Biblioteka szkolna poleca !
Przedstawiamy propozycje książek, po które warto sięgnąć. Święta i ferie zimowe są doskonałą
okazją do czytania. Poniżej kilka propozycji dla dzieci i młodzieży, które na pewno umilą długie,
zimowe wieczory.
R. Lippincott, M. Daughtry, T. Iaconis „Trzy kroki od siebie”
Miłość nastolatków jest pełna silnych emocji. Wydaje się, że to miłość
prawdziwa, na zabój, ale różnie z nią bywa. Bohaterami powieści są Will
i Bella, którzy przebywają w szpitalu, przyjmują leki i czekają na przeszczep
płuc. Tytułowe „Trzy kroki od siebie” to dystans, w jakim z uwagi na zły stan
zdrowia muszą przebywać nastolatki. Mimo wielkiej miłości, jaka ich łączy,
młodzi nie mogą się nawet dotknąć. Długie godziny wypełniają rozmowami
prowadzonymi na odległość. Czy gdyby nie choroba byliby świetnie dobraną
parą? Czy ten związek ma szansę na przetrwanie?
D. Burnett „Dlaczego rodzice tak cię wkurzają i co z tym zrobić?”
Dlaczego rodzice mają obsesję na punkcie porządku i twojego smartfona, nie
pozwalają ci się wyspać i w ogóle cię nie rozumieją? Nie martw się, to ich
bardzo typowe usterki. Dzięki tej książce dowiesz się, jak je usuwać, a nawet –
jak im zapobiegać!
Książka w bardzo przystępny i pełen humoru sposób porusza ważne tematy,
takie jak: depresja, samoocena czy uzależnienie. Napisana została z pełną
szczerością, empatią i zrozumieniem dla obu stron.

J.K.Rowling „Ikabog”
Coniemiara była niegdyś najszczęśliwszym królestwem. Wszystko w tym
pięknym kraju było idealne – wszystko poza mglistymi Błotami na północy.
Legenda głosiła, że mieszka tam potworny ikabog. Przez tego legendarnego
potwora królestwo znajdzie się w niebezpieczeństwie, a dwoje dzieci będzie
musiało wykazać się nie lada odwagą. Poznaj historię o mocy nadziei
i przyjaźni opowiedzianą przez jedną z najlepszych pisarek na świecie.

A.Dziewit-Meller „Damy, Dziewuchy, Dziewczyny. Podróże w spódnicy”
Podróżujące damy, dziewuchy i dziewczyny łączą siły i dzielą się swoimi
dokonaniami. Odkrywczynie i pionierki w końcu głośno opowiadają swoje
historie. Poznacie korespondencję Nellie Bly-reporterki, która pobiła rekord
W 80 dni dookoła świata. Przeczytacie wywiad z Marią Czaplicką badaczką
Syberii, dobrą znajomą tamtejszych szamanów. Porad dla podróżniczek udzieli
Junko Tabei- pierwsza zdobywczyni Mount Everest. Przeczytacie relacje wielu
innych kobiet, które przemierzyły świat wzdłuż i wszerz.

A.Dziewit-Meller „Damy, Dziewuchy, Dziewczyny. Historia w spódnicy”
Dziesięcioletnia kobieta król, pierwsza kobieta chirurg, kobieta szpieg…
Bohaterki i buntowniczki. W książce występują: Anna Henryka Pustowójtówna
– jedyna dziewczyna, która walczyła w powstaniu styczniowym, Wanda
Rutkiewicz – zdobywczyni najwyższych gór świata, Krystyna Krahelska – bez
której nie byłoby warszawskiej Syrenki, Krystyna Skarbek – agentka, która
wyprzedziła Jamesa Bonda… i wiele innych dziewczyn, które nie uznają słowa
„niemożliwe”!

E. Zgrabczyńska „Łapa w łapę. Sekretne życie leśnych zwierząt”
Czy wiesz, jakie przygody czekają na zwierzęta w lesie? Wyrusz razem
z Nordem i Łajmą, odważnym rodzeństwem psów, i przeżyj z nimi niezwykłe
przygody! Znajdź odpowiedź na wiele pytań : dlaczego łajki mają zakręcone
ogonki a świetliki świecą w nocy. Poznaj lisa Rudą Kitę, Warchlaka Dyzia
albo wydrę Maksa.

K.Hamilton

„Opowieści o psach, które ratowały świat”
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prawdziwych psich bohaterów. Jak tego dokonali?
towarzyszył żołnierzom na pokładzie samolotów w
światowej. Suczka Oddball opiekowała się
Australii. Trakr, owczarek niemiecki, ratował
gruzami World Trade Center i inne odważne psiaki,
na lepszy.

A.Tyszka „M jak Dżem”
Nela ma trzynaście lat i mnóstwo problemów... Prześladują ją wstrętne
koleżanki, boleśnie odczuwa nieobecność taty i musi stawić czoła groźnej
babci, której nigdy wcześniej nie widziała na oczy. Jakby tego było mało,
dowiaduje się, że będzie miała rodzeństwo. Na szczęście los zsyła jej całe
grono osobliwych, ale życzliwych osób, dzięki którym życie staje się
bardziej znośne. To dzięki nim oraz niezawodnym dżemom, Neli udaje się
pokonać
piętrzące
się
przed
nią
problemy.

