
„Ksi ążki naszych marzeń” 
 

 W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła realizuje rządowy program 
wspierania rozwoju czytelnictwa pn. „Ksi ążki naszych marzeń”.  Planując 
zakup książek dla dzieci w ramach programu wzięliśmy pod uwagę głosowanie 
uczniów w Szkolnych Wyborach Książek, które zostały przeprowadzone                      
w bibliotece w roku szkolnym 2014/2015 oraz rozmowy z nauczycielami języka 
polskiego i kształcenia zintegrowanego celem poszerzenia listy lektur o pozycje 
współczesnych pisarzy, które zainteresują i zaintrygują uczniów.  
 W ramach programu „Ksi ążki naszych marzeń”  zostało zakupionych 71 
tytułów książek o wartości ok. 2700,00 zł., wśród których znalazły się takie 
nowe pozycje, jak: 
- Maleszka Andrzej: Magiczne drzewo. Seria: Tajemnica mostu, Olbrzym, 
Pojedynek, Cień smoka; 
- Flanagan John: Zwiadowcy. Seria: Ruiny Gorlanu, Płonący most; 
- Riordan Rick: Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Seria: Złodziej pioruna, 
Morze potworów; 
- Stelmaszyk Agnieszka: Kroniki Archeo. Seria: Tajemnica Klejnotu Nefertiti, 
Skarb Atlantów; 
- Webb Holly: Zaopiekuj się mną. Seria: Samotne święta Oskara, Kto uratuje 
Iryska?, Fred się zgubił!, Gdzie jest Rudek?; 
- Nela Mała Reporterka: 10 niesamowitych przygód Neli, Nela na 3 
kontynentach. Podróże w nieznane, Nela i tajemnice świata; 
- Mull Brandon: Baśniobór. Seria: Baśniobór, Gwiazda Wieczorna wschodzi; 
- Mc Donald Megan: Hania Humorek ratuje świat, Hania Humorek zostaje 
gwiazdą; 
- Wojciechowska Martyna: Dzieciaki świata, Zwierzaki świata; 
- John St. Lauren: Afrykańskie przygody Martine. Seria: Opowieść słonia, 
Ostatni lampart; 
- Stanecka Zofia: Basia i … Seria: Basia i bałagan, Basia i pieniądze, Basia                  
i wyprawa do lasu, Basia i Dziadkowie; 
- Czytam sobie. Seria. 3 poziomy: Droga mocy. Star Wars (1), Figle w fokarium 
(1), Baba Jaga na deskorolce (1), Oko w oko z diplodokiem (2), Człowiek                  
z czerwoną chorągiewką. O motoryzacji (3), Psotnice podwórkowe (3). 
Nowe pozycje książkowe będą systematycznie włączane do księgozbioru 
biblioteki i udostępniane uczniom. 
 W lutym i w marcu będzie realizowany we wszystkich klasach projekt 
czytelniczy „Poznajemy literaturę dla dzieci i młodzieży w krajach Unii 
Europejskiej”. Równocześnie będzie trwał konkurs fotograficzny „Przyłapani na 
czytaniu poza szkołą”. Najciekawsze zdjęcia będą nagrodzone. Trwa również 
konkurs plastyczny na plakat promujący książkę i czytelnictwo „Podróże              
z książką”. Prosimy rodziców o włączenie się w promocję czytelnictwa wśród 
dzieci. 


