Nowe książki zakupione do biblioteki
szkolnej w marcu 2018r.
Zakup książek sfinansowała Rada Rodziców.

Matka Lidki pracuje w Bergamo we Włoszech. Co kilka miesięcy
odjeżdża tam autobusem o 16.10, a Lidka zostaje w Cebulówce, zaczyna
tęsknić i czekać na kolejny przyjazd mamy. Kiedy dziadka, jedynego
opiekuna dziewczyny, zabiera pogotowie, a wiedźma z opieki społecznej
razem z policjantką zastanawiają się nad losem eurosieroty, Lidka wieje.
Cudem udaje jej się dostać do Bergamo. Szuka matki.
Sensacyjna powieść drogi, której nie odłożycie przed doczytaniem do
końca.

……………………………………………………………………………………………….

”…nie myślcie sobie, że "A niech to Gęś kopnie" jest tylko i wyłącznie
przezabawną książką, o nie! Oprócz tego, że lektura ta bawi, to na dodatek uczy. Uczy wiary w
siebie, dodaje nam siły, aby marzyć oraz pokazuje, że czasem wystarczy wyciągnąć pomocną dłoń,
żeby odnaleźć prawdziwą przyjaźń, a nawet miłość! A, i jeszcze cieszy oko :)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dwaj bracia wyruszają w daleką drogę w poszukiwaniu szczęścia. Świat jest pełen niespodzianek, ale
i pułapek, a mieszkańcy leśnych ostępów nie zawsze są tak gościnni, jak można by sobie tego życzyć.
Wróżki, dzikie zwierzęta, wiedźma, krasnoludki, a do tego diabeł Rokita! Bohaterowie wywodzący się z

baśni i ludowych podań na przemian ułatwiają i utrudniają podróż obu chłopcom. Przeżyj przygodę
wraz z dzielnymi braćmi, pomóż im pokonać zło i znaleźć to, co najważniejsze… Jak? Wytęż wzrok,
wyostrz wszystkie zmysły!
Zagadki, zadania na spostrzegawczość, wyszukiwanie różnic, labirynty – jeśli tylko zdołasz rozwiązać
wszystkie łamigłówki zawarte w książce, bracia będą wiedzieli, co robić dalej.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wzruszająca i jednocześnie przezabawna opowieść o walce dziecka
z przeciwnościami losu. August jest inteligentnym, dowcipnym chłopcem i jego życie
wyglądałoby pewnie zupełnie inaczej, gdyby nie jeden zmutowany gen, z powodu którego ma
zdeformowaną twarz i, zanim skończył 10 lat, musiał przejść 27 operacji.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

” Dom nie z tej ziemi to niesamowita książka budząca naprawdę skrajne
emocje. Z jednej strony ciepła, taka pluszowa, ze wspaniałymi ilustracjami i przyjazną formą, z drugiej
- mroczna, tajemnicza budząca ciarki na plecach.”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Książka, która nadaje się dla każdego, zarówno dla dziewczyny, jak i chłopaka.
Pełna ciekawych wątków, akcji, interesującej zbieżności zdarzeń oraz niewyjaśnionych sytuacji.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

” Pozycję polecam jaką mądrą książkę i ciekawą dla nastolatka. Pomyślałam, że
będzie to taka historia jakich wiele...o pierwszych miłościach, szkolnych perypetiach i psotach. Ale nie.
Zostałam mile zaskoczona. Autorka przedstawia bohaterów jako przeciętnych ludzi, którzy o czymś
marzą, czegoś pragną, a przy tym tak jak każdy z nas mają problemy. I życie nie układa się tak jak sobie
by tego życzyli. „
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

płyta CD

Oto wzruszająca historia siedmioletniego Bratmiła. Pewnej letniej nocy samotnie
wyrusza na poszukiwanie swojej siostrzyczki, małej Paprotki. W lesie spotka istoty ze słowiańskich
baśni i legend, które pomogą mu odnaleźć nie tylko ją, ale przede wszystkim siebie.
Marta Krajewska z wdziękiem porusza trudny temat rywalizacji między rodzeństwem. Zaprasza dzieci i
ich rodziców na wyprawę do spowitego słowiańską magią świata. Z wyprawy wasze pociechy wrócą
odmienione i bardziej kochające.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Serce Neftydy Marcina Szczygielskiego to młodzieżowe science fiction ze
starożytnym Egiptem w tle. Bardzo ciekawe powiązanie wierzeń egipskich z kosmiczną przyszłością
ludzkości, sporo akcji i przygody oraz dość ciekawie zarysowane postaci to niewątpliwe atuty tej
książki.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jest gdzieś taki las, w którym zwierzęta żyją jak ludzie. Mają swoje sprawy, jednych lubią bardziej,
innych mniej, pragną przyjaźni, uczą się żyć w grupie, być blisko siebie.
Piękna historia o zwyczajności. O tym, że mądrze jest uczyć się od siebie nawzajem. O przyszłości,
która lubi nas zaskakiwać, o wielkiej katastrofie i o tym, że szczęście odkrywa się przypadkiem.
Pierwsza adresowana do najmłodszych czytelników książka uznanej pisarki Magdaleny Tulli, z
poetyckimi i przejmującymi ilustracjami Alicji Rose.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

To cudowna książka pełna magii, dziecięcych marzeń i zabaw, ale też
poważnych problemów. Napisana pięknym językiem, idealna dla małych marzycieli.
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