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Szkoła Podstawowa Mentis

6. i 27.11. Egzamin próbny z matematyki (kl. 8b)
8.11. Giercownia historyczna (kl. 1 – 8)
13.11. Lekcja muzealna (kl. 8a i 8b)
14.11. Warsztaty w kinie Muranów (kl. 4, 5 i 6)
15.11. Wieczornica patriotyczna „Dźwięki niepodległości”
22.11. Dzień Przebieranek za Zwierzaki (kl. 1 i 2)
22.11. Wieczorne wyjście do teatru (kl. 7 i 8)
25.11. Dzień Pluszowego Misia (kl.1 i 2)
25 - 29.11. Thanksgiving Dinners (kl. 1 – 8)
26.11. Warsztaty w kinie Muranów (kl. 7 i 8)
28.11. Zabawa andrzejkowa w świetlicy 
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Już w listopadzie nasi ósmoklasiści 
napiszą próbne egzaminy 

z matematyki.  
Uczniowie zmierzą się z zadaniami 

podobnymi do tych, które otrzymają 
do rozwiązania w kwietniu 2020r.

Próbne egzaminy do dobra okazja 
do rozpoznania poziomu swojej 

wiedzy i umiejętności 
oraz wyznaczenia celu pracy 

na najbliższe miesiące.

Próbny egzamin 
z matematyki

6. oraz 27. listopada 2019r. 

klasa 8b

powrót do Kalendarium



Giercownia historyczna
8 listopada 2019r.

(piątek)
dla całej społeczności szkolnej

powrót do Kalendarium

Zanim udamy się na długi weekend, podczas którego 
będziemy świętować 101 rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości,

zapraszamy wszystkich na szkolne obchody tego 
jakże radosnego dla nas wszystkich święta. 

W piątek 8.11 zapraszamy serdecznie wszystkich 
do wspólnego stołu gier planszowych o tematyce 

historycznej i niepodległościowej. 

Od godz. 9.30 do 11.05 zapraszamy najmłodsze klasy 
(1 – 4), 

od godz. 11.15 do 12.55 zapraszamy klasy starsze. 

Wśród gier planszowych nie zabraknie takich tytułów 
jak "znaj znak", "303" czy "niepodległa". 

W trakcie rozgrywki przewidziany jest quiz 
z nagrodami. 

Zapraszamy wszystkich do radosnego świętowania. 



„Zaostrza się walka klasowa”. Stalinowskie represje wobec 
żołnierzy Armii Krajowej.

Lekcja ukazująca metody walki z akowskim podziemiem 
w latach 1945–1956 na tle sytuacji politycznej w powojennej Polsce.

Podczas zajęć uczniowie poznają etapy przejmowania władzy
przez komunistów w Polsce. Dowiedzą się, w jaki sposób reżim
komunistyczny rozprawiał się ze swoimi przeciwnikami.
Zapoznają się ze specyfiką propagandy wymierzonej w żołnierzy
Armii Krajowej, ponadto poznają realia więzienne (warunki
bytowe, przesłuchania, mordy sądowe, egzekucje). Uczestnicy
lekcji zanalizują pozostawione na murach cel bezpieki ślady
pozostawione przez represjonowanych i poznają fragmenty
ich relacji. Lekcja jest częścią realizacji podstawy programowej.

Lekcja muzealna 
w dawnym areszcie 

Ministerstwa 
Bezpieczeństwa 

Publicznego.
13 listopada 2019r. 

(środa)

klasy 8a i 8b

powrót do Kalendarium

Zbiórka w szkole godzina 8.20.
Powrót około godziny 14.15

Uczniowie zabierają ze sobą karty miejskie.



Uczniowie z klas 4, 5 oraz 6a i 6b 
obejrzą film pod tytułem „Łowcy 

czarownic". Bohaterzy tego filmu -
Jovan oraz Milica – przeżywają 

przygody, w których pokonują swoje 
ograniczenia, uczą się współdziałania 

oraz ufania sobie nawzajem. 

To historia o budującej się przyjaźni 
oraz trudach życia 

z niepełnosprawnością.

powrót do Kalendarium

Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej
14 listopada 2019r. 

(czwartek)
dla klas 4, 5  i 6

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 
w kinie Muranów w listopadzie:



Wieczornica 
patriotyczna

15 listopada 2019r. 
(piątek)

godz.18.30

powrót do Kalendarium

SzKoT, czyli Szkolne Koło Teatralne 

wraz z opiekunem, ma zaszczyt zaprosić całą 
społeczność Polsko - Angielskiej Szkoły 

Podstawowej Mentis na wieczornicę 
patriotyczną, która odbędzie się w piątek, 

15 listopada o godz. 18.30 
w klubokawiarni Mentis. 

W programie uroczystości spektakl 
muzyczny pt. „Dźwięki niepodległości" 
przedstawiający losy naszego narodu 

od czasów stanisławowskich, przez utratę 
niepodległości, I i II wojnę światową, 

aż po reformację ustrojową przełomu 
lat 80. i 90. XX wieku połączony ze wspólnym 

śpiewaniem piosenek patriotycznych. 

Serdecznie zapraszamy! 



powrót do Kalendarium

Młodzi działacze z Samorządu Uczniowskiego zaproponowali 

dla najmłodszych uczniów naszej szkoły 

Dzień Przebieranek za Zwierzaki. 
Będzie to czas zabawy oraz poznawania zwyczajów 

zwierząt dzikich i domowych.

Przy tej okazji zapoczątkowujemy mentisową akcję
dla bezdomnych zwierząt pt.

„PACZKA DLA ZWIERZACZKA”

Najbardziej w schronisku potrzebne są:

- jedzenie (kasza, ryż, sucha karma, puszki mięsne) 

- środki zabezpieczające zwierzaki przed kleszczami, tabletki 
odrobaczające i preparaty na odpchlenie

- koce, bluzy, legowiska

- zabawki dla  szczeniąt

- szelki, obroże, smycze, szczotki, grzebienie i szampony dla psów.

Dary przynosimy do dolnej świetlicy (klubokawiarni) i zostawiamy 
w wyznaczonym miejscu. Akcja trwa do końca listopada – na początku 

grudnia dary przekażemy do schroniska.

Liczy się każdy gest! POMAGAJMY ZWIERZAKOM!

Dzień Przebieranek 
za Zwierzaki

22 listopada 2019r.
(piątek) 
kl. 1 i 2



Tym razem uczniowie wraz 
z opiekunami udadzą się spektakl pt. 
„Dzieła wszystkie Szekspira w nieco 
skróconej wersji” w teatrze Polonia. 

Ta żartobliwa sztuka została napisana 
dwadzieścia lat temu przez trzech 

amerykańskich studentów i od tego czasu 
cieszy się niesłabnącym powodzeniem, 

zarówno w Londynie (przez kilkanaście lat 
była grana w Teatrze Criterion

przy Piccadilly Circus na londyńskim West 
Endzie), jak i w Polsce.

Wieczorne wyjście do teatru

22 listopada 2019r. 
(piątek)

godz. 19.30
klasy 7 i 8

powrót do Kalendarium



23 listopada 2018 r - piątek

Międzynarodowy Dzień 
Pluszowego Misia będziemy 
świętować i w naszej szkole!
Tego dnia przynosimy swoje 

ulubione pluszaki, przedstawiamy 
kolegom i przytulamy się 

do naszych najmilszych maskotek 
☺.

Dzień Pluszowego Misia
25 listopada 2019r. 

(poniedziałek)
dla klasy 1 i 2   

powrót do Kalendarium



Thanksgiving Day is celebrated primarily in Canada and the United States. 
It's a day to give thanks for the blessings of the previous year as well as the 

harvest. Thanksgiving was traditionally a religious and cultural celebration, but 
today is celebrated by many people in Canada and the U.S. regardless of their 
beliefs or culture. In Canada, Thanksgiving is held on the second Monday in 

October while in the U.S. it is held on the fourth Thursday in November. Similar 
holidays exist around the world in other countries and cultures, but have 

different names and are held on different days. 

In our school Thanksgiving is a tradition, as well. Every November, formal 
dinners are held.  It is a perfect occasion to give thanks for all the blessing that 
we received . Here is the schedule of Thanksgiving dinners which are planned: 

1st grade –Thursday, 28th November - from 8.30 till 10.10a.m. 

2nd grade –Wednesday, 27th November - from 12.30 till 1.30p.m. 

4th grade –Monday, 25th November - from 9.25 till 10.10 a.m. 

5th grade- Tuesday, 26th November - from 10.20 till 12.00 

6th a grade- Thursday, 28th November - from 11.15 till 12.55 

6th b grade- Wednesday, 27th November - from 9.25 till 10.10 a.m. 

7th a grade - Wednesday, 27th November - from 10.20 till 12.00 

7th b grade- Tuesday, 26th November - from 2.15 -3.50 p.m. 

8th a grade – Friday, 29th November - from 10.20 till 12.00 

8th b grade -–Friday, 29th November - from 11.15 till 12.55

Thanksgiving 
Dinners

25 - 29 listopada 2019r.  

powrót do Kalendarium



Uczniowie klas 7 i 8 obejrzą tym film „Lek na całe zło”. 
To historia nastolatka Caspra, który powoli wchodzi 

w dorosłe życie. Gra na pianinie i komponuje, udaje mu się 
również dostać do młodzieżowej orkiestry. Przeżywa pierwsze 

zawody miłosne, zaprzyjaźnia się z Anouk - dziewczyną 
z chóru. Wszystko układa się dobrze, aż do chwili, kiedy 
przypadkowo odkrywa, że jego mama jest ciężko chora. 

Przejęty jest stanem i niepewną przyszłością, postanawia 
wraz ze swoim najlepszym przyjacielem odszukać 

i poznać nigdy niewidzianego ojca. Okaże się, 
że zadanie to nie będzie łatwe oraz wiązać się będzie 

z wieloma zmianami w do tej pory uporządkowanym życiu 
Caspra.

powrót do Kalendarium

Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej
26 listopada 2019r. 

(wtorek)
dla klas 7 i 8

Warsztaty
w kinie Muranów w listopadzie:



Zabawa 
andrzejkowa 

na Piwoniowej :)

powrót do Kalendarium

W programie:

- tańce

- wróżby andrzejkowe

- balony z zadaniami

- gry i zabawy

- konkursy

- i inne atrakcje!

Zabawa andrzejkowa 
28 listopada 2019r.  

(czwartek) 

godz. 16.00 - 17.30

Zapraszamy do naszej klubokawiarni!



Jak wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka 
Sukces w szkole i w życiu dorosłym zależy w dużym stopniu od cech emocjonalnych ukształtowanych 
u dziecka. Co zatem konkretnie mogą zrobić rodzice i nauczyciele, by wspierać rozwój inteligencji 
emocjonalnej u dzieci? 
• Rozmawiaj z dzieckiem o jego uczuciach i uczuciach innych ludzi – zadawaj pytania: „Co czujesz?”,

„Jak sądzisz, co czuje druga osoba?”, „Co sprawiło, że druga osoba jest zmartwiona?”
• Zauważaj i nazywaj nastrój oraz emocje dziecka – na przykład „Widzę, że jesteś smutny, co się stało?”,

„Co cię tak zdenerwowało?”
• Rozwijaj wyobraźnię i empatię dziecka – na przykład zadając pytania, co by czuło, gdyby coś się stało,

jak zachowałoby się na czyimś miejscu.
• Akceptuj uczucia dziecka – emocjom nigdy nie należy zaprzeczać – słuchaj bardzo uważnie i okaż

zrozumienie: „Mhm, rozumiem, odczuwasz smutek, to musiało być przykre”. Nigdy – nawet
w najlepszej wierze – nie mów: „nieładnie wyglądasz jak się złościsz, nie bądź smutny, to drobiazg, nie
płacz”. Umniejszanie znaczenia emocji dziecka przyczynia się do jego dezorientacji.

• Staraj się wygaszać i eliminować zachowania świadczące o niedostatecznym rozwoju emocjonalnym –
nie reaguj na dąsanie się, napady złości, wymuszanie – nie kupuj dziecku czegoś wbrew sobie, bo
boisz się jego reakcji na twoją odmowę (odróżniaj potrzeby dziecka od chwilowych zachcianek). Jeśli
dziecko skarży się na inne dziecko w szkole, nie wspieraj tego, a raczej pomyślcie wspólnie, co można
zrobić, by zmienić istniejącą sytuację.

• Ucz, jak radzić sobie z porażką – porozmawiaj z dzieckiem o zaistniałej sytuacji, poszukajcie razem
prawdopodobnych przyczyn, aby w przyszłości uniknąć podobnego błędu. Zamiast krytykować
dziecko za niepowodzenie, zachęć do podejmowania kolejnych prób i okaż wsparcie, by mogło
wyciągnąć wnioski z niepowodzenia.

• Ucz dziecko dostrzegać i akceptować wady – dziecko powinno wiedzieć, że każdy ma prawo do błędu
i nie ma ludzi doskonałych. Zbyt wygórowane wymagania i oczekiwanie perfekcji wpływają
na obniżenie poczucia wiary w siebie u dziecka.

Rady nie od parady, 1/2



• Dziel się swoimi uczuciami – powiedzenie, że jesteśmy smutni lub odczuwamy złość jest
w porządku. Jak najczęściej mów też o swoich odczuciach pozytywnych, tj. radość, wdzięczność,
satysfakcja. Dzięki temu dziecko ma szansę poznać różne emocje i nauczyć się ich rozpoznawania.

• Ucz słuchania i dawania uwagi drugiemu człowiekowi – pokazuj, że dobra rozmowa wymaga
skupienia, okazywania zainteresowania drugą osobą i czasu.

• Pokazuj sytuację z perspektywy innego człowieka – dobrym ćwiczeniem, na przykład w przypadku
kłótni między dziećmi, jest pytanie: „co czułbyś i myślał, gdybyś był Jarkiem czy Basią, a nie sobą?”

• Opisuj zachowanie i jego skutki, oddzielaj sprawcę od czynu – na przykład: „okłamałeś mnie
i trudno będzie mi teraz ci zaufać” lub „źle zrobiłeś” zamiast wyrażenia ogólnego osądu: „jesteś
kłamcą”, „jesteś głupi”.

• Chwal jak najczęściej – chwalenie ma ogromną moc, bo jest dla dziecka informacją, co zrobiło
dobrze (i co warto powtarzać). Najlepiej opisz, za co konkretnie dziecko zasłużyło na pochwałę
(ocena ogólna typu: „ale jesteś zdolny” ma mniejszą siłę sprawczą).

• Podkreślaj konsekwencje wynikające z dobrego i złego postępowania dziecka – kiedy dziecko
dostrzega konsekwencje swojego zachowania, łatwiej mu zrozumieć, że to ono kieruje swoim
życiem. Jeśli zaś spotyka się tylko z karą, uczy się, że to dorośli kontrolują sytuację i podejmują
decyzje.

• Ucz dziecko „oczyszczania” (dostrzegania, wyrażania w bezpieczny sposób, rozmawiania na temat)
trudnych emocji na bieżąco – bagatelizowanie doświadczanych uczuć dziecka lub przemilczanie ich
może prowadzić do nagromadzenia na przykład złości i wybuchu niekontrolowanej agresji
w zaskakującym momencie.

• Kształtuj wytrwałość dziecka – wspieraj, gdy się zniechęca, popada w rezygnację czy nie wie jak
sobie poradzić z jakimś zadaniem. Razem szukajcie rozwiązań i źródeł motywacji/ zachęty dziecka.

Rady nie od parady, 1/2

Opracowanie: Aneta Jendrzejczak - Fabisiak
powrót do Kalendarium



Źródło materiałów graficznych:

Zarząd Szkoły

Anna Dąbrowska, Marta Bańkowska 

zarzad@szkola-mentis.edu.pl

Kontakt telefoniczny ze świetlicą szkolną 

do godziny 18:30    

tel.: 577 177 723 (dla kl. 1 – 2)

tel.: 539 777 945 (dla kl. 4 – 8)

powrót do Kalendarium

Dyrektor Szkoły  – Damian Ściseł

tel.: 577 775 410        

damian.scisel@szkola-mentis.edu.pl

Kontakt:

Wicedyrektor Szkoły  – Michał Kapłon

tel.: 695 235 005

michal.kaplon@szkola-mentis.edu.pl

Sekretariat prowadzi Katarzyna Mont

tel.: (22) 743 47 91, 693 010 200

biuro@szkola-mentis.edu.pl

Czynny w godz.: 

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek  8.00 – 16.00

Środa 8.00 – 16.00

Czwartek  8.00 – 17.00

Piątek 8.00 – 15.00


