
Szanowni Państwo! 

Dziękuję za ubiegły rok wsparcia biblioteki. Udało nam się 

wspólnymi sercami powiększyć i odświeżyć szkolny księgozbiór o 

ponad 150 egzemplarzy różnych książek. Kolejny raz, Wszystkich 

uczniów wraz z Rodzicami, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału 

w corocznej akcji: ,,I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MIKOŁAJEM”. 

Tym razem głównym celem tego projektu jest materialna pomoc 

uczniom w pozyskaniu nowych książek z kanonu lektur szkolnych. 

LEKTURY DLA KLAS 1,2,3: 
Anaruk, chłopiec z Grenlandii, Cz. Centkiewicz, br., A5, 48str. 

Detektyw Pozytywka, G. Kasdepke, tw., A5, 96 str. 

Oto jest Kasia, M. Jaworczakowa, br., A5, 160 str. 

Sposób na elfa, M. Pałasz, tw., A5, 160 str. 

 Asiunia, J.Papuzińska, tw., B5, 48 str. 

Zaczarowana zagroda, Cz. Centkiewicz, A. Centkiewicz, br., B5, 32 str. 

Cukierku, ty łobuzie!, W. Cichoń, tw., A5, 60 str. 

Czarna owieczka, J. Grabowski, br., B5, 32 str. 

Dziewczynka z parku, B.Kosmowska, miękka, A5, 128 str. 

Karolcia, M.Kruger, br., A5, 136 str. 

Klasycy dla dzieci. Co słonko widzialo i inne wiersze, M. Konopnicka 

Pamiętnik Czarnego Noska, J. Porazińska 

O psie, który jeździł koleją, R. Pisarski, tw., z oprac., A5, 64 str. 

Plastusiowy pamiętnik, M. Kownacka, br., A5, 112 str. 

Kapelusz Pani Wrony, D. Parlak, tw., B5, 56 str. 

O wróbelku Elemelku, H.Łochocka, br., B5, 96 str. 

 

LEKTURY DLA KLAS 4,5,6,7,8: 

Felix, Net i Nika (1) oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, R.Kosik, tw.,  

Kamienie na szaniec, A. Kamiński, br., A5, 240 str. 

Mikołajek (1), R. Goscinny, tw., B6, 176 str. 
Przygody Tomka Sawyera, M. Twain 

Quo vadis, H. Sienkiewicz 

W pustyni i w puszczy, H. Sienkiewicz 

Zemsta, A. Fredro 

Ania z Zielonego Wzgórza, Montgomery Lucy Maud 

Hobbit, J.R.R.Tolkien 

 

 



Oprócz Państwa chęci wzięcia udziału w świątecznej akcji są też różne 

możliwości jej zrealizowania / sfinansowania. Jedną z nich są obecnie 

mocno rozpowszechnione zakupy internetowe. 

Poniżej przedstawiam jedną z propozycji, która może pomóc w tym 

cennym przedsięwzięciu. 

Wybór należy do Państwa! 

Za pośrednictwem sklepu internetowego www.ksiegarnia-tuliszkow.pl 

zyskujemy możliwość uzbierania kwoty do wykorzystania na dowolne 

gratisowe książki/lektury powiększając dodatkowo zbiory biblioteki 

szkolnej. 

Zasady są proste: zamawiając lekturę wpisują Państwo w uwagach 

specjalny kod W.KAQ.KAL.S14, dzięki któremu księgarnia skojarzy 

Państwa zamówienie z naszą placówką. Po zrealizowaniu każdego 

zamówienia, które w uwagach zostanie opatrzone tym kodem, do 

skarbonki naszej placówki zostaje odłożona kwota 15%  tego 

zamówienia, którą w dowolnym momencie przedstawiciel placówki w 

porozumieniu z Radą Rodziców i Dyrekcją wykorzystuje na książki z 

oferty ksiegarnia-tuliszkow. Im więcej osób zainteresuje się tą formą , 

tym większa kwota na gratisy będzie do dyspozycji. 

Wybór należy do Państwa. 

Z góry serdecznie dziękuję, liczę na kolejne wsparcie i włączenie się 

w świąteczną akcję oraz pomoc w stworzeniu szkolnej, nietypowej 

choinki – bo z lektur!!! 

Wirtualna bożonarodzeniowa atmosfera na tym tylko zyskuje. 

Wspólnie możemy skutecznie pomagać naszym dzieciom i uczniom. 

W tym roku proszę o przekazanie lektur na portiernię z informacją, 

która klasa obdarowuje bibliotekę. Jest też możliwość zaznaczenia w 

składanych zamówieniach internetowych miejsca dostawy paczki np. 

na adres naszej szkoły, co zwalnia Państwa z osobistego dostarczania 

do szkoły. 

Biblioteka  

http://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/

