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4.12. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – dla  kl. 7 i 8

6.12. Mikołajkowe karaoke (świetlica)

6.12. Nocowanka w szkole (kl. 5)

9.12. Przedstawienie świąteczne pt. „Choinka naszych pragnień” w  DK „Świt” 

10.12. Olimpiada z matematyki PIONIER (kl. 8)

11.12. Olimpiada z języka angielskiego PIONIER (kl. 4 - 8)

13.12. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - dla kl. 4, 5 i 6

17.12. Wspólne pieczenie pierników (świetlica)

18.12. Christmas performance `Santa is gone’

19 – 20. 12. Klasowe spotkania świąteczne 

20.12. Wieczorne wyjście do teatru (kl. 8) 

Wiadomości z Pierwszej Klasy
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Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie Muranów 
4.12.2019 r. (środa) 

klasy 7 i 8
Kolejny film cyklu NHEF na rok szkolny 2019/20 

dla klas siódmych i ósmych to dokument 

„Operacja hip – hop”.  

Na małej nowozelandzkiej wyspie działa 

niezwykła grupa taneczna.

„Hip Hop - eration Crew” to zespół seniorów po 

osiemdziesiątce, marzących aby wystąpić na 

międzynarodowych mistrzostwach hiphopowych 

w Las Vegas. 

Aby tego dokonać, czeka ich długa droga.

Zapraszamy na historię o tańcu, miłości, starości, 

rodzinie…

powrót do Kalendarium

Wyjazd ok. godz. 11.00

Powrót ok. godz. 15.00



Mikołajkowe karaoke!!!
6.12.2019r. (piątek)

powrót do Kalendarium

Już 6 grudnia od godziny 14:30, w świetlicy dolnej, odbywać się będą 

śpiewy, nie tylko te świąteczne ;)

Zachęcamy wszystkich do podzielenia się swoim talentem i radością 

płynącą ze wspólnego muzykowania.

Mikrofon już na Ciebie czeka!

Do zobaczenia!



Nocowanka w szkole Mentis
6.12.2019r. (piątek)

kl. 5

powrót do Kalendarium

6. grudnia uczniowie klasy 5 będą mieli pierwszą, 

w tym roku szkolnym, nocowankę. 

Zbiórka w szkole o godz.19.00.  

Odbiór dzieci w sobotę 07.12 do godz.9.00. 

Czeka Was noc pełna zabaw. 

Proszę zabrać ze sobą dobry humor i dużo pozytywnej energii. 



Przedstawienie świąteczne uczniów i nauczycieli 
Polsko – Angielskiej Szkoły Podstawowej Mentis pt.:

„Choinka naszych pragnień"

Uczniowie  wraz z nauczycielami przejadą ze szkoły do DK „Świt” autokarami w 2 turach.

Aktorzy – godz. 15.30 

Pozostali uczniowie – godz. 16.30

powrót do Kalendarium

Serdecznie zapraszamy!

Dom Kultury „Świt”, ul. Wysockiego 11, Warszawa
9.12.2019r. (poniedziałek), godzina 17.30



Olimpiada z matematyki PIONIER
10.12.2019r.  (wtorek)

klasy 8

powrót do Kalendarium

Uczniowie klas 8 mają kolejną szansę na sprawdzenie i poszerzenie swojej wiedzy –

tym razem w olimpiadzie przedmiotowej z matematyki organizowanej przez

Instytut Rozwoju Oświaty. Zadania dla ósmoklasistów obejmą:

1. Zakres tematyczny klasy 7.

2. Własności liczb naturalnych.

3. Działania na liczbach wymiernych.

4. Działania na potęgach o wykładniku całkowitym.

5. Notacja wykładnicza.

6. Działania na pierwiastkach.

7. Wyrażenia algebraiczne.

8. Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

9. Figury geometryczne na płaszczyźnie: Tw. Pitagorasa; odcinki w układzie współrzędnych.

10. Zadania o podwyższonym stopniu trudności.



Olimpiada z języka angielskiego PIONIER
11.12.2019r.  (środa)

klasy 4 - 8

powrót do Kalendarium

Zgłoszeni uczniowie przystąpią do Olimpiady z Języka Angielskiego PIONIER. Olimpiada przeznaczona 

jest dla uczniów klas 4 – 8 szkoły podstawowej. 

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, 

z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 

1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto 

ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Wszyscy uczestnicy olimpiady z języka angielskiego otrzymają dyplomy 

uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami grawerowanymi oraz nagrodami książkowymi. 

Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, 

komunikacji, słownictwa i gramatyki. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi 

zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów 

Uczestnicy na olimpiadę przynoszą tylko niebieskie lub czarne długopisy. 

Instytut Rozwoju Oświaty zobowiązuje się przesłać wyniki do 31.01.2020r.

Konkurs rozpocznie się o godz. 9.30., potrwa 60 minut.



Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie Muranów 
13.12.2019r. (piątek) 

klasy 4, 5 i 6

Aktualny i przejmujący film o dojrzewaniu do akceptacji i szacunku

względem inności oraz o bardzo ważnej kwestii - przynależności społecznej.

Akcja filmu „Na linii wzorku” rozgrywa się w świecie współczesnym. Widz

obserwuje losy dwóch bohaterów. Tom, z powodu problemów z hormonem

wzrostu, doświadcza nadopiekuńczości ze strony przyjaciół. Drugi bohater, z

powodu śmierci mamy, zostaje umieszczony w domu dziecka, gdzie nie

funkcjonują żadne reguły, a powodem wyśmiania może być każdy rodzaj

inności. Losy bohaterów łączą się przez przypadek, gdy Tom okazuje się być

nieznanym dotąd ojcem Michiego…

„Na linii wzroku” to wspaniała opowieść o tym, jak rozpoczynać wszystko od

nowa.

powrót do Kalendarium



Wspólne pieczenie pierników
17.12.2019r. (wtorek)

świetlica

Tego dnia napełnimy naszą szkołę zapachem 

pysznych korzennych pierniczków. 

Uczniowie klas młodszych będą mogli 

samodzielnie ugniatać i wałkować ciasto 

oraz wykrawać różnego kształtu ciasteczka.  

Kto nie zje od razu upieczonych pyszności ☺, 

będzie mógł je również ozdobić kolorowymi 

lukrami i posypkami.

ZAPRASZAMY!

powrót do Kalendarium



CHRISTMAS PERFORMANCE 'SANTA IS GONE’
18th December 2019 - Wednesday

The fifth graders with their English teacher have the honour of inviting all the 

teachers,  students and their parents to watch  the Christmas performance 

entitled 'Santa is gone’. 

That will not be a typical play about Christmas. 

We hope you will come and enjoy the play. 

The fifth graders and their English teacher

powrót do Kalendarium



Klasowe spotkania świąteczne 
19 - 20.12.2019r. 

kl. 1 - 8

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, 

spotykamy się w klasach, przy stołach 

wypełnionych tradycyjnymi smakołykami, 

by odpocząć w miłej atmosferze, porozmawiać, 

pośmiać się. Przyniesiemy ze sobą biały opłatek, 

aby podzielić się nim w geście serdeczności 

i wzajemnej przyjaźni, złożymy sobie życzenia, 

posłuchamy kolęd i świątecznych piosenek, 

a także wspólnie będziemy je śpiewać.

powrót do Kalendarium

Spotkania w klasach:

19.12. – kl. 1 - 2

20.12. – kl. 4 - 8



Wieczorne wyjście do teatru
20.12.2019r.  (piątek)

klasy  8

powrót do Kalendarium

Grudniowym wieczorem uczniowie wraz z opiekunami udadzą się na spektakl 

pt. „Przedstawienie świąteczne w szpitalu św. Andrzeja" w Och - Teatrze. 

To utwór sceniczny uznany za najzabawniejszy wśród dorobku mistrza farsy Raya 

Cooneya. Akcja toczy się w sposób zaskakujący i skomplikowany, 

podczas dni poprzedzających święta, w szpitalu 

św. Andrzeja w Londynie, w którym właśnie przygotowuje się dla pacjentów 

przedstawienie okolicznościowe i odbywa zjazd neurologów. 

Jak zwykle u Cooneya – szalone tempo, niespodziewane rozwiązania, wyraziste 

charaktery. Plejada znakomitych aktorów, wspaniałe role, kolejna reżyseria 

Krystyny Jandy i śmiech do łez...



Wiadomości z Pierwszej Klasy ☺

Uczniowie Klasy Pierwszej biorą udział w  projekcie 

„oszczędny uczeń". Raz w miesiącu idą na zdrowe zakupy. 

Starają się zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy do swoich 

skarbonek. Trenują również obliczenia pieniężne i uczą się 

zasad zdrowego odżywiania i kultury osobistej. 

Raz w miesiącu pierwszoklasiści biorą również udział 

w projekcie „spotkanie z książką". 

Klasę odwiedza rodzic i czyta uczniom książkę, zachęcając 

ich do czytania i poznawania coraz to nowszych książek. 

powrót do Kalendarium



Zgodnie ze Statutem Polsko - Angielskiej Szkoły Podstawowej Mentis, uczniowie 

w trakcie wydarzeń wskazanych przez Radę Pedagogiczną, winni nosić mundurek 

szkolny w postaci koszulki z logiem szkoły.

Ma to służyć podkreśleniu jedności społeczności szkolnej oraz uczyć okazywania 

szacunku wobec osób, wspólnot i tradycji.

Ubiór uczniów w szkole Mentis

• 6.12. – mikołajki

• 10. i 11.12. – olimpiady PIONIER

• 18.12. – przedstawienie `Santa is gone’

• 19 – 20.12. – spotkania świąteczne w klasach 

W grudniu „mentisówka” jest strojem obowiązkowym 

dla wszystkich uczniów w dniach:

powrót do Kalendarium



Psychologia w pigułce i pytanie zerowe.

Szanowni Państwo,

rozpoczynając pracę w szkole Mentis mam zaszczyt i niekłamaną przyjemność

podzielić się z Państwem swoim czasem, doświadczeniem i wiedzą z obszaru

psychologii. Nawiążę tutaj do spraw prostych i złożonych, pokazując je w szerszym

kontekście przyczynowo - skutkowym.

Chcę w taki sposób dać Państwu okazję do świeżego spojrzenia i do dostrzeganiu praw

logiki ducha i materii. Chcę zachęcić Państwa do głębszego rozumienia siebie

i świata, do zauważania olbrzymich pokładów dobra i piękna ukrytego w nas

i w wielości codziennych i niecodziennych zdarzeń i spraw. Moim zdaniem zawsze jest

właściwy czas na dobre zmiany, czas na niekłamaną, dziecięcą radość, na

bezwarunkową miłość, czas na spełnianie najpiękniejszych marzeń. Być może Państwo

zechcą podzielić się swoimi sukcesami, radością lub smutkiem

i zmartwieniem.

Moją ulubioną metodą „bycia w kontaktach z ludźmi” jest prowadzenie interaktywnego

dialogu opartego o wiążące pytania. Konfrontacja z „utartymi przekonaniami” daje

szansę na świeży wgląd i powrót do zaciekawienia światem. Zapraszam do czerpania

przyjemności z lektury i życzę wielu miłych wrażeń oraz bezcennych refleksji i daleko

idących wniosków na przyszłość.

Czy zatem możemy zacząć wspólną podróż - wyprawę w obszary znane i nieznane?

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



Na wstępie stawiam tutaj zerowe pytanie w psychologii: „Czy tak naprawdę „dzisiaj” potrzebna

jest człowiekowi psychologia w szkole, w pracy i w życiu? Czy do szczęścia nie wystarczy nam

pełny portfel? Wszak ludzie całe wieki żyli i radzili sobie całkiem dobrze i bez tzw. „książkowych

mądrości”.

No tak, radzili sobie tak, jak umieli, a umieli tak, jak podpowiadało im własne, a później i cudze

doświadczenie. Z porażek wyciągano wnioski. Przy czym dość często nieprawidłowe, obronne -

stawiające nas w lepszym świetle. Na ogół bowiem trzeba popełnić wiele błędów, aby coś zrobić

bardzo dobrze. Nie zawsze wnioskowanie opieramy na czystej logice, czasami skupiamy się na

uzasadnianiu naszych przekonań każdym kosztem. Tak rodziły się mity, zabobony, przesądy.

A jednak człowiek nie zadowala się „małym”. Ciekawość poznawcza każe szukać prawdziwych

rozwiązań.

Na rzecz poszukiwania prawdziwych odpowiedzi do pytań kardynalnych zrodziła się filozofia,

matematyka, retoryka, logika, religia, medycyna, polityka, edukacja, prawo, ekonomia,

astronomia, mechanika kwantowa, elektronika, informatyka itd. Człowiek nie zadowala się

banałami. Psychologia też wiele odkryła i wiele wniosła, a zwłaszcza ta najnowsza - psychologia

pozytywna, rozwojowa.

Mamy lepsze jedzie, ubrania, samochody, ale niekoniecznie mamy więcej powodów do radości.

Proszę zobaczyć, że do tego, aby coś było lepsze, potrzeba większej mądrości i umiejętności. Nikt

nie zaczyna swojej zawodowej pracy tylko od własnych przekonań i zerowych kompetencji. Już na

wstępie oczekują od nas potwierdzonych kwalifikacji. Tymczasem umiejętność twórczego życia,

budowania domów i rodzin, wychowania młodego pokolenia, realizowania swoich planów nie jest

nam darowana „jak manna z nieba”, wszystkiego trzeba długo się uczyć.

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



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

powrót do Kalendarium

Transfer międzypokoleniowy powoduje, że niejako dostajemy w spadku drogi, domy, szkoły,

szpitale, kościoły, a nawet przepis na kawę z mlekiem i sernik. Jednak ten międzypokoleniowy

spadek, to też przepisy na wrogość, na agresję fizyczną i słowną, na tworzenie podziałów

i podtrzymywanie konfliktów, to też przepis na niskie poczucie własnej wartości, na brak

asertywności, motywacji, ambicji, czasami na brak kultury, brak samodzielności, zaradności,

satysfakcji lub brak miłości.

Przechodząc do istoty rzeczy, chcę powiedzieć, iż człowiek, a już zwłaszcza młody człowiek,

chcąc nie chcąc uczy się całe życie. Przy tym nie mamy wbudowanej naturalnej selekcji, sita

wyższej logiki do tego, aby uczyć się tylko mądrych i wartościowych rzeczy. Przetwarzamy

wszystko, co jest na naszej życiowej drodze, to co widzimy i słyszymy, w czym uczestniczymy.

Znaczna część z tej szkoły życia jest w naszej głowie, w naszym sercu, w naszej mowie.

Nauczyciele w szkole uczą zdobywania, rozumienia i wykorzystania rzetelnej wiedzy. Nikt nie

weryfikuje na bieżąco przyswajanych mimowolnie treści i anty - umiejętności życiowych dzieci

i młodzieży, tym bardziej dorosłych. Stąd nasze myśli, opinie, przekonania nie zawsze są

twórcze, odkrywcze, konstruktywne. Jest zaś taka prosta zależność, że to co w głowie, jest też

w słowie, a to co w słowie - jest też w życiu. Z tego wynika wniosek, iż zmieniając sposób

myślenie na pozytywny możemy zmieniać swoje otoczenie życiowe na bardziej korzystne,

konstruktywne, piękne. Zostawiam do przemyślenia tą naturalną zależność - jako możliwość

i szansę celowego zadbania o swoje cele życiowe i o swój codzienny i świąteczny nastrój. Życzę

Państwu zaspokajania swoich ambicji, aktywnego wypoczynku i twórczego miesiąca.

Wanda Taracha

psycholog w Polsko – Angielskiej Szkole Podstawowej Mentis



Źródło materiałów graficznych:

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)

powrót do Kalendarium

Dyrektor Polsko – Angielskiej Szkoły Podstawowej Mentis:

Damian Ściseł, damian.scisel@szkola-mentis.edu.pl

tel.: 577 - 775 - 410, 

Wicedyrektor Szkoły:

Michał Kapłon

michal.kaplon@szkola-mentis.edu.pl

Kontakt:


