Zapraszamy uczniów do korzystania
z czasopism prenumerowanych
przez bibliotekę szkolną (do 2020 roku).
W związku z procedurami obowiązującymi w czasie trwającego stanu epidemii
covid-19 uczniowie mogą wypożyczać je do domu (jak inne książki).
Dwutygodnik Świerszczyk ukazuje się nieprzerwanie od 1945 roku.
Tytuł wymyśliła znana pisarka Ewa Szelburg-Zarembina, późniejsza inicjatorka budowy
Pomnika-Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka. Winietę Świerszczyka zaprojektował Eryk
Lipiński.
W trudnych latach powojennych tytuł ten miał kojarzyć się dzieciom z ciepłem
domowego ogniska, a celem pisma było zastąpienie na jakiś czas nieistniejących wtedy
podręczników. Nikt nie przypuszczał, że na Świerszczyku wychowa się kilka pokoleń.
Obecnie dwutygodnik pomaga w nauce czytania i rozwija wyobraźnię dla
początkujących czytelników. Świerszczykowe rubryki to: Małe czytanie, Czarownica,
Z pamiętnika Świerszczyka Bajetana Hopsa, Chcę wiedzieć więcej…, Kopnięte królestwo,
Wielkie czytanie, Zagadki, Kolorowe zabawy i in.
Świerszczyk to pismo o wyjątkowych walorach edukacyjnych i estetycznych,
w którym bogactwo treści idealnie współgra z niepowtarzalną szatą graficzną.

Kumpel to miesięcznik edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej klas 1-3. Pismo
ukazuje się od roku 2004 i zostało wyróżnione w konkursie ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU
organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.
Numery obfitują w gry, zabawy, ciekawostki, komiksy i wiele przydatnych uczniom
informacji, m.in.: zadanie na rozgrzewkę, strefa śmiechu, mówię poprawnie, zagadkowo,
komiks, plakat oraz recenzje książek.

Victor Junior to dwutygodnik edukacyjny ukazujący się od 2002 roku dla uczniów
w wieku 10-13 lat (czyli dla uczniów 4-6 klasy szkoły podstawowej), magazyn o nastolatkach
dla nastolatków. Pomaga rozwiązywać bieżące problemy dzieci i młodzieży związane z nauką
i dorastaniem, zrozumieć siebie i otoczenie oraz inspiruje do rozwoju własnych talentów.
Pismo wyróżnione w konkursie ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU organizowanym
przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Mały Gość Niedzielny jest katolickim miesięcznikiem adresowanym głównie do
uczniów chodzących na religię. Każdy numer Małego Gościa Niedzielnego oprócz tekstów
z dziedziny historii, nauki i sztuki bezpośrednio nawiązuje do wydarzeń roku liturgicznego.
Redakcja podejmuje też wiele akcji angażujących czytelników.
Miesięcznik zawiera również dział pt. Darmowe Korepetycje. Czytelnicy nadsyłają
pocztą lub e-mailem swoje zapytania, na które na łamach gazety, strony internetowej
lub mailem odpowiadają specjaliści. Na końcu gazety znajdują się łamigłówki i dowcipy.

