takie przezwisko nosi główna bohaterka, tak jak
może, „umila” życie dorosłym, doprowadza do szału Starszą Siostrę
i „pochłania” ogromne ilości żelatynowych misiaczków. Poza tym, jest
NAPRAWDĘ grzeczną dziewczynką Chcesz się o tym przekonać – sięgnij po
książeczkę!
(Dla uczniów klas I-III.)

Klementyna lubi kolor czerwony - Krystyna Boglar
Kolejna fajna książeczka dla Was, uczniowie klas I-III! Jest to powieść
przygodowo -detektywistyczna. Grupka dzieciaków w poszukiwaniu tytułowej
Klementyny przeżywa NIESAMOWITE przygody. Biorąc pod uwagę autorkę,
bardzo znaną i lubianą panią Krystynę Boglar, piszącą REWELACYJNE książki
dla dzieci i młodzieży, macie zapewnioną doskonałą zabawę! Do tego dochodzi
jeszcze osoba znanego rysownika Bohdana Butenko, który opracował szatę
graficzną. Jego prześmieszne rysunki z równie zabawnymi napisami, przykują
wzrok każdego czytelnika.

Mam prawo! - Grzegorz Kasdepke
Na pewno znacie już pana Kasdepke, autora książek dla dzieci. To on napisał
tak lubiane przez Was książeczki, jak: Detektyw Pozytywka, Niegrzeczniaki,
Kacperiada, Dziwne przypadki bajkopisarza i wiele innych. W tej pozycji
znajdziecie, jak zapewnia autor, nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć
o prawach dziecka, a nie macie o te sprawy kogo zapytać! Prawa te zilustrowane
są przepięknymi, kolorowymi zdjęciami z przytoczonymi na nich tekstami
opartymi na Konwencji o Prawach Dziecka. Warto przeczytać!!!

Zdumiewające pająki - Alexandra Parsons
Ta popularno-naukowa książeczka wprowadzi Was w fascynujący świat
pająków. Duża ilość zamieszczonych tu ciekawostek, doskonałe zdjęcia
w zbliżeniu oraz kolorowe, artystycznie wykonane rysunki być może
spowodują, że zainteresujecie się tymi ciekawymi, (przez wielu uznawanymi
jako „obrzydliwe”) zwierzętami. Jeżeli ciekawi Was: dlaczego pająk nie łapie
się we własne sieci, czy czarna wdowa jest rzeczywiście śmiertelnie jadowita,
czy istnieją ludzie jedzący pająki – sięgnijcie po tę pozycję!
Książka pochodzi z serii „Zdumiewające Światy”.

Babcia na jabłoni - Mira Lobe
Andi, główny bohater książki, jest niepocieszony z powodu braku babć. Jego
wszyscy koledzy mają swoje bacie, które zabierają ich na lody, na plac zabaw
i w inne, nie mniej ciekawe, miejsca. Jak to się stało, że i Andi znalazł soją
ukochaną babcię, dowiecie się czytając tę pozycję. Książka została zilustrowana
śmiesznymi rysunkami znakomitego polskiego grafika – Mirosława Pokory.
Dodam, że została wpisana na „Złotą Listę” książek polecanych przez
Fundację ABCXXI patronującej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Trzy Pauliny i duch w kurniku - Barbara Wendelken
Książka przygodowa z serii „Młodzi Detektywi”. Tytułowe Pauliny to: babcia
Paula, która jest artystką cyrkową, mama Paulina i Paulinka, która jest
geniuszem matematycznym i najlepszą uczennicą w klasie. Próbują one
rozwikłać zagadkę znikających z kurnika pani Chęcińskiej jajek. Właścicielka
twierdzi, że to sprawa ducha, który grasuje w kurniku. Czy rzeczywiście? Czy
uda się trzem Palinom rozwikłać zagadkę? Sięgnij po książkę, aby przekonać się
o tym…

Upiorna rodzinka : nocny bigos, czyli im straszniej, tym lepiej! Klara Maciejewska
Czy rodzinka, o której przeczytacie w książeczce, jest zwyczajną rodziną, czy
może też jest ona odrobinę zwariowana? Ale cóż można się spodziewać po
ludziach, którzy mieszkają w „Potwornym Pensjonacie” i mają tendencje do
wymyślania rozmaitych, dziwnych historii, które opowiadają potem
przybywającym do pensjonatu gościom? Warto przeczytać tę zabawną
książeczkę. Mam nadzieję, że zainteresuje Was na tyle, abyście sięgnęli po
kolejne części „upiornej rodzinki”…
Książki (dla młodszych i starszych) poleca Wasza
„Pani z biblioteki” Elżbieta Krajewska   

