Witam Was drodzy uczniowie. Niestety nie możemy jeszcze wychodzić z
domów. Ale możecie wybrać książki, które będzie można w przyszłości
pożyczyć w różnych bibliotekach. Myślę, że każdy z Was znajdzie coś dla
siebie. Jest coś dla Tych, którzy lubią zwierzęta, ale nie tylko…
Zobaczcie sami.
Cameron B.: Był sobie szczeniak. Molly. To ciepła opowieść o psie i jego
właścicielce.
Na początku wszystko spowijała ciemność. Otaczały mnie ciepło i woń wtulonych
we mnie szczeniąt. Czułam też zapach mamy. Oznaczał bezpieczeństwo, komfort i
mleko. Gdy byłam głodna, przeciskałam się w jego stronę w poszukiwaniu
pożywienia. Gdy było mi zimno, wtulałam się w futro mamy albo zagrzebywałam
pod bratem lub siostrą. A potem spałam, dopóki znowu nie byłam głodna. Kiedy po
kilku dniach otworzyłam oczy, zaczęło się robić ciekawiej.

Supeł B.: Dziadek.
To historia, która możemy zaobserwować niemalże w każdym domu, w którym za
jakiś czas ma się pojawić nowy członek rodziny, czyli wnuczek lub wnuczka. Tym
razem oczekujemy wnuczki. Dziadek wraz z rodzicami przyszykowuje się na
przywitanie małego bobasa w domu. To On razem z rodzicami szykuje pokoik i
skręca meble. Wielka radość na jego twarzy można zaobserwować, gdy pociech jest
już na świecie i można ją dotknąć, przytulić i pocałować.Dziadek jest taką osobą,
która pozwala dzieciom na troszkę więcej od rodziców. Pozwala wspinać się po
drzewach, uczy nas posługiwać się rolnetką oraz huśta nas na huśtawce, aż do
samych chmur.

Kolejna książka dla dzieci to Dobranoc mała pando.
Mała panda powinna już iść spać, ale bardzo lubi się bawić, jeść. W końcu jednak
nadchodzi czas na zaśnięcie. A co będzie dalej przeczytajcie sami.

To świetna książka dla wszystkich dzieci o pracy lekarzy. Czy kicia poradzi sobie w
przychodni lekarskiej? Zobaczcie sami.

A teraz już coś dla starszych. Polecam nowości wydawnicze dla klas 4- 8.
Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Macgregor J.: Jej wysokość P.
Pisana jest lekko i z humorem. Delikatna w czytaniu z mocnym akcentem
wulgaryzmów. Opowiada historię nastolatki, która zmaga się z problemami szkolnymi
i miłosnymi. Oprócz tych wszystkich problemów Peyton skrywa tajemnicę dotyczącą
swojej rodziny, co tym bardziej utrudnia jej normalne funkcjonowanie. Jej
największym problemem jest wielkość. Wydawać się może, że to błahostka. Każdy
chce być wysoki a tu psikus. Docinki i żarciki nie pomagają w samoakceptacji.
Znajomi postanowili rzucić wyzwanie o sporą ilość pieniędzy. Czy uda się wygrać ?

Nelson Jandy „Niebo jest wszędzie”- siedemnastoletnia Lennie jest załamana
po niespodziewanej śmierci starszej siostry. Jedyną osobą, przy której czuje
mniejszy ból, jest chłopak siostry, Toby, który cierpi tak samo jak ona. Są ze sobą
coraz częściej, coraz bliżej. Nic nie mogą na to poradzić – ani na potworne wyrzuty
sumienia.
Wszystko staje się jeszcze bardziej trudne, gdy w szkole zjawia się nowy chłopak,
Joe.
Czy można przeżywać żałobę i myśleć o chłopaku?
Opala Renata „Dzienniczek zakręconej nastolatki”Dokąd popołudniami
wymyka się Ludwika, w jaki sposób zaskoczy wszystkich mieszkańców osiedlowy
dziwoląg-Petronela.
Sympatyczna Joasia w swoim dzienniczku skrzętnie opisuje zabawne i
zaskakujące perypetie swojej rodziny, przyjaciół i znajomych, ukazując codzienne
życie zwykłej, choć zakręconej nastolatki.

Zgierun- Łacina Anna „Miłość pod psią gwiazdą”- czy pełna
kompleksów licealistka może zaimponować najbardziej interesującemu
chłopakowi w szkole? Jak nie przegapić prawdziwej miłości, która kryje się
nie tam, gdzie jej szukamy? Magda i Andrzej – oboje niepewni własnej
wartości. Ich drogi krzyżują się przypadkiem. Czy to, co się między nimi zdarzyło,
pomoże im odnaleźć samych siebie? Jaką rolę w ich życiu odegra pewien pies?

Biblioteki są jeszcze zamknięte, nie możemy wychodzić z domów. Ale warto zapoznać
się z nowościami wydawniczymi i wybrać coś do przeczytania na przyszłość. Dobrej
lektury. Pozdrawia biblioteka szkolna.

