
BIBLIOTEKA SZKOLNA ZDALNA  

Drodzy uczniowie klas 4-8. 

Biblioteka Szkolna Zdalna wita Was ponownie!  

Na początek trzecia część naszej cyklicznej zabawy  

TROPEM KSIĄŻEK I FILMÓW 

Tym razem zapraszamy Was do przeczytania relacji komentatora sportowego z 

Mistrzostw Świata. Przeczytajcie uważnie tekst! Ukryliśmy tam tytuły znanych 

Wam lektur szkolnych! Do roboty! Ile znajdziecie tytułów? Podpowiemy Wam, 

że my naliczyliśmy ich 27 (bez powtórzeń – bo niektóre tytuły wymienione 

zostały kilka razy). Powodzenia! 

  Bawcie się! ! Zapisujcie odpowiedzi!  

"Relacja z mistrzostw świata" - tekst z ukrytymi tytułami książek  

 

Spiker: 

Zapraszamy państwa serdecznie na relację z Mistrzostw świata z obiektu 

sportowego, który jest umiejscowiony w  zupełnie odlotowym miejscu, a mianowicie 

w  Pustyni i w puszczy. Miejsce jest tym bardziej niesamowite, gdyż w pobliżu mieści się 

słynna Akademia Pana Kleksa. Transmisję na żywo poprowadzi znany już państwu Janko 

Muzykant. Przekazujemy głos komentatorowi sportowemu. 

- Janku, czy dobrze nas słyszysz? 

- Dziękuję ci, Harry Potterze. Tak, tak. Wszystko słyszę dokładnie. Mam nadzieję, że państwo 

macie również dobry odbiór. 

Proszę państwa jesteśmy, po raz, kolejny na stadionie imienia Chłopców z placu Broni, 

gdzie właśnie w tej chwili rozpoczynają się rozgrywki lekkoatletyczne. 

Na bieżni pojawiają się: Kajko i Kokosz, Felix, Net i Nika, Tomek Sawyer oraz pełen werwy 

Mikołajek. Niestety w ostatniej chwili z powodu kontuzji nie wystartuje Hobbit. A szkoda, 

bo emocji byłoby jeszcze więcej. Trochę czasu na przygotowanie, wymach nogi w tył i przód, 

kilka ruchów głową. Zawodnicy zajmują miejsca w blokach startowych. Winnetou daje 

sygnał startu! Wystartowali! Na prowadzenie wysuwa się niezawodny jak zawsze Mikołajek, 

za nim biegną Kajko i Kokosz. Reszta uczestników daleko w tyle. Czy nasi faworyci 

zwyciężą? Tego nikt nie wie. Jeszcze wszystko może się zmienić. I tak się dzieje! 

Ostatni uczestnik dostaje przypływu energii. Wyprzedza Kajka, a potem Kokosza. Zbliża się 

do Mikołajka. Wyprzedza go i jest! Tak, tak! Tomek Sawyer na pierwszym miejscu!  

Niesamowite. Czasem w sporcie dzieją się rzeczy magiczne, jakby za sprawą Alicji z Krainy 

Czarów. Dodam jeszcze, że zawodnicy po tych rozgrywkach udają się na zasłużony urlop 

do naszego ośrodka o uroczej nazwie Zaczarowana Zagroda. Życzymy im Cudownej 

podróży!                                                                      

Spiker: 

- Dziękujemy ci, Janku. A co dzieje się na skoczni? 

- Na rozbiegu pojawił się nasz bohater znany wszystkim jako Król Maciuś Pierwszy. 

Przygotowuje się i startuje. Powoli nabiera prędkości, zbliża się do deski. Energiczne wybicie 



i ląduje, wyrzucając ramiona do przodu. To fantastyczny rekord świata – 9 metrów i 23 

centymetry! Były mistrz skoku w dal –niesamowity i nieziemski Szatan z siódmej klasy– 

ukrył głowę w ramionach. Już nie jest faworytem. 

- Na krótko przeniesiemy się, aby zobaczyć skok o tyczce. 

- Mały Książę bierze tyczkę, pochyla się, podnosi i bierze długi rozbieg. Odbija się i tyczka 

z ogromną prędkością wznosi się w górę. Przelatuje ponad liniami wyznaczającymi odległość 

i opada na ostatnim polu. Rekord z ostatniego sezonu zostaje pokonany: 100 metrów i 20 

centymetrów. Dzieci z Bullerbyn cieszą się razem ze swoim faworytem. Tłumy na stadionie 

szaleją. Wśród widzów dostrzegamy zadowolone miny Trzech muszkieterów. 

Goście specjalni zaproszeni na igrzyska, a wśród nich: Ania z Zielonego Wzgórza, 

Mała księżniczka oraz zacny Doktor Dolittle  są pełni podziwu i zachwytu dla zawodników. 

Nikt nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Wszyscy z zainteresowaniem śledzą przebieg 

każdej konkurencji.  Zawodnicy schodzą teraz ze stadionu, aby odpocząć w cieniu 

Magicznego drzewa, posilić się i posłuchać dźwięków Katarynki w nowo wyremontowanej 

części rekreacyjnej nazywanej Tajemniczym ogrodem.  Na tym kończę transmisję i oddaję 

głos do studia w pustyni i w puszczy. 

- Dziękujemy bardzo za rzetelną relację. My też żegnamy się już z naszymi odbiorcami. 

Do usłyszenia podczas kolejnych Mistrzostw. 

 

 

 

 

 

 

ZAGDAKI LOGICZNE 

1. Dwoje graczy grało w szachy. Każdy z nich 

grał trzy   partie i wygrał trzy razy. Jak to 

możliwe? 

2. Jaki lekarz nie może poślubić swojej pacjentki? 

3. Co to jest: nie pali się, a trzeba gasić? 

4. Który kolor jest najbardziej wystrzałowy? 

5. Kiedy spóźniony pociąg jedzie zgodnie z planem? 

6. Co się powtarza raz w minucie, dwa razy w momencie i ani razu w tysiącu lat? 

7. Co pozwala Ci patrzeć przez ścianę? 

8. Trzech lekarzy mówi, że ma brata Roberta. Robert mówi, że nie ma żadnych braci. Kto 

kłamie? 

 

Odpowiedzi: 1. Grali partie nie z sobą a z innymi graczami. 2. Weterynarz. 3. Pragnienie. 4. Granat. 5. Kiedy się 

spóźni całą dobę. 6. Litera M. 7.Okno. 8. Nikt, bo lekarze są siostrami Roberta. 



 

POLECAMY DO CZYTANIA 

Agnieszka Stelmaszyk  

 „Kroniki Archeo, Tajemnica klejnotu Nefertiti”  

Zaczęło się zupełnie niewinnie od artykułu w gazecie: w Egipcie odkryto 

nowy grobowiec. Dalej wypadki potoczyły się już lawinowo. Każdy, kto 

choć trochę interesuje się archeologią, rusza do Kairu. I oto zatłoczone 

uliczki miasta i bezkresne piaski pustyni, stają się świadkami 

szaleńczego wyścigu.  

Kto pozna legendę Nefertiti?  

Kto wyniósł sarkofag z grobowca?  

Kim jest tajemnicza Cressida Finch?  

No i najważniejsze - kto pierwszy dotrze do klejnotu?  

Pytań coraz więcej, a czas upływa szybciej niż piasek w klepsydrze. Tajemnica klejnotu 

Nefertiti to nie tylko zapierające dech w piersiach przygody piątki przyjaciół. To odkrywanie 

tajemnic, legend i zapomnianych historii, zaglądanie do zakurzonych ksiąg, tajemniczych 

komnat i nikomu nieznanych grobowców.  

 

Akcja powieści toczy się niezwykle szybko. Jedna przygoda goni drugą, co nie pozwala 

czytelnikowi nawet na chwilę nudy. Przed dziećmi stają nowe wyzwania, które wymagają od 

nich nie tylko logicznego myślenia i wiedzy, ale też odwagi i determinacji. Książkę czyta się 

bardzo szybko i przyjemnie nie tylko dzięki wciągającej fabule, ale także ładnemu, choć 

prostemu językowi. Intryga i tajemnice przeplatają się z humorem i zwykłymi codziennymi 

zmaganiami dzieci. 

Kroniki Archeo to wartka akcja, przygody na miarę Indiany Jones, bohaterowie, z którymi nie 

będziesz chciał się rozstawać i mnóstwo humoru! Oto książka, którą czyta się jednym tchem!  

Polecamy też następne tomy serii KRONIKI ARCHEO.  

Książka dostępna w formie ebooka w bazie Legimi. 
 

Przypominamy, że możecie Państwo zgłaszać się 

po kody aktywacyjne do książek elektronicznych z 

bazy LEGIMI. 

Wystarczy zgłosić chęć otrzymania kodu na adres e-mailowy: 

bc@biblioteka.gliwice.pl bądź poprzez kontakt telefoniczny – 32/231-

54-05. 

W przypadku kontaktu mailowego prosimy o podanie: imienia i nazwiska oraz numeru karty. 



ODKRYJ- ROZSZYRRUJ-ZNAJDŹ 
 

Jakie znane książki ukryły się w tej obrazkowej reklamie?                                

Przyjrzyjcie się uważnie! Prawda, że proste? A więc do dzieła!  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



STWÓRZ WŁASNĄ BIBLIOTECZKĘ PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK W CZASIE GDY JESTEŚ W DOMU 

Strona Rysopisy  udostępniła piękną grafikę BIBLIOTECZKA. Pobierzcie ją, wydrukujcie i wypełniajcie swoimi tytułami. Możecie też 

opracować i narysować własną wersję BIBLIOTECZKI. Będzie jeszcze ciekawiej. Po powrocie do szkoły, pochwalcie się, co 

przeczytaliście.  Będziemy czekać! 

 

https://www.facebook.com/rysopisysketchnoting/?__tn__=kCH-R&eid=ARCNH0yDnNdcUXj7PlNHcyNNFJWABYgxd4cBURJ8okMULlv_jInLWhCWL_ZI-ZQhC4178gfqJuUOXPEM&hc_ref=ARS8MG32K5YvYmnhWGkFtYRJTp0r6BVnKUXxAjUYiYwLhC0x0U7-b-SV_iSkYJyNThE&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAESYsvAsdnorXbnKR9bJUBCWtwoDjawK0ioBWBRg5f3dmBT20IdF8-suqa-Q1mOFJImXM65Ww24vSdmxLHE_V3xBbUsrCUfpS4aA8jg_PBEYiJhuEecx0hWDOXTHkx63CK42aW33e5d1yXLs1jCoxiVLxPDQw60CsA6Ao0p-vdj09wTO9uCpN1AuDwev6gWnD_jQut7xZ1KWmQ5OrQp-poAHfbQ3FMGSqNn2BRQHKLDmzto8kuYicnP1HXjXdB9XrvZ1V4jZNl3mF_86NJHX9xEnJ8Kn7NviR5_vJuu4f7qtHwApDAGGyM1Jn2m6p267iiZNFfHHIfVAepv2O8UkfWylI5n73E8bIlPuTsCRw9Ec2AiUKWDyppSpVWgOFpd9DMgOX9ozvUJe-8qTtjDIG1V9AAnGweKE_PaxIILSw1gS8_UIpSMou5B3-42D7lKSw23LwYwzJ2-s7yee_7GgmAkoVuJqB_4lMR_YlefBVPuSRgqvdXboOWew

