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Привіт, друже!
Вітаємо тебе із закінченням
навчального року та початком
довгоочікуваних літніх канікул!
Нехай ця чудова сонячна пора
принесе тобі багато нових вражень,
веселих пригод та безліч цікавих
історій!
Літні канікули – три дивовижні
місяці, недаремно їх чекають цілий
рік.
А саме слово «канікули» має
свою
доволі
цікаву
історію.
Латиною воно означає «собачі дні»
(canicula – дослівно «песеня»). А
песеням Оріона стародавні римляни
називали Сіріус – найяскравішу
зірку в сузір’ї Великого Пса. Вони
вважали, що саме ця зірка насилає
на землю спеку, і тому називали
літо
«собачою
жарою».
Англійською мовою і досі спекотна
пора це – «dog days».
Канікули – це свято літа, сонця
й свободи, що триває аж до осені. За
цей час можна зробити все, на що
бракувало
часу
упродовж
навчального
року.
Навчитися
ловити рибу, їздити на велосипеді,
зробити повітряного змія, вирушити
на
пошуки
скарбів,
знайти
справжніх друзів, а вечорами

читати досхочу свої улюблені
книги.
А бібліотека приготувала для
тебе нову «порцію» літератури для
позакласного читання.
Прочитайте книги, включені до
даного списку! Вони допоможуть
поповнити ваші знання зі шкільних
предметів, розширять ваш кругозір,
навчать бачити навколишній світ та
принесуть багато задоволення.
Радимо на канікулах прочитати
наступну літературу:
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