
Vers z książką
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Ireny Kosmowskiej 3
20-815, Lublin

Wydanie specjalne
11/21

W ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA zakupiliśmy do biblioteki
szkolnej książki o wartości 7 500 zł:)

ZALETY CZYTANIA CZYTAMY!

Wyniki sondy 
przeprowadzonej wśród
uczniów i nauczycieli.
KSIĄŻKA, CZYTANIE:
1. Poszerza wiedzę.
2. Wzbogaca słownictwo.
3. Rozwija fantazję.
4. Relaksuje, bawi.
5. Może być naszym
przyjacielem w smutku.

6. Wzmacnia pamięć.
7. Zachowuje mózg 
w dobrej kondycji przez
długie lata.
8. Inspiruje.
9. Buduje więzi między
pokoleniami.
10. Poprawia pisanie.

11. Kształtuje osobowość.

12. Rozwija wrażliwość 
na innych ludzi.
13.Zwiększa zdolności
analityczne.
14. Pomaga zrozumieć
świat.
15. Rozwija wyobraźnię.
16. Pomaga zasnąć:)

.

        ZAPRASZAMY 
        PO NOWOŚCI! 
         PRZYJDŹ DO
           BIBLIOTEKI;       
  WYPOŻYCZ KSIĄŻKĘ;     
          PRZECZYTAJ;
    POLEĆ KOLEŻANCE,     
           KOLEDZE:)          

.
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    Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich       
                     POLECAJĄ DO CZYTANIA!

    Seria "Sami czytamy"
            duże litery:)

Książki z
serii  DETEKTYW   
ZAGADKA 
to wspaniała lektura!
Pan Zagadka to
niezłomny tropiciel
skradzionych rowerów,
potworów 
i zielonych skarpetek. 
W rozwiązywaniu
wszystkich tajemnic
pomagają 
mu Basia i Bartek, 
do których możesz
dołączyć, 

by wspólnie wyjaśnić,
gdzie się podziała
czapka zawiadowcy,
jak smakuje
zagadkowa zupa i kim
jest dziwny pan 
z parasolem.
Autorką serii jest 
Iwona Czarkowska
Książki pięknie
zilustrował Maciej
Maćkowiak. 
Polecam Bartek:)

.

CZYTAM

.

  Seria książek 
„CZYTAM SOBIE”
to opowiadania
fabularne wśród nich
m.in. fascynujące
przygody kurzu i brudu
spod podłogi, historie
psa Fafika, kryminał z
psem Tytusem w roli
głównej. Opowiadania
oparte na faktach np.:
o lądowaniu Apolla 11
na Księżycu, a także 
opowiadania „Czytam
sobie z kotylionem”. 
Są to opowiadania
przedstawiające

różne postacie z
polskiej historii.
Znajdziecie 
tu książeczki o Marii
Skłodowskiej-Curie.
Jest też historia… psa
Marszałka
Piłsudskiego! 
Dlaczego lubię książki
z serii "Czytam
sobie"?  
- są ciekawe i ładne; 
- opowiadają o historii;
- można się z nich
  dużo dowiedzieć;
- mają ładne ilustracje;
- są krótkie:)

NELA

PIES

Nela przygodę ze
zwiedzaniem 
rozpoczęła w wieku 5
lat! Nasza
podróżniczka
odwiedziła m.in.:
Karaiby, Papuę Nową
Gwineę, Boliwię i
Chile, Filipiny, a także
Zanzibar, Tajlandię
czy Peru i Etiopię.

Jej reportaże są
pisane okiem dziecka
i dlatego z taką
łatwością trafiają do
swoich
odbiorców. Chcesz
poznawać ciekawostki
ze świata zwierząt i
interesujące kultury?!
Książki Neli będą do
tego doskonałe. 

Najnowsza pozycja
 „Nela i tajemnice
oceanów”,
uzupełniona o
dodatkowe kody QR,
pozwala na oglądanie
filmów odkrywających
podwodny świat ryb,
ssaków i innych
zwierząt! Lektura
książek

małej reporterki to nie
tylko  dawka wiedzy o
geografii i zoologii, ale
również nauka
pewności siebie i
radzenia sobie
w trudnych
sytuacjach. Może
będzie to dla Ciebie
inspiracją?!

.

SOBIE

.

MAŁA REPORTERKA

NA MEDAL
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  Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych           
                POLECAJĄ DO CZYTANIA!

  "Dziennik Cwaniaczka"
                 seria

"Bo kiedy człowiek
odkrywa coś nowego,
nazywają to JEGO
imieniem. Niestety 
w naszej epoce
wszystkie interesujące
rzeczy zostały już
wypatrzone." 
/cytat z książki/ 
Głównym bohaterem
i autorem dziennika
jest Greg Heffley. 
Ma 11 lat. Greg chodzi
do gimnazjum i w
humorystyczny

sposób opowiada o
swoim życiu i
wydarzeniach
szkolnych w
prowadzonym przez
siebie dzienniku. 
Czyni to naprawdę
zabawnie i szczerze.
Wywołuje uśmiech, ale
i skłania do refleksji.
"To taka luźna
książka", 
"Ma dużo obrazków", 
"Szybko się czyta"...

Derek w końcu
znalazł coś
ekscytującego wśród
szkolnej nudy -
zajęcia dodatkowe z
tworzenia filmów!
Wraz ze swoimi
przyjaciółmi nie może
się doczekać
stworzenia własnej
serii na YouTube.

Wkrótce okazuje się,
że bycie gwiazdą na
YouTube to znacznie
więcej pracy...Do akcji
będzie trzeba włączyć
Franka. Jest tylko
jeden problem –
Frank KIM jest ?
dowiecie się czytając
książkę pt.: „Moje
życie jako jutuber”
Twórcą serii

„Moje życie jako...”jest
Janet Tashijan a 
komiksowe ilustracje
tworzy jej syn. 
 „Mazurscy w
podróży” to seria w
której czytelnicy mogą
wraz z bohaterami
poznawać ciekawostki
o zwiedzanych
miejscach,

miejscowych
zwyczajach,
zabytkach i
atrakcjach,  jedzeniu
itp. Każdy rozdział
kończy się dodatkowo
częścią informacyjną
o danym kraju
i zdjęciami. 
Gratka dla miłośników
podróży.
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            UCZ SIĘ       
 PROGRAMOWANIA!

Kroniki

                Uczniowie klas siódmych i ósmych 
                       POLECAJĄ DO CZYTANIA!

.

Rick Riordan autor
serii Olimpijscy herosi 
jest  amerykańskim
powieściopisarzem.
Jego popularność
zaczęła się od serii
powieści o Percym
Jacksonie, który jako
syn greckiego boga
mórz - Posejdona trafia
do realiów
współczesnej Ameryki.
Riordan wypuścił na
rynek kilkanaście
książek należących do
cyklu o bogach
olimpijskich, a także

stworzył nowe serie -
"Kroniki Rodu Kane",
"Olimpijskich Herosów"
czy choćby "39
wskazówek". Tomy
serii: 
"Zagubiony heros",
"Syn Neptuna",
"Znak Ateny",
"Dom Hadesa",
"Krew Olimpu".
Warto czytać serię
można  dowiedzieć się
ciekawych rzeczy 
z mitologii.  
Hubert

Ulysses Moore to
cykl fantasy autorstwa
Pierdomenico
Baccalario. Opowiada
o trzech rządnych
przygody
nastolatkach, którzy
nie boją się odkryć
prawdziwej tajemnicy.
Jason i Julia
przeprowadzają

się wraz z rodzicami
do Willi Argo i szybko
zaprzyjaźniają się 
z Rickiem,
chłopakiem z
sąsiedztwa. Cała
trójka poznaje
zakamarki wielkiego
domu, aż natrafia na
trop Ulyssesa,
poprzedniego

właściciela. Ślady
prowadzą do czterech
drzwi i zagadka: 
„Jeśli z czterech
jedne otworzysz
przypadkiem. 
Z czterech trzecie
wskażą motto. 
Z czterech dwoje
zaprowadzi na
śmierć. A jeden

z czterech -
poprowadzi na dół.”
 

Czytelnicy mają głos:
- ciekawa i szybka
akcja,
- zagadkowy klimat,
- książka wciąga,
- inspirująca,
- ładne okładki,
- seria genialna!

Archeo

.


