NOWOŚCI
W SZKOLNEJ BIBLIOTECE!

Z przyjemnością informujemy, że w naszej bibliotece
już są dostępne nowe książki.
Zapraszamy do wypożyczania i czytania najlepszych
powieści dla młodzieży.
W nowościach pojawiły się wartościowe poradniki, które
mogą być pomocą w toku wychowania i nauczania dzieci
i młodzieży.
Znajdziecie w nich Państwo wskazówki:
jak poprawić zachowania uczniów i nawiązać z nimi
pozytywne relacje,
a także jak uwydatnić w nich silne strony.

„Miasto
szkła”
Cassandry
to trzeci tom serii „Dary
opowiadający
o
przygodach
i Nocnych Łowców.

Clare
anioła”
Clary

Nocni Łowcy muszą podjąć decyzję,
czy walczyć u boku mieszkańców
Podziemnego Świata, czy uznać ich
za wrogów i podjąć walkę przeciwko nim!
Tymczasem główni bohaterowie Jace i Clara
mają
przed
sobą
ciężką
decyzję
do podjęcia...

Miasto Zagubionych Dusz – 5 tom serii
„Dary anioła”, to powieść pełna emocji jest tu miejsce na śmiech, strach,
wstrzymywany oddech i zaparty dech.
Poznajemy
kilka
ciekawych
faktów
dotyczących przedstawionego świata oraz
bohaterów. Odkrywamy ich kolejne oblicza.
Odwiedzamy Żelazne Siostry - żeńskie
odpowiedniczki Cichych Braci. Bliżej
poznajemy złego brata Clary i mamy szansę
na odkrycie mrocznych zakamarków jego
duszy. Co ważne, nawet bohaterów złych
czy irytujących łatwo zrozumieć, można też
ich polubić. Clare ukazuje ich nie tylko ich
działania, ale i motywacje, emocje, jakie
nimi targają, przeżycia. Każdy z bohaterów
ma ogromny wkład w całą tę historię tak, że trudno wyobrazić sobie Miasto
Zagubionych Dusz
bez którejkolwiek
spośród postaci.

Ciemność ogarnęła świat Nocnych Łowców.
Chaos i destrukcja obezwładniają Nefilim,
ale Clary, Jace, Simon i ich przyjaciele
łączą siły, żeby walczyć z największym
złem, z jakim kiedykolwiek się zetknęli.
Brat
Clary
Sebastian
Morgenstern
systematycznie usiłuje zniszczyć Nocnych
Łowców. Posługując się Piekielnym
Kielichem, zmienia ich w istoty z koszmaru,
rozdziela rodziny i kochanków, powiększa
szeregi swojej armii Mrocznych. Nic na
świecie nie jest w stanie go pokonać... ale
jeśli Clary
i jej drużyna wyprawią się
do królestwa demonów, mogą mieć szansę...
Ludzie stracą życie, miłość zostanie
poświęcona, cały świat się zmieni.
Kto przeżyje w szóstej i ostatniej,
wybuchowej części ,,Darów Anioła"?

Choć METRO 2033 jest książką
o świecie po wojnie nuklearnej, mutantach,
potworach
i
walce
z
nimi,
z charakterystycznymi dla science fiction
rekwizytami, to jest to przede wszystkim
opowieść o konieczności odnalezienia
przez każdego człowieka swojego miejsca
na ziemi; o konieczności określenia
i
zrozumienia
misji,
którą
ma
do wypełniania człowiek jako jednostka
i jako gatunek. Jest to książka o wypełnieniu
powołania i życiu pomimo wszelkich
trudności.

METRO 2034
Rok 2034. Od pamiętnych wydarzeń,
które początek i finał miały na stacji
WOGN, minął niespełna rok. Czarni, ponoć
śmiertelne zagrożenie dla tych nielicznych,
którzy w czeluściach moskiewskiego metra
przetrwali atomową apokalipsę, zniknęli
na dobre, zgładzeni przez Artema i jego
towarzyszy.
Na drugim krańcu metra mieszkańcy
Sewastopolskiej toczą walkę o przetrwanie
z nowymi formami życia, wdzierającymi się
do tego ostatniego schronienia ludzkości.
Los stacji i jej mieszkańców zależy
od dostaw amunicji, a te nagle ustają.
Karawany giną bez wieści, urywa się
łączność.
Z zadaniem
wyjaśnienia
zagadki
i przywrócenia dostaw wyruszają: młody
Ahmed, leciwy, niespełniony kronikarz
metra Homer i Hunter, który niegdyś zaginął
wśród czarnych, a teraz się odnalazł, choć
jego tożsamość budzi wątpliwości…
Do wyprawy
dołącza
Sasza,
córka
wygnanego naczelnika Awtozawodskiej.
Kim
naprawdę
jest
Hunter?
Czy odwzajemni uczucie, jakim obdarzyła
go Sasza? Jaką tajemnicę skrywają mroczne
tunele? I czy garstce śmiałków uda się
ocalić tych nielicznych, którzy przetrwali
zagładę?
METRO 2035 - Książka nagrodzona
tytułem Książki Roku 2015 lubimyczytać.pl
w
kategorii
Fantastyka,
fantasy.
kontynuuje historię Artema z pierwszego
tomu kultowej serii, ale jednocześnie jest
książką niezależną i również od niej można
zacząć przygodę z cyklem Glukhovsky’ego,
który podbił serca czytelników w Rosji i na
całym świecie.
"Zwyczajny i znajomy świat Metra
postawiłem na głowie, tak więc tych, którzy
czytali Metro 2033 czeka mnóstwo odkryć
i niespodzianek. A tym, którzy swój kontakt
z Metrem zaczynają od tej właśnie książki,
oddaję sensacyjną, emocjonalną, mocną
powieść – myślę, że nie pozwoli im się
nudzić." - Dmitry Glukhovsky

Michał Kuziak
,,Sztuka mówienia” poradnik praktyczny:
Jak mówić , aby zostać wysłuchanym?
Jak przygotować mowę?
Jak wywierać wpływ na innych?
Sprzeczka o budżet domowy, przemówienie
na
wiecu,
rozmowa
z
przyszłym
pracodawcą, egzamin ustny przed komisją,
składanie życzeń urodzinowych to tylko
nieliczne sytuacje, w których każdy z nas,
wcześniej czy później, z pewnością się
znajdzie. Poćwiczmy więc sztukę mówienia,
aby nasi słuchacze nie tylko wysłuchali nas
do końca, ale także dobrze zrozumieli.

Dla nauczycieli
i rodziców biblioteka
poleca:
Paul Dix ,, Jak modelować
zachowania uczniów i zarządzać
klasą”
Praktyczne wskazówki dla nauczycieli:
- jak kształtować pożądane zachowania
uczniów,
- jak się zachowywać, by stworzyć w klasie
klimat współpracy i zaufania,
- jak motywować uczniów,
- jak być konsekwentnym wobec uczniów,
- jak radzić sobie w sytuacjach
ekstremalnych,
- jak współpracować z rodzicami i innymi
osobami zaangażowanymi w proces
nauczania.

Książka „Odkryj silne strony twojego
dziecka”
podpowiada
rodzicom
i nauczycielom metody odkrywania u dzieci
predyspozycji
w
trzech
obszarach:
w działaniu, czyli w zadaniach, które wydają
się
absorbujące
i
dodają
energii,
w relacjach, czyli w rzeczach, które robisz
z innymi oraz dla innych i dzięki którym
czujesz się wartościowy, a także kompetentny,
i w końcu w nauce, czyli w indywidualnych
sposobach
odbierania
i
przetwarzania
informacji. Wszystkie trzy typy silnych stron
działają wspólnie. Jeśli wiemy, jak je
wykorzystywać, to pomagają nam w życiu
osiągać elastyczność, przystosowywać się
do nowych sytuacji i konkurować z innymi.
Łącząc opowieści o sukcesach z praktycznym
podręcznikiem oraz zarysem Programu
Afiliacyjnego, który Fox realizuje we własnej
szkole, książka ta staje się łatwym
w użytkowaniu przewodnikiem dla rodziców
oraz nauczycieli, dzięki któremu młodzi ludzie
poprawią swoje wyniki i będą sprawniej
poruszać się w naszym niedoskonałym
systemie oświatowym.

Życzymy miłego czytania!!!

