
BIBLIOTEKA SZKOLNA  WSPOMAGA WAS ZDALNIE 

Drodzy Uczniowie! 

Nowy rok szkolny 2020/21 rozpoczął się tradycyjnie i  chodziliśmy  do szkoły.  

Niestety radość ze wspólnej nauki, wspólnych spotkań w klasach i w szkole nie 
trwała zbyt długo.  

Pandemia koronawirusa  Covid 19 nie odpuszcza i ponownie przeszliście na tryb 
nauczania zdalnego.   

Wiemy jak trudny jest to okres dla Was i dla waszych Rodziców. Miejmy nadzieję, że nie potrwa on długo i znów wkrótce 
wszyscy  się spotkamy w szkole. 

Pamiętajcie, że jesteśmy także  z Wami cały czas, również na odległość! 

Biblioteka szkolna  tak jak i w zeszłym roku szkolnym będzie kontaktować  się z Wami przez naszą Szkolną stronę 

Internetową  www.sp14gliwice.pl  i zakładkę Biblioteka Szkolna – Biblioteka Zdalna.   Zaglądajcie tam systematycznie!  

W razie pytań można skontaktować się z  bibliotekarzami przez email  lub dziennik elektroniczny.                

Oto email : 

d.wozny@sp14gliwice.pl 

Do zobaczenia w szkole! 

 

 

  

http://www.sp14gliwice.pl/
mailto:d.wozny@sp14gliwice.pl


PRZYPOMINAMY 



NOWY CYKL Z LEKTURĄ SZKOLNĄ ZA PAN BRAT 

 

Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek 

(czterech prawych i sześciu lewych) 

Każda pani domu doskonale wie, że skarpetki 

są problematycznym elementem garderoby i giną 

w niewyjaśnionych okolicznościach w praniu. Na tej 

podstawie swoją barwną i humorystyczną historię 

oparła Justyna Bednarek, pisząc książkę dla dzieci 

„Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. 

Gdzie zatem podziały się skarpetki do pary? 

Co się dzieje ze zgubionymi skarpetkami? 

Autorka przedstawia dom Małej Be, w którym skarpetki dosłownie znikają w praniu, przez co są nie do pary. Zagłębiając się dalej w tę historię, 

dowiesz się, że zaginione skarpetki wyruszają w szeroki świat przez dziurę, którą odkrywa również hydraulik wezwany na interwencję. 

Skarpetki wydostają się na wolność i doświadczają wielu ciekawych przygód. 

Jedne stają się gwiazdami filmowymi i brylują w Hollywood, inne opiekują się myszkami – sierotami, a jeszcze inne zostają detektywami. 

Książka jest wyrazem tego, co jest w stanie wymyślić nasza cudowna, nieskrępowana 

żadnymi ramami wyobraźnia. 

Wyrusz w świat ze skarpetkami nie do pary! 

Przekonaj się, jakie przygody przeżyją skarpetki i co z tego wyniknie. 

Przyciśnij klawisz CTRL i kliknij w obrazek, a posłuchasz AUDIOBOOKA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YOjmLNL4xaQ&feature=emb_logo


TO CI SIĘ MOŻE PRZYDAĆ 

Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek – 
opracowanie  

Czas i miejsce akcji 

Czas i miejsce, w którym żyje rodzina małej Basi są bliżej 

nieokreślone. Wiemy, że jest to świat prawdziwy, w którym żyją 
normalne, zwyczajne rodziny. Każde z dziesięciu opowiadań 

obrazujące przygody zaginionych skarpetek, rozgrywa się w innej przestrzeni. 

Akcja tych mądrych i dowcipnych opowiadań dzieje się na łące, w lesie, na miejskich ulicach, w parku, szpitalu czy 
w ogrodzie. Pojawia się także przestrzeń i publiczna i medialna (w opowieści o skarpecie-polityku oraz skarpecie-aktorce). 

Geneza 

Pomysł stworzenia historii o skarpetach Justyna Bednarek zaczerpnęła z codziennego problemu, który przytrafia się chyba 

każdemu, a mianowicie znikających w praniu skarpetkach do pary. Z tego zwykłego  problemu autorka postanowiła stworzyć 
ciekawe historie wyjaśniające tę zagadkę. 

Problematyka 

Dzięki różnym charakterom poszczególnych skarpetek-bohaterek, autorka  przemyciła do opowiadań problemy związane 

ze współczesnymi wartościami.  

 Skarpetki mają w sobie chęć i wolę zmieniania świata i pomagania innym.  
 Pragną też odkrywać swoje przeznaczenie i sens życia.  
 Każda z historii dotyczy innego problemu społecznego. 

 Opowieść o politycznej karierze granatowej skarpetki podpowiada nam, że w polityce nie wszystko jest czarne i białe, 
a scena polityczna ma również trzecia stronę barykady. 

 Otulając stopę bezdomnego, towarzysząc jego niedoli, skarpetka pomaga mu i stara się nam powiedzieć, żebyśmy 
spojrzeli inaczej na bezdomnego i dostrzegli w nim człowieka. To, że ma on tak nietypową przeszłość (jest byłym 



królem) skłania do przemyśleń na temat tego, że bezdomni, których co dzień mijamy, mogą 

mieć równie interesującą historię i warto im pomóc. 
 Skarpetka piąta musi zmierzyć się z chłopcem, który dręczy małego kota. Poznajemy 

okoliczności i przyczyny jakie kierują dzieckiem. Pisarka próbuje w ten sposób pokazać, 
że nie ma ludzi jednoznacznie złych. 

 O chęci zmiany świata i rzeczywistości opowiadają przygody detektywistyczne skarpetki 

dziewiątej,  
 Dziesiąta skarpetka, mianowana Doktorem Skarpetą, jest wolontariuszem w szpitalu 

dziecięcym, który bezinteresownie pomaga młodym ludziom zasmuconym swoją chorobą. 

Od skarpetek Justyny Bednarek można się bardzo wiele nauczyć, przede wszystkim tego, 
że w życiu warto walczyć o swoje marzenia, nawet jeśli po drodze zalicza się porażki. 

Plan wydarzeń  

1. Znikanie skarpetek podczas prania w rodzinie Małej Be  
2. Wezwanie przez mamę hydraulika 

3. Sprawdzenie pralki i odkrycie dziury w podłodze 

4. Wygranie castingu do serialu przez pierwsza skarpetę 
5. Kariera filmowa i show biznesowa skarpety 

6. Zostanie mamą zastępczą dla myszek przez drugą skarpetę 
7. Kariera polityczna granatowej skarpetki 

8. Opieka włoskiej skarpetki nad bezdomnym królem 
9. Przemiana czerwonej skarpety w piękną różę 

10. Obrona kotka przez skarpetę z owczej wełny 
11. Opieka zielonej skarpetki nad małymi wronami 

12. Praca dziewiątek skarpetki jako detektywa 
13. Odwiedziny chłopca w szpitalu przez dziesiąta skarpetę 

14. Ważna misja Doktora Skarpety 

Oprac. https://eszkola.pl/jezyk-polski/niesamowite-przygody-dziesieciu-skarpetek-czterech-prawych-i-szesciu-lewych 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/niesamowite-przygody-dziesieciu-skarpetek-czterech-prawych-i-szesciu-lewych


Justyna Bednarek   
Autorka urodziła się w 1970 roku w Warszawie. Ukończyła Szkołę Muzyczną im. Karola 
Szymanowskiego w Warszawie oraz romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje jako 

dziennikarka, pisarka i ilustratorka. Znana jest głównie jako autorka książek dla dzieci. 

Przez kilka lat była redaktorka czasopism dedykowanych dla kobiet. Swoje pierwsze teksty 
dla dzieci opublikowała w 2004 roku – były to opowiadania o skrzacie Lenku, który ukazały się 

w wydawnictwie Skrzat. Jej nazwisko rozsławiła książka „Niesamowite przygody dziesięciu 
skarpetek” wydane w 2015 roku, zilustrowana przez Daniela de Latour. Publikacja zdobyła 
wiele nominacji oraz nagród. Później, w 2017 roku,  ukazała się również kontynuacja historii pt. 

”Nowe przygody skarpetek”. 

W 2016 roku ukazały się kolejne tytuły: „Pięć sprytnych kun” oraz „W to mi graj. Bajki 
muzyczne”, tym razem z malarskimi ilustracjami Józefa Wilkonia. Wszystkie książki Justyny 

Bednarek zostały opublikowane w wydawnictwie K. 

Filologia romańska umożliwiła pisarce wieloletnią pracę w charakterze tłumacza z języka francuskiego. 

Książki 

2004 – opowiadania Lenek i podróż; Lenek i gwiazdka; Lenek i 
polowanie 

Historie o przygodach skrzata Lenka, małego leśnego ludka, który 
mieszka w orzeszku. 

2015 – Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech 
prawych i sześciu lewych) 

2016 – Pięć sprytnych strun 

2017 – Nowe przygody skarpetek (jeszcze bardziej niesamowite) 

Kontynuacja przygód skarpetek z pierwszej części przygód. 

2018 – Pan Kardan i przygoda z vetustasem 

Nagroda Koziołka Matołka - Nagroda Literacka im. Kornela 
Makuszyńskiego 

2018 – Babcocha 

Oprac. https://eszkola.pl/jezyk-polski/justyna-bednarek-biografia 



TEST PSY I KOTY W LITERATURZE 

1. Bohater serii książek o 

przygodach niesfornego kota autora 

Waldemara Cichonia ma na imię: 

a. Pączuś 

b. Cukierek 

c. Kuleczka 

2. Jak miał na imię starszy 

przyjaciel Kota Filemona?  

a. Kleofas 

b. Pankracy 

c. Bonifacy 

3. Leniwy i gruby kot, miłośnik lasagne i 

wróg pająków oraz rodzynek w cieście. 

Płata figle swojemu panu Jonowi i 

wykorzystuje dobroduszność jego psa 

Odiego. 

a. Garfield 

b. Maurycy 

c. Pafnucy 

4. W książce „W pustyni i w puszczy” 

pojawiają się wielbłądy, lwy, słonie, ale 

przyjacielem Stasia i Nel, był 

pies: 

a. Dog King 

b. Mastif Saba 

c. Owczarek Ares 

 

5. Tytułowy pies wraca tam, 

gdzie wie, że jest jego miejsce 

i jego mały Pan, choć 

wędrówka jest trudna i 

wyczerpująca.  

a. Szarik 

b. Dingo 

c. Lassie 

6. Pies Lampo lubił 

podróżować: 

a. Koleją 

b. Autobusem 

c. Samolotem 

7. Biały Kieł był: 

a. Mieszańcem owczarka i labradora 

b. Mieszańcem Doga 

i wyżła 

c. Mieszańcem Psa 

i wilka 

Rozwiązania:                             

1b, 2c,3a,4b, 5c,6a,7c. 

Oprac. własne



 


