
BIBLIOTEKA SZKOLNA ZDALNA  

Drodzy uczniowie klas 4-8. 

Biblioteka Szkolna Zdalna wita Was ponownie!  

QUIZ NA ROZGRZEWKĘ 

W tym teście okaże się czy jesteś prawdziwym molem książkowym! Przed Tobą 10 pytań 

dotyczących książek. Jeśli książki to twoje drugie życie to te pytania pójdą ci jak z płatka.  

1.Jak ma na imię brat Gerdy z baśni 

"Królowa śniegu" H.Ch. Andersena? 

6.Kto stworzył postać Kubusia Puchatka? 

  Kaj 

  Jim 

  Richard 

  J. Verne 

  A. A. Milne 

  J. Rowling 

 

2.Kto jest autorem bajki "Pinokio"? 

 

7.Na jaką literkę zaczynają się imiona 

chłopców, uczęszczających do Akademii 

Pana Kleksa? 

  J.Ch. Andersen 

  C. Collodi 

  J. Tuwim 

 

  K 

  D 

  A 

3.Jak miała na imię przyjaciółka Ani z 

Zielonego Wzgórza? 

8.tóre z dwóch imion to imiona braci Lisy, 

głównej bohaterki książki "Dzieci z 

Bullerbyn" Astrid Lindgren? 

  Diana 

  Klara 

  Julia 

 

  Olle i Lasse 

  Bosse i Lasse 

  Oskar i Kalle 

4.Jak ma na imię ludzik z plasteliny, 

bohater książki Marii Kownackiej? 

9.Jak się nazywał Tomek, bohater książki 

Marka Twaina? 

  Stworek 

  Plastuś 

  Ludek 

 

  Sawyer 

  Finn 

  Potter 

5.Dokąd wędrował Koziołek Matołek, 

bohater książki Kornela Makuszyńskiego? 

10.Z jakiej lektury pochodzi cytat: 

"Dobrze widzi się tylko sercem. 

Najważniejsze jest niewidoczne dla 

oczu."? 

  do Tarnowa 

  do Jędrzejowa 

  do Pacanowa 

  Mały Książę" 

  "Hobbit" 

  "Mikołajek" 

 

Odpowiedzi : 1. Kaj. 2.C.Colodi, 3.Diana, 4.Plastuś, 5 Pacanowa, 6.A.A.Milne,7. A, 8.Bosse i Lasse, 9.Sawyer, 

10.Mały Książę 

  



UZUPEŁNIJ TYTUŁY KSIĄŻEK 

1. Stary człowiek i …..  

a. ocean 

b. morze 

c. rzeka 

2. Dzieci z ….. 

a. Magicznego Królestwa 

b. Krainy marzeń 

c. Bullerbyn 

 

3. W 80 dni dookoła  

1. Świata 

2. Kontynentów 

3. Planety 

4. Chłopcy z…. 

a. Ferajny 

b. Placu broni 

c. Pustyni i puszczy 

 

 

5. Przygody ….  

a. Tomka Sawyera 

b.  Anny Shirley 

c. Becky Teatcher 

 

6. Ania z ….. 

a. Fantastycznej Krainy 

b. Wichrowego Wzgórza 

c. Zielonego wzgórza 

 

7. Opowieść ….. 

a. Z Narnii  

b. Wigilijna 

c. Z czarnego Lądu 

8. O psie, który….. 

a. Latał samolotem 

b. Nie miał domu  

c. Jeździł koleją 



NASTOLATKIEM BYĆ Cz. 2 

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: „Niespodziewany przyjaciel”. 

NIESPODZIEWANY PRZYJACIEL 

LATO 

Drzewo na wprost zbliżało się z prędkością błyskawicy. Paweł w ostatniej chwili 

skręcił i je ominął. W ułamku sekundy odwrócił głowę w bok, zerkając kątem oka, czy 

koledzy za nim jadą. Wojtek i Łukasz wykonali ten sam trudny manewr i nadal trzymali się 

tylnego koła jego roweru. 

– Uwaga, chłopaki! Teraz dopiero będzie jazda! – krzyknął. 

Niesiony wiatrem Paweł uniósł swój rower, wznosząc kłęby kurzu i pyłu, po czym pojazd 

opadł lekko na zbocze pagórka. Za nim, jak dwie latające maszyny, osiadły rowery Wojtka 

i Łukasza. 

– Jakie wrażenia, panowie?! – zaśmiał się Paweł. 

Nagle do ich uszu dobiegło szczekanie psa. Obejrzeli się za siebie i zobaczyli, że z  pagórka 

zbiega, szczekając zaciekle, brudny, brązowy pies i biegnie za nimi. 

– To znowu ten psiak! Ależ się do nas 

przyplątał! 

– Co on tu robi, w tym lesie?! 

– Pewnie to jakiś bezpański 

kundel! Dodajmy gazu, bo za chwilę ugryzie mnie 

w kostkę! 

Wszyscy trzej nacisnęli mocniej na 

pedały, zrywając się do przodu jak na sygnał, 

ale rozszczekany zwierzak z impetem za 

nimi pędził. 

– Dobra, chłopaki, mam tego dość – Paweł 

nieco zwolnił, schylił się po kamień leżący  

na ścieżce i odwracając się ostrożnie za 

siebie, cisnął nim w stronę kundla.  

42 43Zwierzę zaskamlało żałośnie, lecz nie przestało biec, próbując ich dogonić. 

– Strzał w dziesiątkę! Poczęstuj go jeszcze jednym! – zachęcił kolegę 

Wojtek, sam też sięgając po przydrożny kamyk. Przenikliwe skamlenie rozległo się raz 

i drugi, ale jakby w oddali, co oznaczało, że zwierzę zostało w tyle. 

– Wystarczy – powiedział Łukasz. – Szybko się nie podniesie… 

Obejrzeli się za siebie. Pies leżał skulony, dysząc, a z jego boku pokrytego 

brudną, zakurzoną sierścią ciekła smużka krwi… 

Paweł zatrzymał się z piskiem opon, a za nim pozostali. 

– Trzeba dokończyć robotę, bo jutro znowu się tu pojawi. Chętnie rozwalę 

mu ten brudny łeb! – powiedział. 

Zwierzę spojrzało z rozpaczą na swojego oprawcę. Jasna szrama nad lewym okiem, 

świadcząca o dotychczasowym niełatwym losie brązowego przybłędy, poruszyła się drżąco. 

Pies próbował się jeszcze oddalić, gdy ciężki głaz pofrunął z impetem wprost w jego stronę. 



– Zwijajmy się stąd! – zarządził Wojtek, po czym wszyscy wsiedli na rowery i ruszyli przed 

siebie, zostawiając na środku ścieżki nieruchome 

ciało zwierzęcia… 

 

ZIMA 

 

Nareszcie spadł śnieg. Bardzo dobrze, bo co to za ferie bez śniegu? Najważniejsze 

jednak było to, że ostatniej nocy termometry wskazały kilka stopni poniżej zera, 

co oznaczało, że sadzawka tuż za lasem zamieni się w lodowisko. 

Tego właśnie Paweł nie mógł się doczekać. Zaraz po śniadaniu wyjął ze schowka 

łyżwy i ubrawszy się ciepło, postanowił trochę pojeździć na lodzie. 

– Wrócę na obiad! – rzucił na odchodne mamie krzątającej się w kuchni, po czym pobiegł 

przed siebie w stronę lasu. 

O tej porze roku ścieżka, po której wraz kolegami jeździł na rowerach, zamieniała się 

w dobry skrót prowadzący wprost do sadzawki lodowiska. Już-już był prawie na miejscu, gdy 

nagle stopa omsknęła mu się na oblodzonym zboczu pagórka. Zachwiał się, przewrócił 

na plecy i zjechał w dół, uderzając głową o coś twardego i zimnego. 

Paweł poczuł tępy, ostry ból i przestał myśleć o czymkolwiek… 

Gdy otworzył oczy, miał wrażenie, że obudził się z głębokiego snu. 

Nie wiedział, która jest godzina i jak długo leżał nieprzytomny. 

Poruszył ostrożnie prawą ręką i poczuł silny ból. Z pewnością była 

zwichnięta, jeśli nie złamana. Spróbował drugą ręką sięgnąć do kieszeni 

spodni, żeby wyjąć telefon i wezwać pomoc, ale nie wymacał komórki. 

Kieszeń była pusta. Z przerażeniem zrozumiał, że telefon musiał z niej 

wypaść kiedy staczał się w dół. 

Syknął z bólu, gdy nagle coś poruszyło się przy jego nogach. 

Przechylił głowę w bok i ujrzał wtulone w niego brązowe, mokre 

od śniegu futerko. Odruchowo spróbował odepchnąć od siebie zwierzę, ale ono podniosło 

łebek i wpatrywało się w niego żałośnie. 

Nad lewym okiem kundla Paweł ujrzał jasną szramę. Czy to możliwe?  
Pies, zbliżył się jdo Pawła i polizał go po twarzy. Ból głowy i ręki narastał, ale było mu 

ciepło. Brązowa sierść zwierzęcia otulała jego nogi, a oczy wpatrywały się w jego twarz. 

Po upływie około dwóch godzin Paweł poczuł, że ktoś szarpie go za ramię. 

Byli to Wojtek i Łukasz z latarkami w dłoniach.  

„A więc zostałem odnaleziony!”- – ucieszył się. 

– Tu jesteś! Zaraz zadzwonimy po pomoc. - Chyba złamałeś rękę… – 

powiedzieli chłopcy. 

W pełni oprzytomniał dopiero w gabinecie lekarskim, kiedy chirurg 

zakładał mu na rękę gips. 

– Spędziłeś ten czas w dobrym towarzystwie. Gdyby nie ten pies, 

mógłbyś zamarznąć albo nabawić się poważnych odmrożeń. No i koledzy nie 

znaleźliby cię tak szybko. Zaczął szczekać gdy tylko usłyszał, że ktoś 

nadchodzi – powiedział lekarz. 

– A gdzie ten zwierzak teraz jest? – zapytał po chwili milczenia Paweł. – Co 

się z nim stało? 

– Wrócił do właścicielki. Jest do niego bardzo przywiązana, od kiedy znalazła 

go przypadkiem latem półżywego w lesie i przygarnęła. Nie udało się ustalić 

kto go tak okaleczył, ale dobrze, że trafił mu się dobry dom… – odrzekł lekarz. 

Paweł spuścił oczy. W głowie czuł pulsujący ból, ale przede wszystkim paliło go okropne 

poczucie wstydu… 



NOWY CYKL  PROPOZYCJI ZABAW NA CZAS KWARNTANNY Cz. 2 

 Przygotowaliśmy znowu dla Was kilka  pomysłów na różne proste gry. Bawcie się dobrze 

i pamiętajcie – Wasza wyobraźnia nie ma ograniczeń, sami możecie stworzyć nie 101 pomysłów 

na gry i zabawy a 1001 ! 

MOIM MAŁYM OKIEM WIDZĘ 

Gra polega na tym, że szukamy wzrokiem jakiegoś przedmiotu, 

po czym opisujemy go pozostałym graczom. Wygrywa ten, kto 

pierwszy odgadnie o jakim przedmiocie mówimy. Możemy siąść 

w oknie i umówić się, że szukamy czegoś na dworze. Może to 

dotyczyć przedmiotów w pokoju, w którym jesteśmy. Określamy 

miejsce i pamiętamy, że przedmiot musi znajdować się w zasięgu 

naszego wzroku. Np.  

„Moim małym okiem widzę coś czarnego…. To coś jest małe… Może się poruszać… ma klawisze…” 

„Myszka komputerowa!”  

WISIELEC 

Do tej gry potrzebujecie kartki i ołówka.  

Jedna osoba wymyśla hasło, rysuje tyle kresek ile liter zawiera wymyślone słowo. 

Pozostali gracze próbują rozwikłać zagadkę podając litery. Jeżeli dana litera występuje 

w haśle – wpisuje się ją we właściwe miejsce, jeżeli nie – zaczyna się rysowanie szubienicy. 

Gra kończy się odgadnięciem hasła lub… wisielcem na szubienicy. 

 

 

 

 

 

 

SŁOWA WŚRÓD SŁÓW 

Będziecie potrzebować: Kartki i ołówka  

  Wymyślcie sobie jedno, długie słowo. Następnie postarajcie się z jego 

liter stworzyć jak najwięcej nowych słów. Nie musicie wykorzystywać 

wszystkich liter, nie wolno jednak podwajać tych, które są. Wygrywa ten, kto 

stworzy największą ilość słów.  

Możecie sobie ustalić jakiś limit czasu, na przykład 3 albo 4 minuty.  


