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4.05. Obchody narodowych świąt majowych w szkole Mentis.

19/20.05. Zebrania z rodzicami oraz Dzień Otwarty.

Zwiedzajmy muzea – polskie i światowe.

"Historia sztuki" - omówienie projektu klas siódmych.

Akcja Samorządu Uczniowskiego - filmik pt.: "e-Mentis".
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powrót do spisu treści

Obchody państwowych świąt majowych 
w szkole Mentis

4.05.2020r. (poniedziałek)
klasy 1 - 8

2 maja obchodzimy Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja - kolejną rocznicę uchwalenia pierwszej 

w Europie, a drugiej na świecie konstytucji.
3 maja 1791r. polscy patrioci w trosce o przyszłość naszego kraju, 

jego niepodległość, suwerenność oraz przyszły rozwój, 
uchwalili ustawę zasadniczą. 

Ponieważ są to święta radosne, pragniemy świętować myślą o Polsce. 
Wywieśmy w naszych domach biało - czerwone flagi, przypnijmy kotyliony.

Z okazji tych świąt, 4 maja, na lekcjach – niespodzianka!



W maju wychowawcy naszej szkoły zorganizują zebrania on – line.

Po zebraniach odbędzie się Dzień Otwarty - w godz. 17.30 - 20.00.
Zapisy do poszczególnych nauczycieli, uczących Państwa pociechy, 

będą możliwe poprzez naszą tradycyjną platformę.
Indywidualne spotkania będą świetną okazją 

do przedstawienia proponowanych ocen końcoworocznych
oraz zachowania uczniów.

Szczegóły (godzina zebrania, platforma) podamy wkrótce!

Zebrania z rodzicami
oraz

Dni Otwarte

19.05.2020r. (wtorek) - kl. 1 i 2
20.05.2020r. (środa) - kl. 4 - 8



powrót do spisu treści

Akcja ogólnopolska Noc w Muzeum 2020 z powodu 
pandemii została przeniesiona z maja na wrzesień, 

jednak muzea przygotowują ofertę zwiedzania on-line 
z ideą pozostawania blisko zainteresowanych kulturą, 

historią czy sztuką.
Zachęcamy do odwiedzania ciekawych miejsc 

wraz z dziećmi. 
Ciekawym przykładem jest Muzeum dla Dzieci 

w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
Na podstawie prezentowanych tam materiałów, 
warsztaty można zorganizować sobie w domu :)

http://ethnomuseum.pl/muzeum-dla-dzieci/

http://ethnomuseum.pl/muzeum-dla-dzieci/


powrót do spisu treści

W maju klasy 7a i 7b będą przygotowywały w ramach plastyki multimedialne
prezentacje z historii sztuki.
Klasa 7a otrzymała zadanie: "Sztuka klasyczna od starożytnej Grecji do XIX wieku". Każdy
uczeń opracowuje część tego tematu-architekturę, rzeźbę, malarstwo itd.
Klasa 7b przedstawi cykl pod wspólnym tytułem: "Muzea Świata". Każdy uczeń
zaprezentuje historię i zbiory jednego wylosowanego muzeum, na przykład z Nowego
Yorku, Rzymu, Amsterdamu, Paryża…..

Prezentacje to praca indywidualna uczniów: sami wyszukują informacje, redagują je,
łączą z obrazem, szukają ciekawostek związanych z historia poszczególnych dzieł sztuki.
Ważną częścią pracy jest jej prezentacja na forum klasy. W maju będą to prezentacje na
Skype. W czerwcu zaplanowane są prezentacje na temat sztuki nowoczesnej.
W ten sposób uczniowie kończą kurs plastyki w szkole i potwierdzają nabyte
kompetencje kulturalne. A ja jestem pewien, że będą je w przyszłości rozwijać.

Edmund Dudek, nauczyciel plastyki

Projekt klas siódmych z historii sztuki



Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
zachęcają uczniów i nauczycieli do współtworzenia filmiku

pt.: "e-Mentis". Zmontujemy go z Waszych odpowiedzi na pytanie:

"Co Ci się najbardziej podoba w szkole on – line Mentis?".

Plik video (do 10 sek.) lub odpowiedź w formie pisemnej, prześlij
na adres: marta.wlosek@szkola-mentis.edu.pl

Zapraszamy do wspólnego działania
Julka, Mateusz, Piotrek i Marta (opiekun SU)

mailto:marta.wlosek@szkola-mentis.edu.pl


Ż y c i e  r o d z i n n e ,  a  o b o w i ą z k i  d z i e c i R a dy nie od parady, 1/2

Dzieci od dnia urodzenia rozwijają i uczą się nieustannie. Zbierają doświadczenia i wnioski
z każdej życiowej sytuacji. W taki sposób tworzą zasoby praktycznej i teoretycznej wiedzy- własne bazy
danych - niezbędne do samodzielnego życia w świecie. Mózg dziecka jest jak dobra, żyzna gleba,
przyjmuje wszystko, to co jest mu dane. Ziemia jednakowo rozwinie i wyżywi nasiona kwiatów, jak
i nasiona chwastów. Ludzie z własnego życia wynoszą w równej mierze dobrą wiedzę i miłe
doświadczenia, jak też urazowe przeżycia, negatywne przekonania i niewłaściwe wzorce reagowania
na otoczenie. W oparciu o błędne założenia powstają nieskuteczne modele wychowawcze.
Błędem jest myślenie, że dziecko poza nauką nie powinno mieć żadnych, innych obowiązków
dotyczących życia rodzinnego. Jedni rodzice obawiają się przeciążenia lekcjami, inni uważają, że sami
wykonają wszystko najlepiej- wręcz perfekcyjnie. W obu przypadkach taka postawa łączy się z niewiarą
w możliwości dziecka, często również z lękiem lub brakiem zgody na jego długie i kosztowne uczenie
się na własnych błędach. Niejednokrotnie dorośli w ramach minimalizacji kosztów maksymalnie
ograniczają dziecięce potrzeby zbierania własnego doświadczenia. Wykorzystują takie okazje
do tłumaczeniem zdarzeń i przekazywania własnych wniosków. Tymczasem wiedza praktyczna nie jest
do zastąpienia teorią. Udział w codziennych czynnościach i obowiązkach rodziny jest najlepszą szkołą
do przyszłego, samodzielnego życia. Stawiane zdania powinny uwzględniać wiek i możliwości dziecka.
Nie mogą się sprowadzać tylko do czynności rutynowych takich jak odkładanie książek, ubrań,
zabawek, wynoszenie śmieci, wyprowadzanie psa. To wszystko jest bardzo pożyteczne, ale nie wymaga
samodzielnego analizowania, szukania rozwiązań i doskonalenia się. Potrzebne są zajęcia wymagające
pomysłowości, wyobraźni, cierpliwości, wytrwałości.



R a dy nie od parady, 2/2

Może to być nakrywanie i dekorowanie stołu, przygotowanie prostych lub bardziej
złożonych posiłków np. sałatek, kanapek, napojów, deserów, pizzy. Może to być również niewielkie
przemeblowanie swojego pokoju, pomysł przejrzenia lub przerobienia garderoby. Mogą to być prace
przy roślinach doniczkowych lub ogrodowych, majsterkowanie z dziadkiem, drobne naprawy z ojcem.
Szydełkowanie lub wyszywania serwetek z babcią, pieczenie i dekorowanie ciasteczek z mamą.
Własnoręczne wykonywanie prezentów, kolorowych teczek, kopert, pudełeczek, organizatorów
na biżuterię, kosmetyki, drobiazgi, gazety itp. Ważny jest współudział dzieci w wymyślaniu, planowaniu
i organizowaniu pracy i aktywnego wypoczynku rodziny. W taki sposób najmłodsi mają możliwość
przekształcić się z biorców i konsumentów w twórców i producentów. Taką rolę mądrego przewodnika
życia częściowo podziela najpierw przedszkole, a później szkoła. Zorganizowano tam zajęcia, plastyczne,
techniczne, muzyczne, sportowe, językowe, artystyczne.
Dziecko nie przyuczone do samodzielnej i wspólnej pracy w rodzinie nie wytworzy w sobie motywacji
wewnętrznej. Nie będzie miało ochoty do samodzielnego rozpoczynania nowych zadań, do znoszenia
porażek, pokonywania trudności. Nie nauczy się wytrwałości w działaniu, umiejętności doprowadzania
czynności do końca. Nie poczuje smaku satysfakcji i zadowolenia z siebie. Nie rozwinie swoich
talentów i zainteresowań tak bardzo, jak mogłoby to zrobić mając wysoką motywacje, a tym samym
pozytywną energię życiową. W przyszłości będzie niepewne własnej wartości i umiejętności. Będzie
wątpić w to, że potrafi odnosić sukcesy. Nawet proste czynności będą go zniechęcać i nadmiernie
męczyć. Nie będzie czuło szacunku do pracy – jak też i do siebie samego. Celowa praca jest
niezastąpioną aktywnością w życiu każdego człowieka. Jest jednym z ważniejszych czynników
chroniących przed zwątpieniem w siebie, przed rezygnacją i depresją. Jest ważnym źródłem witalności -
odnawialnej życiowej energii.

Wanda Taracha, psycholog w Polsko - Angielskiej Szkole Podstawowej Mentis



Źródło materiałów graficznych:

Dyrektor Szkoły – Damian Ściseł
tel.: 577 - 775 - 410        

damian.scisel@szkola-mentis.edu.pl

Wicedyrektor Szkoły  – Michał Kapłon
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
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