ZAPROSZENIE
na spotkanie autorskie
z Grzegorzem Kasdepke
3 grudnia 2014 (środa)
Dnia 3 grudnia 2014 roku (środa) naszą
szkołę odwiedzi popularny pisarz dla dzieci
i młodzieży – pan Grzegorz Kasdepke.
O godzinie 1230 pisarz spotka się z uczniami
klas trzecich i czwartych w sali patio. Drugie spotkanie odbędzie się o godzinie
1425 także w sali patio. Uczestniczyć w nim będą uczniowie klas: I b, I e, I h, II a, II
c i II e. Po każdym ze spotkań autor będzie podpisywał książki.
W bibliotece szkolnej można zakupić książki naszego gościa wydane przez
Wydawnictwo Nasza Księgarnia oraz Literatura.

Tytuł książki

Cena

Bodzio i Pulpet

19 zł

Bon czy ton, savoire-vivre dla dzieci

20 zł

Co to znaczy… - część II
(Powrót Bartusia)

19 zł

Co to znaczy… czyli 101 zabawnych
historyjek

19 zł

Detektyw Pozytywka

18 zł

Do trzech odlicz!

17 zł

Drużyna pani Miłki, czyli o szacunku,
odwadze i innych wartościach

18 zł

Fochy fortuny

19 zł

Grzegorz Kasdepke dzieciom

35 zł

Horror! czyli skąd się biorą dzieci

15 zł

Inżynier Ciućma, czyli śrubka, młotek
i przemądrzałe roboty

19 zł

Mity dla dzieci

26 zł

Nowe kłopoty detektywa Pozytywki

18 zł

Opowieści biblijne

35 zł

Pamiątki detektywa Pozytywki

18 zł

Potworak i inne ko(s)miczne
opowieści
Tylko bez całowania! Czyli jak sobie
radzić z niektórymi emocjami

19 zł
19 zł

Wakacje detektywa Pozytywki

18 zł

Wielka księga detektywa Pozytywki

35 zł

Wielka księga uczuć (cz. I – IV)

33 zł

Zestaw jubileuszowy
(Co to znaczy cz. I i cz. II)
Zestaw urodzinowy
(Kacperiada… oraz Kacper z szuflady)

30 zł
26 zł

AUDIOBOOKI
Drużyna pani Miłki, czyli o szacunku,
odwadze i innych wartościach

14 zł

Horror! czyli skąd się biorą dzieci

14 zł

Kocha, lubi, szanuje, czyli jeszcze
o uczuciach

14 zł

Mity greckie dla dzieci

18 zł

Niezwykłe przygody detektywa
Pozytywki
Tylko bez całowania! Czyli jak sobie
radzić z niektórymi emocjami
Serdecznie zapraszamy!

21 zł
14 zł

