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Święto Flagi

2.05.2021r. (niedziela)
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto

obchodzony jest 2 maja. 
Został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku.

Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi
na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-

Czerwoną poprzez jej wywieszenie
np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania

czy przed domem. Flaga Polski jest 
z nami we wszystkich ważnych chwilach.

Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, 
ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważn

ych Polaków, w momentach wzruszeń i radości.
Dzień Flagi to święto, które ma wyrażać szacunek

do flagi i propagować
wiedzę o polskiej tożsamości
oraz symbolach narodowych.

2. maja obchodzimy również
Dzień Polonii i Polaków za Granicą.



powrót do spisu treści

Święto Konstytucji 3 Maja
3.05.2021r. (niedziela)

3 maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające
przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Pomimo że dokument ten został podpisany 230 lat temu, 
to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między 

zwaśnionymi politycznymi stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz 
długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była silnym 

impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania
państwa, dawała też nadzieję na reformy. Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem
obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. 

Stała się też wzorem dla innych państw.
Obecnie, w obliczu globalnego zagrożenia epidemiologicznego, odpowiedzialna postawa 
obywatelska jest potrzebna jeszcze bardziej. Tegoroczne obchody polskiego narodowego
święta 3 Maja nie będą miały tradycyjnego charakteru, pamiętajmy jednak o kotylionach

i flagach w naszym otoczeniu.
Po powrocie do szkoły 4.05.2021r. (wtorek) będą czekały na uczniów

aktywności i ciekawostki związane z obchodzonym świętem.



W maju odbędą się finały dwóch organizowanych przez naszą szkołę
konkursów, dających przepustkę do dodatkowych punktów

na świadectwie ukończenia szkoły.
1. Konkurs: "Splątane losy Polski I Wielkiej Brytanii. 

Polska i Polacy w WIelkiej Brytanii".
II etap konkursu odbędzie się stacjonarnie 5 maja 2021r. 

w Polsko – Angielskiej Szkole Podstawowej Mentis
przy ul. Piwoniowej 18 o godzinie 10:00.

2. Konkurs "Astrophiles"
Interdyscyplinarny konkurs wiedzy o astrobiologii.

Etap trzeci – poziom mistrzowski odbędzie się 7 maja 2021r.,
o godz. 10:00.

Forma testu: test online. Liczba pytań: 45 Czas trwania: 90 minut

Konkursy kuratoryjne Mentis
5 i 7.05.2021r.



Trzecioteścik
13.05.2021r. (czwartek)

Już 13 maja klasa trzecia przystąpi do pierwszego 
ważnego testu. Trzecioteścik będzie dla naszych 

uczniów niezwykłą formą sprawdzenia siebie 
i zdobytej wiedzy. Za wszystkich trzymamy mocno 

kciuki i życzymy powodzenia.



PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY:
• Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych

w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu
zdający spełnia te wymagania.

• Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
• Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: język polski, matematyka,

język obcy nowożytny.
• Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego

języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych
zajęć edukacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w maju:
• język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
• matematyka – 26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00
• język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9:00
W tych dniach nie będą odbywały się zajęcia edukacyjne w formule stacjonarnej.
Lekcje dla klas 0 - 3 będą się odbywały online.
Klasy 5 - 8 będą uczestniczyły w zajęciach online od godziny 13:20.

Egzamin ósmoklasisty



Celem spotkań w klasach będzie rozwijanie umiejętności 
radzenia sobie z błędami, nauka wyciągania 

na ich podstawie wniosków,
a przy okazji również integracja zespołu klasowego

oraz ćwiczenie otwartej rozmowy.

Warsztaty z psychologiem:
"Jak uczyć się na błędach?"

kl. 0 – 8
zajęcia w formie stacjonarnej

maj/czerwiec



Zbiórka 
pt. "Dobra karma wraca"

W terminie 5-18 maja 2021r. 
organizujemy zbiórkę 

na rzecz Azylu pod Psim 
Aniołem o nazwie:

„Dobra karma wraca”.
W szkole zostanie wystawiona 

skrzynka na dary dla schroniska: 
koce, karmy dla zwierząt 
oraz artykuły higieniczne. 

Serdecznie zachęcamy 
do udziału w akcji.



Na terenie naszej szkoły uczniowie posadzili 
jesienią cebulki żonkili, które stworzyły piękny 

żółty dywan na wiosnę. 
Po powrocie do nauki stacjonarnej czas 

na kolejne działania: wolontariusze będą 
podlewać nasze Pole nadziei 
oraz kontynuować zbiórkę 

na rzecz Domowego Hospicjum w Warszawie. 
Zachęcamy do zasilenia puszki znajdującej się 

w sekretariacie szkoły - do końca maja.

Finał akcji "Pola nadziei"



J a k  o s w o i ć  p o r a ż k ę ?
R a dy nie od parady, 1/4

Przyjemnie jest wygrywać, ale czy może być coś dobrego w przegrywaniu? Chętnie odnosimy sukcesy, ponieważ
generują pozytywne emocje, wzbudzają podziw i dają możliwość bycia w centrum zainteresowania. Życie to jednak
nie tylko dobre osiągnięcia, ale pasmo przeplatających się zwycięstw i porażek. Czy jako dorośli potrafimy radzić
sobie z sytuacjami, w których odkrywamy, że popełniliśmy błąd? Jak dostrzec plusy w przeżywanej porażce i pozwolić
na jej przeżywanie naszym dzieciom?

Pracując z rodzicami i dziećmi, zauważam, że często trudno im pozwolić sobie na popełnianie błędów. Dorośli
zazwyczaj mierzą się wtedy z obniżonym nastrojem, nieprzyjemnymi emocjami i krytycznymi myślami na swój temat.
Dzieci wypowiadają te myśli na głos: „Jestem do niczego”, „Jestem beznadziejny”, „Nic mi nie wychodzi”, czy też
„Nigdy się tego nie nauczę”. Trudno jest wielu rodzicom słuchać tych słów, ponieważ wkładają dużo wysiłku
w wychowywanie dzieci na silne, pewne siebie i asertywne. Warto jednak wspierać dzieci i pozwalać doświadczać
trudnych chwil.
Poniżej zamieszczam wskazówki, jak zrobić to w sposób pomocny i rozwojowy:

1. Podejdź do dziecka z empatią
Uwierzmy dziecku, że przeżywane przez niego emocje są dla niego trudne i adekwatnie silne do sytuacji, choć
z perspektywy doświadczenia życiowego mogą dla dorosłego wydawać się one błahe. Zauważmy i nazwijmy te stany
smutku, rozczarowania, czy złości. Niekiedy nie musimy robić nic więcej poza przytuleniem i towarzyszeniem w tym
kalejdoskopie uczuć. Nie zaprzeczajmy odczuciom dziecka, które nie jest zadowolone ze swoich osiągnięć, a zróbmy
z tej sytuacji „lekcję” zachęcając do podjęcia kolejnych prób w przyszłości. Wyjaśnijmy, że porażki są nieuniknione
i będą nam towarzyszyć. Możemy również podzielić się naszymi doświadczeniami, opiszmy samopoczucie w takich
chwilach i nasze sposoby radzenia sobie z niepowodzeniami.
2. Opowiedz o porażce
Warto powiedzieć dzieciom, że porażki mają pozytywny wpływ na mózg, co udowodnił w swoich badaniach
psycholog J. Moser. Wynika z nich, że mózg człowieka w sytuacji, w której popełnia on błąd zaczyna pracować
intensywniej, co porównuje do wybuchu pożaru, ponieważ dochodzi do dużo częstszej i szybszej wymiany impulsów
pomiędzy synapsami, tworzą się nowe połączenia i mózg rozwija się. Jest to proces niezbędny do możliwości uczenia
się i zapamiętywania. Ponadto porażka pozwala usprawniać nasze działanie, uczy elastyczności, reagowania
w sytuacjach trudnych i jest jedyną drogą do sukcesu.



R a dy nie od parady, 2/4
3. Naucz dziecko popełniania błędów
W bezpiecznych warunkach domowego zacisza możemy
stwarzać wiele sytuacji, które pozwolą na wygrywanie
i przegrywanie. Nie chodzi tutaj o wprowadzanie
nadmiernej rywalizacji, ale zebranie doświadczeń,
zarówno sukcesu, jak i popełniania błędów. Rodzinne
wyścigi, zabawy w kalambury, czy gry planszowe,
w których nie zawsze dziecko wygrywa, to ważne lekcje
doświadczania bycia poza podium, co się zdarzy jeszcze
wiele razy w życiu każdego z nas. Odwoływanie się
do tych domowych sukcesów może być pomocne
w sytuacji, gdy słyszymy trudne dla rodziców słowa:
„Jestem głupi, nic nie umiem zrobić” i możemy
zareagować: „Rozumiem, że teraz czujesz smutek, złość
i pamiętam jak w sobotę byłeś najlepszy w grze
5 Sekund” lub też: „Jest Ci przykro, że tym razem nie
wygrałeś, jednak ostatnio, to Ty nas wszystkich
pokonałeś”, co podważa odczuwane przez dziecko
całkowite pasmo niepowodzeń. Wtedy też możemy
modelować przeżywanie porażki. Dobrym sposobem na
radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami jest
uważność, co opisuje grafika (RAIN, opracowanie
Fundacja Dobra Porażka).



R a dy nie od parady, 3/4

4. Pokaż jak wygrywać
Niekiedy lęk przed porażką wynika z przykrości doświadczanych w środowisku rówieśniczym,
np. wyśmiewanie się z najwolniejszej osoby podczas lekcji w-fu, odtrącanie najsłabszego zawodnika
podczas gier zespołowych, czy też onieśmielenie wiedzą najlepszego ucznia w klasie. Nauka szacunku
wobec innych i wspieranie ich podczas smutku z przegranej to istotne elementy dla pozwolenia sobie
na niedoskonałość i nieomylność, a także by czuć się bezpiecznie również w sytuacji, gdy nie
wygrywam. Przekuwanie porażki w lekcję, to także ogromna zaleta tych trudnych sytuacji. Omówmy
z dzieckiem naukę płynącą z tego wydarzenia, w czym może pomóc poniższa grafika (W dołku porażki,
opracowanie Fundacja Dobra Porażka)



R a dy nie od parady, 4/4

5. Nie bój się
Nie jest przyjemnie rodzicowi widzieć zapłakane dziecko i nie wiedzieć jak mu pomóc.
Wiem też, że sytuacje niepowodzeń pojawią się w życiu jeszcze wielokrotnie. Dla dorosłych
osób też niektóre z problemów dzieci, czy reakcji bywają niezrozumiałe, czy nieadekwatne,
bo przecież: „jeszcze nie raz coś mu się nie powiedzie…”, „to tylko gra”, ale dla niego w tym
momencie wali się świat. Trudne bywają również ataki złości towarzyszące przegrywaniu.
Jednak jest to sytuacja rozwojowa i często wystarczy, że po prostu pozwalamy na wyrażenie
tych wszystkich uczuć i rozmawiamy z dzieckiem. Zauważajmy jego sukcesy i
przypominajmy dziecku o nich. Doceniajmy momenty, gdy samodzielnie rozwiązuje
problemy, coraz lepiej radzi sobie z zachowaniem pod wpływem silnych emocji. Dodatkowo
nasz niepokój może udzielić się dziecku, więc warto zachować spokój i zaufać dziecku, a ono
pokaże nam, że potrafi…

Z życzeniami wielu sukcesów dla Państwa i Uczniów Mentis
Joanna Jaskulska - Korzan



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

czynny w godz. 8.00 - 18.00

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

biuro@szkola-mentis.edu.pl

KONTAKT:
Psycholog

Joanna Jaskulska - Korzan

joanna.jaskulska@szkola-mentis.edu.pl

Godziny pracy w szkole:

Pon. 12.15 - 16.00

Wt. 8.30 - 15.00
Śr. 8.30 - 14.15

Czw. 8.30 - 16.10

Pt. 7.40 - 14.00

Konsultacje on – line:

wtorek - piątek
dla rodziców 8.40 - 10.30

dla uczniów 11.45 - 13.50

Kontakt telefoniczny
ze świetlicą szkolną
do godziny 18:30

tel.: 577 177 723
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