
 

KOSMOS w bibliotece, 

czyli 

INWAZJA NOWOŚCI 

WYDAWNICZYCH 

 

Drodzy Czytelnicy!  

Do naszej biblioteki szkolnej trafiły właśnie nowości wydawnicze. 

Nasz księgozbiór został wzbogacony o ponad 50 książek. Opracowane książki 

są już dostępne dla wszystkich. A to jeszcze nie koniec kosmicznej inwazji nowości 

na bibliotekę szkolną! Kolejne książki już czekają, by niedługo trafić do Waszych 

rąk.  

 

Zapraszam do wyruszenia w kosmiczną podróż i odwiedzenia szkolnej 

biblioteki. Czeka tu na Was m.in. książka „Jak to działa? Kosmos”. 

 

 

Dowiecie się z niej, dlaczego Księżyc 

zmienia swój kształt, kto nazywany 

jest Królem Planet i  czym są lodowe 

olbrzymy. "Jak to działa? Kosmos" 

zawiera odpowiedzi na kilkadziesiąt 

pytań dotyczących Wszechświata. 

W sposób jasny i prosty wyjaśnia to, 

co z pozoru skomplikowane. 

Pomagają w tym zabawne ilustracje. 

"Jak to działa? Kosmos" to kopalnia 

odpowiedzi na arcytrudne pytania! 

 



 

„Badacze kosmosu. Poznaj 

tajemnice wszechświata” to książka, 

na stronach której nie znajdziecie 

skomplikowanych opisów, pełnych 

trudnych i niezrozumiałych słów. 

Każda informacja, każdy fakt 

naukowy natychmiast da się 

zrozumieć, a to dzięki specyficznej 

technice komunikacji zwanej 

infografiką.  

Najbardziej skomplikowane 

tajemnice kosmosu zostały 

podsumowane w kilku słowach 

i poparte wykresami oraz barwnymi 

ilustracjami, co sprawia, że są 

interesujące i łatwe do zrozumienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli wolicie zostać na Ziemi, 

ale nurtują Was pytania, czy pogodę 

można zmierzyć, gdzie deszcz pada 

codziennie i co to jest smog - „Jak to 

działa? Klimat i pogoda” to książka 

dla  Was! 

 

 

 

 



 

Czy wiecie, że odkąd pojawiliśmy się na świecie, na pewno zaraziliśmy się 

mnóstwem wirusów? Na szczęście organizm człowieka posiada silny układ 

odpornościowy, a poza tym istnieją obecnie różne szczepionki. Wirusy są 

wszędzie: na czubku Waszego nosa i w głębinie oceanów. I chociaż cieszą się złą 

sławą, większość z nich nie wywołuje chorób. W czasach, gdy o tych maleńkich 

i niegrzecznych istotach mówi się tak wiele, warto się o nich dowiedzieć 

jak najwięcej! Zachęcam więc do sięgnięcia po książkę „Sekretne życie wirusów”.  

 

 

 

Wszystkim ciekawskim polecam 

książkę „Jak to działa? Ciało 

człowieka”.  Zawiera ona odpowiedzi 

na kilkadziesiąt pytań dotyczących 

ludzkiego organizmu. Dowiesz się 

z niej na przykład, dlaczego kichamy 

i kaszlemy, czym są siniaki, dlaczego 

siku jest żółte i jak zrastają się kości.  



 

 

Jeśli zastanawiasz się, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś musiał obejść się 

bez nowoczesnych wynalazków czy zjawisk, których istnienie uważasz 

za oczywiste, to kolekcja „Zakład, że tego nie wiesz” jest właśnie dla Ciebie! 

W szkolnej bibliotece znajdziesz trzy książki z tej serii:  

    

 

Drodzy Czytelnicy, te i inne książki czekają na Was w szkolnej bibliotece!  

Zamówienia można też wysyłać przez dziennik Librus na nazwisko bibliotekarza: 

Magdalena Janiak lub przez szkolną pocztę elektroniczną na adres: 

magdalena_janiak@sosw.elblag.com.pl  

Każdorazowo poinformuję Was o stanie zamówienia oraz o dacie odbioru 

zamówionych książek. 

Przypominam także, że biblioteka szkolna kontaktuje się z Wami przez dysk 

Google:  

https://drive.google.com/file/d/1oDzpBRhiOXtYSV9q7q52XIZpq8aQRpHo/view?

usp=sharing 

W zakładce ‘Biblioteka’ cyklicznie zamieszczane są propozycje zabaw 

czytelniczych i zagadek zarówno dla klas młodszych i starszych! 

 

Zapraszam do biblioteki, 

Magdalena Janiak 


