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OLIMPUS - JĘZYK POLSKI – sesja zimowa 
7.01.2020r. (wtorek) 

klasy 4 - 8 

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z języka polskiego przeznaczona jest dla uczniów klas 4 – 
8 szkoły podstawowej. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. 

W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna.  
 

Pytania testowe do olimpiady polonistycznej przygotowywane są przez wykwalifikowaną 
kadrę pedagogiczną, pracującą w szkolnictwie od wielu lat. Ciekawe pytania, interesujące 

teksty sprawiają,  
że uczeń z przyjemnością rozwiązuje zadania, jednocześnie sprawdzając swoją wiedzę i 
umiejętności językowe oraz poszerzając słownictwo. Forma testu pomaga uczniom w 
zaznajomieniu się z tą, wykorzystywaną obecnie na każdym etapie nauczania, metodą 

sprawdzania wiedzy. 
 

Olimpiada z języka polskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania  
ze zrozumieniem, nauki o języku i literatury. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne 

oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów. 

powrót do Kalendarium 



OLIMPUS - MATEMATYKA – sesja zimowa 
8.01.2020r. (środa) 

klasy 4 - 8 

 Uczniowie klas 4 – 8 wezmą  udział  
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej  

z Matematyki OLIMPUS. 
Olimpiada jest testem jednokrotnego wyboru  

składającym się z 30 pytań. 
 

Życzę uczniom dobrego matematycznego myślenia  
i wysokich wyników. 

Nauczyciel matematyki 
 

powrót do Kalendarium 



OLIMPUS – JĘZYK ANGIELSKI – sesja zimowa 
9.01.2020r. (czwartek) 

klasy 4 - 8 

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z języka angielskiego przeznaczona jest 
dla uczniów klas 4 -8 szkoły podstawowej. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski 
i jest testem jednokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego 

pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których tylko jedna 
odpowiedź może być poprawna. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się 

od odpowiedzi na dane pytanie. W testach zawarte będą pytania o różnej 
skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. 

Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie 
czytania ze zrozumieniem tekstu pisanego, komunikacji, słownictwa, 

gramatyki i wiadomości związanych z wiedzą o krajach anglojęzycznych. 
Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło 

oceny poziomu wiedzy uczniów. 

powrót do Kalendarium 



Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej  
14.01.2020r. (wtorek) 

klasy 4 - 6 

W nowym roku kalendarzowym uczniowie klas 4 – 6 rozpoczną warsztaty w kinie Muranów  
od filmu pt. „Przygoda Nelly”. 

Reżyser filmu w zgrabny sposób łączy wiele wątków, dotyczących współczesnego świata. Obok rozterek 

związanych ze zmianą miejsca zamieszkania z powodu podjęcia nowej pracy, widz poznaje w praktyce 

definicję pojęcia „szok kulturowy”, jak również obserwuje, do czego prowadzi człowieka nieokiełznana 

ambicja, egoizm i wyrachowanie. W obcym dla niej świecie, trzynastoletnia Nelly, po kłótni z rodzicami, 

próbuje uciec porywaczom, ucząc się jednocześnie szacunku wobec żyjących skromnie mieszkańców 

wioski rumuńskiej z okolic Sibiu. Przemierzając bezdroża z pomagającym jej czternastoletnim Tibi, poznaje 

Rumunię pełną kolorów, niesamowitej przyrody i wrażliwych, pomocnych ludzi. W filmie zaskakuje 

zachowanie dorosłych, którzy są w większości postaciami negatywnymi lub śmiesznie nieudolnymi. 

Zaradnością wykazują się dzieci, które uczą się rozumieć świat od siebie nawzajem. 

powrót do Kalendarium 



ŁYŻWY – ZIMOWY  NARODOWY 

15.01.2020r. (środa) 

klasy 1 - 8 

Dnia 15. stycznia uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na lodowisko na Stadion Narodowy.  
Będzie to szansa na spędzenie aktywnie czasu oraz możliwość rozwinięcia umiejętności 

łyżwiarskich.  
Prosimy, aby uczniowie mieli ze sobą: 

- spodnie nieprzemakalne, np. narciarskie (informacja szczególnie dla osób słabo jeżdżących) 
- rękawiczki 

- łyżwy (możliwość wypożyczenia, cennik poniżej) 
- kask, jest to wyposażenie OBOWIĄZKOWE (możliwość wypożyczenia, cennik poniżej). 

 
Szczegóły wycieczki: 

- godzina wyjazdu: 09:00 
- transport: autokar 

- czas na lodowisku: 10:30-12:00 
- powrót: ok. godziny 13:00 

CENNIK: 
- wypożyczenie łyżew – 15zł/1,5 godziny 
- wypożyczenie kasku – 7,5 zł/1,5 godziny 
- wypożyczenie „foczki” do nauki jazdy na łyżwach – 15zł/1,5 godziny 

 

PIENIĄDZE NA WYPOŻYCZENIE SPRZETU (KASK LUB ŁYŻWY) UCZNIOWIE ZABIERAJĄ ZE SOBĄ!!! 
TEGO DNIA ZAJĘCIA NA BASENIE SĄ ODWOŁANE!!! 

powrót do Kalendarium 



Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej  
16.01.2020r. (czwartek) 

klasy 7 i 8 

Kolejną projekcją dla uczniów klas 7 i 8, w ramach NHEF w kinie Muranów,  

obędzie film pt. „Nowy”. 

Benoit, nowy uczeń w szkole, chce zdobyć przyjaciół. Niestety już na początku staje się obiektem kpin 

kolegów. Chcąc odmienić swoją sytuację, organizuje przyjęcie, na którym pojawia się tylko trójka uczniów. 

Podobnie jak on niespecjalnie popularnych. 

Pierwszy tydzień w nowej szkole dla Benoita jest niespecjalnie udany. Nie tylko nie zdobywa nowych 

kolegów, ale również naraża się na kpiny i wykluczenie ze strony popularnego Charlesa i jego bandy.  

Na szczęście jest jeszcze Johanna, trochę zagubiona dziewczyna ze Szwecji, która staje się pierwszą miłością 

chłopaka. Niestety również ona z czasem woli towarzystwo Charlesa. Za namową wujka Benoit postanawia 

zdobyć przyjaciół i odzyskać Johannę. Pod nieobecność rodziców organizuje przyjęcie,  

na którym pojawia się tylko trójka uczniów, podobnie jak Benoit, wykluczona przez lubianych i popularnych. 

powrót do Kalendarium 



Próbny egzamin ósmoklasisty 

20 – 22.01.2020r. 

klasy 8a i 8b 

W dniach 20 - 22 stycznia 2020 r. odbędzie się próbny test ósmoklasisty, 

organizowany kolejno z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. 

Uczniowie klas ósmych zmierzą się z arkuszem próbnego egzaminu  

oraz procedurami. Obowiązuje strój galowy.  

W tych dniach będą zorganizowane komisje oraz procedury na wzór 

kwietniowego egzaminu.  

Próbny test, z którym zmierzą się uczniowie został przygotowany  

przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 
. 

powrót do Kalendarium 



Talent Akrobaty 

27.01.2020r. 

klasa 1 i 2  
oraz chętni uczniowie z klas starszych 

Już w styczniu uczniowie klas młodszych będą mogli zaprezentować  

swoje umiejętności ruchowe podczas zabawy wymyślonej  

przez przewodniczącego Małego Samorządu Uczniowskiego.  

Taniec, przewroty akrobatyczne w układach i przy ulubionej muzyce,  

w wybranym przez siebie stroju!!! 

Pomocnikiem wszystkich uczestników będzie nasz nieoceniony  

nauczyciel akrobatyki - pan Sebastian.  

Zachęcamy do udziału w występie – zapisy na pomarańczowej karcie  

w korytarzu przed salą gimnastyczną.  

powrót do Kalendarium 



Próbny egzamin FCE 

27 – 29.01.2020r. 

klasa 8a 

Próbny egzamin FCE dla uczniów klasy 8a zostanie przeprowadzony  

według poniższego harmonogramu: 

Reading and Use of English - 27.01.2020 (poniedziałek) - od 9.25 do 11.05  

Writing - 28.01.2020r. (wtorek) - od 8.30 do 10.20 

Listening - 29.01.2020r. (środa) - od 9.25 do 10.20 

powrót do Kalendarium 



Cambridge B2 First for Schools  

data egzaminu: 14.03.2020r. 

zapisy do 7.02.2020r. 

klasy 7 i 8 
14 marca 2020 r. odbędzie się sesja egzaminacyjna CAMBRIDGE egzamin FCE for SCHOOLS. 

 Jest to sesja wcześniejsza przeznaczona dla uczniów, którzy chcą otrzymać certyfikat  

przed zakończeniem roku szkolnego.  

Koszt egzaminu B2 First - 615 zł (cena może ulec zmianie przez BREXIT UK) 

Zapisy na egzamin przyjmowane są drogą elektroniczną do 7 lutego 2020 r.  

na stronie Centrum Egzaminacyjnego: http://egzaminycambridge.com.pl 

Dodatkowe informacje dotyczące egzaminu można uzyskać pod adresem mailowym 

egzaminycambridge@angloschool.com.pl  

lub pod numerem telefonu 784-639-182 w godzinach 14.00-19.00 

powrót do Kalendarium 



Ubiór uczniów w szkole Mentis 

Zgodnie ze Statutem Polsko - Angielskiej Szkoły Podstawowej Mentis, 
uczniowie, w trakcie wydarzeń wskazanych przez Radę Pedagogiczną, winni 

nosić mundurek szkolny w postaci koszulki z logo szkoły. 
Ma to służyć podkreśleniu jedności społeczności szkolnej oraz uczyć 

okazywania szacunku wobec osób, wspólnot i tradycji. 

W styczniu „mentisówka” jest strojem obowiązkowym  
dla uczniów w dniach: 

• 14 stycznia – kl. 4 i 6 (wyjazd do kina Muranów) 
• 16 stycznia – kl. 7 i 8 (wyjazd do kina Muranów) 
• 20, 21 oraz 22 stycznia – kl. 8a i 8b (próbny egzamin 

ósmoklasisty) 

powrót do Kalendarium 



W przestrzeni szkolnej stosunkowo duża część uczniów jest przekonana, że nie ma żadnego wpływu na własne życie i wybory. Swoje 
zachowanie widzi jako automatyczną, odruchową reakcje na to, co się wydarza wokół nich. Jest to myślenie reaktywne,  
nie uwzględniające swobody decydowania o sobie i o swoim zachowaniu. Uczniowie Ci uważają, że  do psychologa idzie się za karę, tylko 
po to, aby tłumaczyć się i mieć poczucie winy. To  też kiedy w czasie wolnej przerwy zapraszam ich do wspólnej zabawy czy rozmowy - 
wtedy często słyszę jak zapraszany „Wojtek czy Jaś” swój niepokój wyraża słowami- „ale proszę panią ja nic złego nie zrobiłem, po co 
mam tam wchodzić” albo „to nie ja, to on pierwszy zaczął”. W  rzeczywistości takie myślenie jest niszczące, bo podważa samoocenę, 
obniża radość z relacji, zniechęca do budowania dobrych kontaktów i skutecznej wspólnej pracy. Warto zmieniać takie destrukcyjne 
spojrzenie na siebie po to, by mieć więcej radości i satysfakcji z własnej aktywności. Proszę zatem zobaczyć, że my jako społeczeństwo 
nie mamy dużych  oporów do tego, aby zadbać o swoje zdrowie. Korzystamy  nie tylko z porady medycznej w czasie choroby, również 
poprawiamy swoją kondycję fizyczną przez uprawianie sportu, aktywny odpoczynek czy zdrowe jedzenie. Podobnie w naturalny sposób 
dbamy o swój wygląd zewnętrzny. Bez problemu korzystamy z usług fryzjera, dietetyka, kosmetyczki, krawca, masażysty, itp. Umiemy też 
zadbać o własne wykształcenie, o swoje kwalifikacje, uprawnienia, o finanse. Z dużym jednak oporem dbamy o swój dobrostan 
psychiczny, korzystając z pracy psychologa, trenera rozwoju osobistego, doradcy zawodowego, doradcy kariery, z coachingu,  z terapii 
osobistej czy rodzinnej. Czujemy się przy tym tak, jakby to była strefa wstydliwa i ewidentna strata, a nie kolejne osiągnięcie prywatne, 
czy  zawodowe. Taki negatywny przekaz najczęściej trafia do dzieci i młodzieży nieświadomie, ponieważ wiele osób dorosłych boi się 
szczerze rozmawiać o ważnych kwestiach życiowych. Nie mają dobrych nawyków wyniesionych z domu. Nie potrafią mówić wprost  
o ciekawych lub trudnych tematach, o niezaspokojonych  potrzebach, o ciepłych uczuciach w bliskich relacjach. Komunikują to w sposób 
zawoalowany za pomocą krytyki, pretensji i wzajemnych oskarżeń. To utrwala negatywne myślenie i wywołuje negatywne reakcje,  
które z upływem czasu są automatyzowane. Na szczęście nawyki nie są wrodzone. Są to wyuczone zachowania - bezrefleksyjnie 
powtarzane reakcje na określonego rodzaju sytuacje. Nie jesteśmy na nie skazani i możemy je zastąpić nowymi, zdrowymi nawykami.  

„Dobre nawyki – czyli jak wziąć kierownicę swojego życia w swoje ręce i jak zadbać o to, 
aby nasze życie było dla nas najlepsze” 

R a d y  n i e  o d  p a r a d y,  1 / 3  

powrót do Kalendarium 



O zdrowych i niekorzystnych nawykach możemy poczytać w książce Brian’a Tracy – „Nawyki warte miliony”. Autor twierdzi,  
że wielu ludzi tkwi w pułapce złych wspomnień. Negatywne myślenie o sobie, lub innych ludziach, czy o całym świecie 
powoduje powstanie automatycznych reakcji lękowo-obronnych. Ich powodem jest brak wiary w siebie widoczny  
w oczekiwaniu na negatywne konsekwencje w przyszłości. Dla przykładu ktoś, kto myśli o sobie, że nie jest w stanie nauczyć 
się matematyki i nie zda egzaminu, wykształci w sobie nawyk jej nielubienia i unikania. W rezultacie będzie ograniczał ilość  
i jakość czasu przeznaczonego na naukę, co doprowadzi do zwiększenia oporów, obaw i braków w wiedzy. To z kolei 
utwierdzi zasadność przekonań i utrwali reakcje lękowe i unikowe. Teoria oczekiwań mówi, że to czego ludzie spodziewają 
się w przyszłości wpływa na ich decyzje i wybory. „Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem i zatrzymujesz się na rozstaju 
dróg. To, którą drogę wybierzesz – dobrą czy złą- w dużym stopniu wpływa na to gdzie skończysz swoją podróż”. Możemy 
swoje myślenie zastąpić pozytywnymi przekonaniami. Twoje oczekiwania wpłyną na Twoje nastawienie i na to jak będziesz 
postrzegał innych ludzi i swoje ważne sprawy. Negatywna postawa zwiększy prawdopodobieństwo, że nastąpią negatywne 
konsekwencje zgodne z Twoimi przekonaniami na zasadzie samosprawdzającej się przepowiedni. Jeśli będziesz 
wystarczająco często powtarzać ten schemat, to w rezultacie staniesz się pesymistą, a ten sposób myślenia zmieni się  
w nawyk. Wybór dobrej czy złej drogi w dużym stopniu zależy od emocji, którą w sobie wzbudzamy: czy to radości z powodu 
oczekiwania sukcesu, czy to smutku lub złości z powodu oczekiwania porażki. Warto zmienić swoje nastawienie na podejście 
optymistyczne. Brian Tracy podpowiada jak skutecznie wprowadzić w życie zdrowe nawyki, które choć wydają się mało 
znaczące, to jednak mogą zdecydowanie podnieść jakość naszego życia. Są to  takie nawyki jak: wysypianie się i kładzenie 
spać o stałej określonej porze, ćwiczenia poranne poprawiające kondycję, energię, sprawność, witalność, motywację i chęć 
do działania, nie spóźnianie się na spotkania, planowanie każdego dnia z wyprzedzeniem, zaczynanie od spraw 
najważniejszych, kończenie jednego zadania przed rozpoczęciem kolejnych, stała troska o relaks i równowagę wewnętrzną. 
Nie sposób wypracować wszystkich nawyków na raz, trzeba to robić po kolei. Każdy z nich należy utrwalać co najmniej 21 
dni bez robienia sobie przerwy.  

R a d y  n i e  o d  p a r a d y,  2 / 3  

powrót do Kalendarium 



A  oto kroki, które należy wykonać wprowadzając nowy nawyk:  
1. Zastanów się, na wprowadzeniu jakiego nawyku najbardziej Ci zależy. Podejmij decyzję i złóż sobie pisemną deklarację, 
że będziesz codziennie tak robił. Zrób od razu to, co postanowiłeś. 
2. Poinformuj osoby ze swojego środowiska nad czym teraz pracujesz, to istotnie zwiększy twoją samodyscyplinę  
i motywację.  
3. Nigdy nie usprawiedliwiaj się i nie rób sobie przerwy, ani żadnych wyjątków. Dotrzymuj danego sobie słowa,  
to zdecydowanie zwiększy Twoją satysfakcję i pewność siebie.  
4. Często wyobrażaj sobie jak dobrze Ci będzie, kiedy nawyk się utrwali i już zawsze będziesz tak robić bez wkładania w to 
większego wysiłku.  
5. Powtarzaj sobie głośno swoje postanowienie w wersji dokonanej /np. codziennie rano przychodzę punktualnie/  
- tak długo, aż takie działanie i myślenie się utrwali.  
6. Dawaj sobie nagrodę, doceń siebie za wykonanie zakładanej  czynności.  
7. Obiecaj  sobie, że nigdy się nie poddasz. Ćwicz nowe myślenie i zachowanie co najmniej 21 dni,  
do czasu, aż stanie się to czynnością zautomatyzowaną i Twoją naturalną aktywnością.  
8. Ciesz się stale ze swoich kolejnych osiągnięć. Wprowadzając zdrowe nawyki można się przekonać, jak duży wpływ można 
mieć na swój los. 
 
W oczekiwaniu  na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok życzę naszym uczniom, sobie, Państwu i całej Kadrze Szkoły 
szczęśliwych, pełnych radości i miłości, ciepłych, rodzinnych świąt oraz szczerych podsumowań, ambitnych planów  
i przemyślanych postanowień na Nowy 2020 Rok. 

 Z grudniowymi pozdrowieniami,  
Wanda Taracha, psycholog szkolny 
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Kontakt: 

Dyrektor Szkoły  –  Damian Ściseł 
tel.: 577 775 410         

 damian.scisel@szkola-mentis.edu.pl 

Wicedyrektor Szkoły  –  Michał Kapłon 
tel.: 695 235 005 

michal.kaplon@szkola-mentis.edu.pl 

Zarząd Szkoły 
Anna Dąbrowska, Marta Bańkowska  

zarzad@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 

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) 


