
BIBLIOTEKA SZKOLNA ZDALNA  

Drodzy uczniowie klas 4-8. 

Biblioteka Szkolna Zdalna wita Was ponownie!  

Każdego roku o tej porze  obchodzimy w naszej szkole Majowe Dni Biblioteki Szkolnej.  

Tym razem nie możemy spotkać się z Wami osobiście, ale zapraszamy Was do wspólnej 

zabawy online.  

DOPASUJ TYTUŁ KSIĄŻKI DO EMOTIKONÓW 

Przygotowaliśmy dla Was rebusy emoji z tytułami książek do odgadnięcia. Spróbujcie 

je rozszyfrować samodzielnie! Prawda, że   proste? Możecie potem sprawdzić, czy dobrze 

wam poszło. Miłej zabawy!  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązania: 

1. ,,Ogniem i mieczem" 

2.,,Mały Książę" 

3. ,,Tajemniczy ogród" 

4. ,,Czarne stopy" 

5. ,,Władca pierścieni" 

6. ,,Dzieci z Bullerbyn" 

7. ,,Królowa śniegu" 

8. ,,Stary człowiek i morze" 

9. ,,Harry Potter i czara ognia" 

10. ,,W pustyni i w puszczy" 

11. ,,Dziadek i niedźwiadek" 

12. ,,Niesamowite przygody 10 skarpetek (4 prawych i 6 lewych)" 

13. ,,Biuro detektywistyczne Lassego i Mai" 

14. ,,101 dalmatyńczyków" 

15. ,,Opowieści z Narnii. Lew czarownica i stara szafa                                                                                 

16.”Alicja w Krainie Czarów”                                                                                                                               

17. „Pinokio”                                                                                                                                                           

18. „Księga Dżungli”                                                                                                                                               

19. „Przygody Sherlocka Holmesa”                                                                                                                        

20. „Władca pierścieni” 

Źródło : sp43bialystok.edupage.org  oraz  www.polityka.pl/galerie 

 

http://www.polityka.pl/galerie


POLECAMY WAM  DO CZYTANIA 

Książka dla każdego czytelnika  i każdej czytelniczki 

 NIESAMOWITY CYKL KSIĄŻEK , KTÓRY POMOŻE ZROZUMIEĆ PSI ŚWIAT! 

 

Zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje w głowie waszego psa? Co myśli, 

co do was czuje i czy ludzkie zachowania nie wydają mu się dziwne? Człowiek nie 

jest w stanie do końca pojąć języka zwierząt, więc czy one są w stanie zrozumieć 

nas? 

Wszystkie psy idą do Nieba… chyba że mają niedokończone sprawy tu, 

na Ziemi. A niektóre z nich mają też do spełnienia ważną misję. Główny bohater 

książki „Był sobie pies”  – Bailey – to uroczy psiak, który po serii 

niefortunnych zdarzeń odchodzi z tego świata. Ku swemu zdziwieniu odradza się 

ponownie, by trafić w ręce ośmioletniego chłopca imieniem Ethan. Wkrótce stają 

się nierozłącznymi przyjaciółmi, a Bailey dożywa szczęśliwej starości u boku 

chłopca w poczuciu, że spełnił  swoje zadanie. 

W drugiej części Bailey – bohater bestsellera "Był sobie pies" – powraca 

z nową misją!  Psiak przeżył już wiele wcieleń i sporo się o ludziach nauczył. 

Miał różne imiona: Bailey, Toby, Ellie, Koleżka… ... Tym razem powraca, aby 

wypełnić nowe zadanie. Spotyka dorastającą Clarity, wnuczkę ukochanego 

przyjaciela Ethana. i...ma znów tyle do zrobienia! 

Książka „O psie, który powrócił do domu”  to z kolei  zabawna 

i wzruszająca opowieść o czworonogu, który odbył niezwykłą podróż, aby wrócić 

do swojego najlepszego przyjaciela. Kiedy Lucas Ray przygarnia małą Bellę, 

od razu wie, że ten uroczy szczeniaczek odmieni jego życie na lepsze.  



POLECAMY WAM  DO CZYTANIA 

Poznaj 14-tomową serię książek  

przygodowych   

„Zwiadowcy” 

napisanych przez australijskiego  

pisarza Johna Flanagana 

Głównym przesłaniem serii  jest ukazanie, 

jak ważna jest przyjaźń i wspólne cele, które 

potrafią jednoczyć nawet obce sobie osoby. 

Fabuła  serii sadzona  jest w fikcyjnym, 

stylizowanym na średniowiecze świecie 
i  przedstawia przygody szesnastoletniego chłopca 
Willa.   

W pierwszej części serii ”Zwiadowcy Ruiny 

Gorlanu” poznajemy  bohatera, który mieszka 
w biednym sierocińcu na zamku Redmont, a jego 

największym marzeniem jest dostanie się 
do szkoły rycerskiej w “Dniu Wyboru”. Nastolatek 
jest jednak zbyt drobny, by stać się rycerzem.  

 

 

Jego rozczarowanie rozjaśnia 

pewnej nocy iskierka nadziei. 
Tajemniczy Halt, który jest jednym 

z najpotężniejszych zwiadowców, 

oferuje mu pracę. Will ma dołączyć 
do Korpusu Zwiadowców - elitarnej 

formacji królewskiej. Chłopak 
od razu zgadza się na propozycje 

i staje się czeladnikiem Halta. 
Korpus Zwiadowców zajmuje 

się przede wszystkim dostarczaniem  
informacji dla Duncana – króla 

Araluenu - o wrogich zamiarach 
nieprzyjaciół oraz   pilnowaniem 
porządku w królestwie.  (oprac. Własne) 



PSYCHOZABAWA 

WYBIERZ KSIĄŻKĘ A DOWIESZ SIĘ KIM JESTEŚ 

Przyjrzyj się dokładnie okładkom zaprezentowanych 

poniżej książek. Która Cię zainteresowała? Wybierz 

jedną książkę  i dowiedz się jaką jesteś osobą! 

 

 

 

 

 



 

Już? Wybrałeś książkę, która Ci się spodobała? Przeczytaj więc, co twój wybór 

mówi o Tobie! 

 

A. Jesteś osobą spragnioną uczuć i opieki kogoś bliskiego. Masz marzycielską naturę. 

Czekasz na coś niezwykłego i pięknego, co zmieniłoby Twoje życie.  

Cenisz sobie prawdomówność, nie znosisz plotek i intryg. Zawierasz przyjaźnie 

na całe życie. 

 

B. Nudzi Cię codzienna, szara rzeczywistość. Chciałbyś dokonać czegoś niezwykłego 

i zarazem pięknego, co pozwoliłoby Ci się wykazać odwagą, wiedzą, sprytem 

i zaradnością.  

Dlatego stale szukasz nowych pomysłów i nowych dróg. Idziesz przez życie 

przebojem, nie zważając na niebezpieczeństwa i ludzi.  

Uważaj, żebyś przypadkiem czegoś lub kogoś przy tym nie skrzywdził.  

Bądź ostrożny! 

 

C. Znasz się na ludziach, jesteś niezłym psychologiem, wszystkich rozszyfrujesz.  

Twoją zaletą jest bystrość i sprawny umysł, który pozwala zapamiętywać 

Ci mnóstwo szczegółów. Wobec przyjaciół masz duże wymagania, toteż masz ich 

niewielu. Lubisz żartować z poważnych rzeczy i nie zawsze wiadomo, kiedy mówisz 

serio. 

 

D. Masz żywą wyobraźnię, uwielbiasz zagadki, tajemnice i  podróże w nieznane. 

Swoją pomysłowością zadziwiasz innych. Jesteś odważny i zaradny. Nie ma 

dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Lubisz samotność i towarzystwo zwierząt 

oraz częste zmiany otoczenia i przyjaciół. W każdym towarzystwie czujesz się jednak 

dobrze i jesteś „jego duszą”. 

E. Jesteś osobą zdyscyplinowaną, zorganizowaną i niemal pedantyczną w tym, 

co robisz. Lubisz planować swoją przyszłość, ale jesteś z natury realistą, toteż często 



zmieniasz postanowienia. Każdą pracę wykonujesz jednak dobrze, korzystając 

z doświadczeń cudzych i własnych. Można na Tobie polegać! 

 

F. Jesteś osobą otwartą i lubisz przebywać z koleżankami i kolegami. 

Łatwo nawiązujesz znajomości i przyjaźnie. Starasz się być osobą pomocną i można 

na ciebie zawsze liczyć. Uważaj jednak, gdyż nie wszyscy zasługują na Twoją 

przyjaźń. Nie daj się wykorzystać i oszukać!  

Przyjaciół dobieraj z głową! 

 

G. Masz dużą wyobraźnię i chętnie szukasz nowych pomysłów i nowych dróg. 

Lubisz zgłębiać różne tajemnice, czasem jesteś zupełnie oderwany od życia. 

Nie zawsze potrafisz dogadać się z innymi, a nawet z samym sobą.  

Przestań ciągle błądzić w obłokach, bo życie „przeleci Ci koło nosa”! 

 

H. Masz naturę marzycielską, jesteś osobą bardzo wrażliwą, delikatną i uczuciową.  

Boisz się samodzielnego życia i podejmowania decyzji. Brak Ci wiary w siebie, 

a codzienność wydaje się Tobie zbyt brutalna.  

Osoby odważne, śmiałe wzbudzają Twój podziw i uznanie – chciałbyś właśnie z nimi 

się zaprzyjaźnić. 

 

I. Jesteś optymistą, wierzysz w ludzi i potrafisz cieszyć się życiem.  

Lubisz dużo wiedzieć, ale często uczysz się pobieżnie, nie wnikając głębiej 

w zagadnienie, więc Twoja wiedza jest powierzchowna. A przecież masz niezwykle 

twórczy umysł i potrafisz dać z siebie więcej! Być może przyczyną jest Twoje 

zmienne usposobienie... 

 

Oprac. własne 

 

CZY JESTEŚ BYSTRY ? 

 

 



ROZSYPANKA WYRAZOWA  1 

Wyszukaj jak najwięcej wyrazów które: 

Nie zaczynają się na literkę „r”, ale zawierają  literkę „r” w sobie. 

 Np. Wyraz ŻYRAFA.  Proste? Ile już znalazłeś takich wyrazów? 



ROZSYPANKA WYRAZOWA  2 

 

Wyszukaj najwięcej wyrazów, które : 

Zawierają w sobie literę „r” oraz „a”.   

Np. PARAPET albo ROSA.  DO roboty! To przecież takie łatwe! 

 

 

 

Źródło : www.superbelfrzy.edu.pl  



NASTOLATKIEM BYĆ Cz. 4 

Zapraszamy Was do przeczytania kolejnego odcinka z serii krótkich opowiadań 

dla nastolatków. Każde z nich przeniesie Was w świat przeżyć, radości i problemów 

Waszych rówieśników. W czasie naszego drugiego spotkania proponujemy Wam lekturę  

opowiadania Marty Jurek  pod tytułem: „W drodze po zwycięstwo” 

 
Mateusz wszedł do domu cały umorusany. Policzki miał czerwone od mrozu, 

na włosach resztki śniegu i lodu, a na kurtce piasek i żwir. 

– Wygraliśmy trzy do dwóch! – rzucił od progu zadowolony z siebie. 

– Znowu graliście w hokeja na jeziorze? – spytała zasmucona nieco tym faktem 

mama.  

– Ach, mamo, zawsze tak mówisz. A przecież wszyscy słynni gracze zaczynali 

od jeżdżenia po sadzawkach i jeziorach... 

– Tak, ale oni przynajmniej mieli normalne krążki i kijki, a nie wieczka od słoików 

wekowych i suche badyle – drwiąco rzucił Kuba, starszy brat.  

Nazajutrz Mateusz znowu wybrał się nad jezioro, by wspólnie z drużyną ćwiczyć 

na tafli lodu przekładanie kijka przez lewą nogę ślizgając się jednocześnie w tył.  

– Ha, ha, ha! Patrzcie, chłopcy! Szkolni gwiazdorzy! Ha, ha, ha! Wyglądacie jak 

stepujące pingwiny! – powiedział ktoś, nie mogąc powstrzymać śmiechu.  Mateusz nie miał 

wątpliwości do kogo należy ten śmiech. 

– ,,Żuraw’’! Tylko ciebie stać na tak głupie porównanie. Wyjdź i sam spróbuj 

się utrzymać na lodzie! Żuraw” mocno się teraz zdenerwował. Rzucił czerwoną rękawiczkę 

na lód, założył łyżwy, chwycił za kijek i krzyknął do swoich kumpli: 

– Wyzywamy was na pojedynek!  

Zaczęła się gra. Patyk imitujący kij do hokeja pierwszy dotknął krążka i z całą siłą 

wyrzucił go wysoko w górę. Chłopak z ekipy „Żurawia” aż położył się na lodzie ze śmiechu, 

jednakże wieczko trafiło prosto w ścianę zeschniętych zarośli, 

stanowiących bramkę.  

Zapadła cisza. Mateusz stał dumny i wyprostowany, trochę 

zaskoczony pięknym zagraniem, które zrobiło na rywalach niemałe 

wrażenie. 

Gra stała się teraz ciekawsza, krążek był cały czas w ruchu. 

Wpadał co chwila w zarośla, śmigał w powietrzu jak pocisk, to znów 

pełzł po śniegu niczym wąż liżący lód. 

Powoli zapadał zmrok, dlatego obydwie drużyny chciały za wszelką cenę doprowadzić 

do zwycięstwa. W końcu zrobiło się kompletnie ciemno, co oznaczało, że czas zawiesić grę 

i wracać do domu.  

Nazajutrz po zakończeniu lekcji wychowania fizycznego nauczyciel odczytał ważny 

komunikat:  

– Chłopcy! Jak wiecie, co roku przed świętami Bożego Narodzenia szkoła organizuje 

tzw. turniej zimowego mistrza. Wierzę, że wielu z was zechce wziąć w nim udział i wykazać 

się sporymi przecież umiejętnościami. Szczególnie liczę na drużynę hokejową Mateusza... 

Mateusz i jego ferajna z zadowoleniem popatrzyli na siebie. 

 – Zapisali się już chłopcy z grupy Jacka Żurawca zwanego „Żurawiem”. 

Nazywają się „Gangiem Lodowych Sprinterów” – ciągnął nauczyciel. 

– Proszę wpisać i nas... – poprosił Mateusz.  

„Bardzo się cieszę. Podajcie mi nazwę waszego zespołu”. 

– Ooo..., z tym to będzie problem... Może... może... „Lodowe ...– ... Orły...” – 

dokończył słowa kolegi Konrad.  



– „Lodowe Orły”, niech będzie.  

Pierwszą osobą spotkaną przez Mateusza w szatni był „Żuraw”. 

– Słyszałem, że zgłosiliście się do turnieju. 

– Dobrze słyszałeś. 

 – No to do zobaczenia na lodzie!  

Jak zwykle w środę klasa Mateusza miała lekcję religii. Katechetka wyglądała tego 

dnia na wyjątkowo zadowoloną:  

– Na początku lekcji chciałabym podziękować waszemu koledze Mateuszowi, za to, 

że zgodził się zagrać świętego Józefa w szkolnych jasełkach, które odbędą się 21 grudnia. 

Prosiłabym cię jednak, Mateuszu, byś następnym razem sam zgłosił się do mnie, zamiast 

przekazywać informację przez Jacka Żurawca.  

– A więc to tak?!– pomyślał Mateusz.– Szukają podstępu! Nie chcą, by treningi 

zabrały mi za dużo czasu! 

– Staw się na pierwszą próbę w piątek o siedemnastej, dobrze? 

– Dobrze, proszę pani. Przyjdę na pewno – przyrzekł Mateusz. 

Mateusz postanowił się koledze „zrewanżować”.  

Na przerwie zapanowała konsternacja.  
– Wiem, co zrobimy!– przejął się Mateusz.– Mam asa 

w rękawie i teraz go wyciągnę!– --Kto to, ten as? 

-Dziewczyna mojego brata! Ta, która dorabia sobie, 

pomagając w sklepiku ze słodyczami na rogu. Wiecie 

przecież, że podoba się Żurawcowi– ach, jakże teraz 

triumfował. 

 – Co planujesz? 

– Napiszemy list do Żurawca, niby od niej, a w nim, 

że ona bardzo chce się z nim zobaczyć. Podamy adres i datę 

spotkania. „Żuraw” będzie czekał jak naiwniak, a tymczasem 

ja się z nią zjawię i z Kubą oczywiście. 

– A jak to zrobisz, żeby ona z wami poszła?– Konrad ciężko myślał. 

– Zawsze spotykają się w piątki, bo oboje mają wolne popołudnie, a ja tylko poproszę 

ich, żeby podprowadzili mnie na próbę. 

– Ale w jaki sposób dostarczysz ten list?– zastanawiał się Marcin. 

– Wrzucę do jego szafki! Tylko, że jego szafka się nie domyka...– uśmiechnął się 

przebiegle Mateusz.  

W domu Mateusz dowiedział się od brata, że ten wybiera 

się w piątek z dziewczyną do kina „Rozrywka”. Ta informacja 

była mu potrzebna. Zamknął się w pokoju, usiadł przy biurku, 

wyjął z szuflady kartę papieru i napisał: Przyjdź dzisiaj 

o siedemnastej do kina „Rozrywka”. Będę na Ciebie czekała z 

paczką darmowych czekoladek.  

Mateusz zaczął się zastanawiać czy zainteresowana 

chłopakiem dziewczyna rzeczywiście napisałaby w ten sposób. Chcąc, by całość brzmiała 

bardziej ,,dziewczyńsko’’ dopisał: Przepraszam, że załatwiam to w tak nietaktowny sposób. 

Dziewczyna ze sklepiku na rogu. 

 Nazajutrz z samego rana Mateusz wrzucił list do szkolnej szafki „Żurawia”. 

Ten nieomal nie zwariował z radości, kiedy przeczytał treść korespondencji.  

Na zegarze w pokoju Mateusza dochodziła siedemnasta. Hokeista przebierał nogami 

już od pół do czwartej, gdy tymczasem brat rozpylał w łazience różne wonności. 

 W końcu wyszli z domu szybkim krokiem i pospiesznie wsiedli do samochodu. 

Po drodze zabrali dziewczynę, która jak się okazało miała na imię Kinga.  



Mateusz już z daleka dostrzegł „Żurawca” wielce zdumionego widokiem ich 

nadjeżdżającej trójki. Gdy wysiadł z auta i ruszył by otworzyć drzwi Kindze, Jacek włożył 

ręce w kieszenie i z zadartym do góry nosem odpowiedział łaskawie „cześć”. 

– Na kogo czekasz?– spytał z satysfakcją Mateusz. 

– Na dziewczynę– Jacek świetnie ukrył złość. Mateusz wszedł z bratem i Kingą 

do holu, musiał jednak opuścić kino po dwudziestu minutach z powodu próby jasełek.  

Gdy wychodził, Żurawca już tam nie było.  

W miarę jak zbliżał się termin zawodów, obydwie drużyny poświęcały na trening 

coraz więcej czasu. Odbiło się to na wynikach w nauce. Mateusz dostał dwóję z dyktanda, 

Marcin jedynkę z geometrii, bo narysował wszystkie figury, ale obwodu i pola już 

nie policzył, Konrad zaś oblał test z geografii Karpat. 

Straty odnotowano również po stronie przeciwnika:” 

„Żuraw” zawalił biologię i miał być ponownie pytany 

za kilka dni.  

Nadszedł dzień turnieju. Zawodnicy wyszli na 

lód i zaczęli się ustawiać na całej długości i szerokości 

lodowiska.  

Wreszcie ruszyli do boju jak porażeni prądem, 

aż padł pierwszy gol: „Lodowe Orły” zatriumfowały. W 

zawodników wstąpiła nowa energia, lód ostrzej 

zachrzęścił. Rywale jednak szybko wyrównali i zaczęła się prawdziwa walka.  

Nagle stało się coś strasznego: Mateusz, próbując wykonać obrót i zdobyć kolejną 

bramkę, przewrócił się na lód z taką siłą, że rozciął sobie głowę.  

Mecz natychmiast przerwano. Zanim nauczyciel ubrał łyżwy i wjechał na lodowisko, 

kapitan przeciwnej drużyny ruszył w kierunku rannego, podniósł go z lodu i dociągnął 

do barierki, za którą czekała już pielęgniarka szkolna. Rana była na tyle duża, że trzeba było 

ją zszyć. Pozostałych zawodników odwołano do szatni. Pechowca odprowadził do domu sam 

Jacek Żurawiec. Szli razem pod rękę z przewieszonym przez ramiona sprzętem łyżwiarskim. 

– Dzięki, „Żuraw”, że mi pomogłeś. 

– Nie ma sprawy. Szkoda tylko meczu, pewnie byście wygrali...  

– Może i byśmy zwyciężyli – zamyślił się Mateusz – ale nadal bym sądził, że jesteś 

strasznym zadufkiem – szczerze przyznał.– I dalej by-libyśmy zatwardziałymi wrogami... 

– A ja miałbym cię ciągle za durnia – dodał, uśmiechając się „Żuraw”.  

Turniej Zimowego Mistrza dobiegł końca, choć mecz nie został rozstrzygnięty. 

Obie  drużyny dostały nagrody za udział, a Mateusz dodatkowo brawa na jasełkach i wyższą 

ocenę z religii na pierwsze półrocze. Miał wrażenie, że tego dnia zakończyło się jednak coś 

jeszcze. Coś znacznie ważniejszego od całych zawodów, co gnębiło go gdzieś w środku 

od dawna aż do dzisiejszego dnia... .  
 

Marta Jurek 

 

 

Źródło : www.bibpedskawina.pl 

 

 

 

http://www.bibpedskawina.pl/

