
Poniżej kilka propozycji z  naszej biblioteki 

szkolnej na nudę dla chętnych. 

Na razie do zamówienia telefonicznie na 

sekretariat szkoły: 512 864 153. 

Po odebraniu książki (lektury) można jej okładkę i tzw. blok (czyli złożone 

kartki) zdezynfekować (przetrzeć) w domu środkiem lub sprejem. One 

szybko odparują. Ja będę to robił przed wydaniem na miejsce odbioru.  

                                  Życzę dużo uśmiechu, zdrówka i fascynującej 

lektury. 

                                                                            S. Ochendal - bibliotekarz 

  P.S. Niebawem kolejne propozycje.                                                                                  

 

 

Gwiazd naszych wina                Biblioteka szkolna  

Autor: Green John                                           

Wnikliwa, odważna, pełna humoru i ostra "Gwiazd naszych wina" to 

najambitniejsza i najbardziej wzruszająca powieść Johna 

Greena. Autor w błyskotliwy sposób zgłębia w niej tragiczną 

kwestię życia i miłości. Nigdy wcześniej żadna historia nie poruszyła 

mnie tak bardzo, jak powieść Johna Greena. Dostałam ją od 

przyjaciółki, poplamioną kawą i z zagniecionymi rogami stron, co było 

już zapowiedzią dobrej lektury. Książka wciąga od pierwszego 

rozdziału. 

 

 

 

 

Departament 19 Autor: Hill Will 

https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=28742
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=83773


 

Wszystko zmienia się w dniu, w którym pod domem Jamiego pojawiają się 

uzbrojeni mężczyźni w kamizelkach kuloodpornych. Wtedy chłopak widzi 

swojego ojca po raz ostatni... Okazuje się, że nie był on wcale szeregowym 

urzędnikiem Ministerstwa Obrony, lecz należał do Departamentu 19, tajnej 

rządowej organizacji, mającej za zadanie walczyć z... nieumarłymi. 

Jamiemu grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Ale nie może się ukrywać, gdy 

stawką jest reputacja jego rodziny i życie matki. Czy tajemnicza Larissa 

zostanie jego sprzymierzeńcem?  

 A to dopiero początek elektryzującej przygody, 

która przeniesie czytelnika do XIX-wiecznego Londynu, Nowego Jorku lat 

trzydziestych oraz Transylwanii i Rosji. 

 

 

 

 

 

 

Rycerz widmo          Biblioteka szkolna 

Autor: Funke Cornelia Caroline 

 

Jedenastoletni Jon nawet nie podejrzewał, że rok szkolny zacznie się tak 

dobrze. Nie spodziewał się, że pozna marzącą o przygodach Elle i że w jego życiu 

nagle pojawią się żądne zemsty duchy. Jon i Ella będą musieli stawić czoło 

prawdziwym niebezpieczeństwom! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=2401


Baśniobór 

Autor: Mull Brandon 

Przez wiele wieków czarodziejskie istoty ukrywały się w tajemnym miejscu zwanym Baśnioborem, 
który jest dziś jedną z ostatnich przystani prawdziwej magii. 
Czarodziejską? Oczywiście. Ekscytującą? Jasne. Bezpieczną? Cóż, 
właściwie wręcz przeciwnie.   
Kendra i jej brat Seth nie mają pojęcia, że ich dziadek jest 
obecnym opiekunem Baśnioboru. W otoczonym murami lesie 
pradawne reguły wprowadzają porządek między chciwymi 
trollami, złośliwymi satyrami, kłótliwymi wiedźmami… 

 

 

 

 

 

 

Trzynastka na karku  

Autor: Majgier Katarzyna 

Jest to książka autorstwa Katarzyny Majgier, napisana w 
formie pamiętnika. Główną bohaterką jest 13-letnia 
Ania. Wraz z przyjaciółkami: Blondi, Nicą, Paulą mieszka 
w nowohuckim bloku. Dziewczyny prowadzą spokojne 
życie nastolatek, ale do czasu... Wkrótce Nica ma się 
przeprowadzić, więc dziewczyny muszą jakoś temu 
zapobiec. Czy im się to uda? W międzyczasie Ania i jej 
przyjaciółki interesują się Marią z parteru. Jej rodzice od 
dawna nie pokazują się ludziom, a gdy nastolatki udają 
się do ... 

 

 

https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=71083
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=22264


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z innej bajki 

Autor: Picoult Jodi, Leer Samantha van 

Opowieść o pierwszej miłości z baśniowym wątkiem w tle 

zachwyci czytelnika bez względu na wiek. Jodi Picoult po raz 

pierwszy w duecie z córką!  

Piętnastoletnia Delilah McPhee ma pecha. Nielubiana przez 

rówieśników, najchętniej siedziałaby z nosem w książce. 

Pewnego razu czyta bajkę o Oliverze, księciu spryciarzu – i 

ku swemu zdziwieniu nie może się od niej oderwać. 

Któregoś dnia słyszy głos płynący z kartki i dowiaduje się, że 

książę planuje ucieczkę. Czy Delilah pomoże Oliverowi 

wydostać się z bajki? A może… sama się w niej znajdzie? 

 

 

 

 

Dzienniczek zakręconej nastolatki (seria) 

https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=5929
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=82099


Autor: Opala Renata 

Sympatyczna Joasia w swoim dzienniczku skrzętnie opisuje zabawne i 

zaskakujące perypetie swojej rodziny, przyjaciół i znajomych, ukazując 

codzienne życie zwykłej, choć zakręconej nastolatki.  

 

Znakomita lektura dla każdego, kto lubi się śmiać i wzruszać do łez. 

Sympatyczna Joasia w swoim dzienniczku skrzętnie opisuje zabawne i 

zaskakujące perypetie swojej rodziny, przyjaciół i znajomych, ukazując 

codzienne życie zwykłej, choć zakręconej nastolatki.  

 

Znakomita lektura dla każdego, kto lubi się śmiać i wzruszać do łez.  

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętnik nastolatki (seria)       Biblioteka szkolna  

Autor: Andrzejczuk Beata 

Nie wiem, czy jestem normalna...  
 
Kapcie zamiast glanów?  
Jacek czy Bartosz?  
Miłość do dwóch chłopaków jednocześnie?  
Rozlatujące się przyjaźnie czy zmyślone problemy?  
Normalna szkoła czy wstrętna buda?  
Dom... wariatów czy kochany domek?  
Czy tylko mnie się takie rzeczy przytrafiają?  
 
A Ty nie masz czasem podobnych kłopotów? Bo może mój pamiętnik jest także 
dla Ciebie. Nikt nas przecież lepiej nie zrozumie, niż my siebie nawzajem!!!  
 
Pozdrawiam,  

Natka 

 

Trzy metry nad niebem 

Autor: Moccia Federico 

Babi, dziewczyna z tak zwanego dobrego domu, świetna uczennica i 
przykładna córka, poznaje Stepa, agresywnego chuligana, którego życie 

https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=8137
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=9114
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=18335


składa się z ćwiczeń na siłowni, wyścigów na motorze i bezsensownych bijatyk.  
 
Mimo różnicy charakterów i sprzeciwu apodyktycznej matki Babi, młodzi zakochują się w sobie bez pamięci i 
pod wpływem tej miłości bardzo się oboje zmieniają. Ona otwiera się na świat, dojrzewa, a on łagodnieje i 
zaczyna zastanawiać się nad swoim życiem. Babi jest jedyną osoba, której Step powierza swój mroczny 
sekret, tłumaczący jego agresywne i destrukcyjne zachowania. 

 

 

 

 

 

 Przygód Neli (seria)     Biblioteka szkolna 

Autor: Nela mała reporterka (pseud.) 

Cześć, nazywam się Nela i mam osiem lat. Byłam w 
wielu ciekawych krajach na różnych kontynentach. Na 
przykład w Afryce zwiedziłam Etiopię, Zanzibar, 
Tanzanię i Kenię. W 
Azji – Tajlandię, 
Kambodżę, Malezję, 
Indonezję i Filipiny. W 
Ameryce Południowej 
– Peru, Boliwię i Chile. 
Zapraszam cię w 
niezapomnianą 
podróż. Opowiem o 
pięknych miejscach, 
które poznałam, i o 

fascynujących zwierzętach, które zobaczyłam.  

 

 

 

 

 

 

https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=91635


 

 

 

 

 

 

Rodzice urwali się spod kontroli    Biblioteka szkolna 

Autor: Johnson Pete 

Ciąg dalszy światowego bestsellera "Jak 
wychować sobie rodziców" wydanego w 24 
językach. Rodzice 
dwunastoletniego Louisa postanawiają być 
"fajni" i proszą go o rady. Z początku Louis nie 
bardzo się tym przejmuje. Właściwie to nawet 
zabawnie jest patrzeć, jak przybijają piątkę czy 
mówią "spoko". Ale kiedy tata pojawia 
się przed nową szkołą Louisa ubrany jak 
raper, to już jest obciach... 

 

 

 

 

Tajemnica diamentów 

(seria) Autor: 

Widmark Martin 

Akcja książek rozgrywa się 
w małym szwedzkim 
miasteczku Valleby i jego 

https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=9899
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=42049


okolicach. Główni bohaterowie, Lasse i Maja, chodzą do tej samej klasy i wspólnie prowadzą małe 
biuro detektywistyczne (śledzą i dkrywają niezwykle tajemnice) "Tajemnica diamentów" i 
"Tajemnica hotelu" to dwie pierwsze części serii –dotąd w Szwecji ukazało się 15 tytułów! Książki 
można czytać w dowolnej kolejności.  

Biblioteka szkolna poleca! 

 

Księżniczka uczy się rządzić Autor: Cabot Meg  

Biblioteka szkolna poleca! 

To już szósta książka opowiadająca o przygodach nastoletniej księżniczki, która trafiła 
do serc nastolatek. Rozpoczyna się kolejny, drugi już, rok nauki Mii w LiAE, a wraz z nim 
nowe przygody i problemy, którym nasza bohaterka musi stawić czoła. Najlepsza 
przyjaciółka i babcia, które do tej pory darły koty, zaczynają wspólnie spiskować przeciwko 
niej, przez co Mia musi konkurować ze swoim największym wrogiem - Laną. Pozbawiona 
wsparcia ukochanego chłopaka, Michaela, który w tym roku wyprowadził… 

 

Rodzinne przygody Mikołajka Autor: < praca 

zbiorowa / wielu autorów  

Z mamą i tatą nie można się nudzić!  
 
Tata Mikołajka obiecał, że zbuduje mu prawdziwy zamek, 
żeby można było pobawić się w rycerzy. A mama jak zwykle 
przygotuje pyszny podwieczorek. Mikołajek mówi, że 
kumple są fajni, ale to mama i tata są najlepsi na świecie!  
 
Mikołajek i jego kumple czekają na ciebie! 

 

 

Książka: Pepa w raju: Najkrótsza 

opowieść o miłości Autor: Ryrych Katarzyna (Dziki-

Ryrych Katarzyna, Dziki Katarzyna) 

https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=2648
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=25107
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=25107
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=25107


O tym, że Pepa była niezwykła, wiedzieli w miasteczku wszyscy. Nie tylko Michał, zakochany 
w niej po uszy. Kiedy zabrakło tej dziwnej, wolnej jak ptak dziewczyny w martensach w 
kwiaty, świat zamarł. Poszarzał, skurczył się i zziąbł.  
 
Michał postanowił, że nie pozwoli Pepie tak po prostu odejść do raju. W tej książce 
opowiada swoją krótką love story. 

 

 

 

 

Czy na wyspie grasują 

wikingowie i wampiry  

Autor: Mazetti Katarina 

Znów jest lato i wakacje. Ciotka Frida znajduje 
zakopane na wyspie stare, srebrne monety. A jeśli są tu 
jeszcze jakieś inne skarby? Mają to sprawdzić zaproszeni 
przez ciotkę dwaj archeolodzy. Może jeszcze coś znajdą? 
Ale archeolodzy zachowują się bardzo dziwnie. Dziwne są 
też stwory, które nagle ni stąd, ni zowąd pojawiają się i 
fruwają po całej wyspie. Czyżby to były małe wampiry? 

 

 

 

Werka Rozterka i dwie nianie Autor: Hermes Patricia 

Werka Rozterka i jej rodzeństwo uwielbiają nową nianię, Anię. Opiekunka ma wspaniałe 
pomysły na zabawę, nie zdradza sekretów i nosi odjazdowe ciuchy. Kiedy oznajmia rodzinie, 
że musi wyjechać na trzy tygodnie do Irlandii, dzieciaki wpadają w panikę. Co będzie, jeśli 
Anna nie wróci? Czy to oznacza, że w domu pojawi się ktoś nowy? Ktoś, kto nie lubi fretek, 
lub co gorsza, dzieci? Anna przedstawia nianię na zastępstwo – panią Potts. Dzieci nie chcą 
nawet słyszeć o nowej niani. Werka zarządza "burzę mózgów" i zabawa zaczyna się 
naprawdę! 

 

 

https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=87579
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=24794


 

 

 

 

 

Babcia na jabłoni  

Autor: Lobe Mira (właśc. Rosenthal Hilde Mirjam) 

Książkę pt. "Babcia na jabłoni" czytałam, gdy byłam mała, i zachwycił 
mnie jej urok. Opowiada o dziecku, które pragnęło mieć babcię. 
Wyobrażało sobie dwie zupełnie niepodobne do siebie 
babcie i przeżywało z nimi masę fantastycznych 
przygód. Polecam wam tę książkę! Była 
wspaniała! 

„E, co tam - nie wolno! (...) I jedząc 
z wielkim mlaskaniem i 
siorbaniem ów chłodnik, 
wyrecytowała: Czego się dzieciom 
zabrania: przy piciu siorbania, przy jedzeniu 
mlaskania, min przeróżnych strojenia, drapania i 
gryzienia, z kapiszonów głośnego strzelania, bójek 
i wszelkiego kuksania, talerzy wylizywania, języka pokazywania 
najsurowiej się zabrania! A komu to odpowiada, niech spokojnie w kątku 
siada jako ciche, grzeczne cielę. Ale mnie te zakazy z żadnej nie nęcą 
strony! Koni...” 

 

 

Nowe przygody Piątki z Zakątka Autor: 

Drzewiecka Krystyna 

Krzyś, znany czytelnikom z dwóch poprzednich książek Krystyny 

Drzewieckiej, jest już czwartoklasistą, a jego nowe szkolne sprawy 

(od błahych do zupełnie poważnych, jak narkotyki), rodzinne 

https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=4298
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=12063


perypetie i podwórkowe przygody są tematem kolejnego zbioru historyjek. 

 

Biblioteka szkolna poleca! 

 

 

 

 

Alicja w Krainie Czarów 

Autor: Carroll Lewis (właśc. Dodgson Charles Lutwidge) 

Siedmioletnia Alicja przenosi się w Krainę Czarów, gdzie poznaje masę postaci.  

Właśnie skończyłam. Ponownie. Książka jest niesamowita. 
Niesamowicie wciągająca. I pomimo tego, że już dawno wyrosłam z 
wieku Alicji, nadal wbiegam za Białym Królikiem do 
jego nory. Polecam wszystkim, którzy chcą 
zastanowić się nad pytaniem: "kto się komu 
śni?". symbolizujących. Król i 
Królowa, Gryf i Fałszywy Żółw symbolizują 
ówczesne angielskie społeczeństwo. 

 

 

 

 

 

 

Kuba i Buba czyli Awantura do kwadratu  

Autor: Kasdepke Grzegorz 

https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=11
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=11746


To ponad dwadzieścia krótkich opowiadań o kłótliwych bliźniakach Kubie i Bubie. Dzięki 

dowiecie się zarówno o segregacji śmieci, jak i o dobrym zachowaniu, na przykład. Do 

każdego opowiadanka jest propozycja gry, zabawy albo... przepis na ciasteczka i sporo 

śmiechu... 

 

 

 

A ja nie chcę być księżniczką Autor: Kasdepke Grzegorz 

Kto by pomyślał, że mała dziewczynka o imieniu Marysia może być aż tak 
straszliwym smokiem! Na pewno nie jej mama. I 
tata też nie. Ani babcia. Jedynie dziadek miał pewne 
podejrzenia.  
 
Rezolutna Marysia sprawi, że w rodzinnym domu 
zapanuje niezłe zamieszanie...  
 
 
Zabawna i przewrotna opowieść o tym, że mądrość 
jest ważniejsza od urody i że zawsze warto być sob 

Biblioteka szkolna! 

 

 

Kura Adela: Jak kura połknęła hipopotama  

https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=11746


Autor: Krzyżanek Joanna 

 Tym razem kura boi się własnego cienia i chowa się w 
domu swojego przyjaciela. Wieczorem z kogutem 
Konradem robi teatr cieni. Próbuje też zrobić huśtawkę z 
ogrodowego węża, a z kolorowych nakrętek rybki. Ma 
też sporo kłopotów z nornicami: 

Biblioteka szkolna zprasza! 

 

 

 

 

 

Elemelementarz (komiks) 

Autor: Chmielewski Henryk Jerzy (pseud. Papcio Chmiel) 

 A'Tomek: – Tytus jest już na tyle rozwinięty, że 

można go uczyć czytać i pisać. Ułożyłem dla niego 

specjalny ELEMENTARZ.  

Romek: – Obawiam się, że zbyt późno jak na 57-

letniego pierwszoklasistę.  

Papcio: – Na naukę nigdy nie jest za późno. 

https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=16090
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=783

