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Kalendarium
1.09. Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22

14.09. Uroczyste przekazanie wyników egzaminów Cambridge

15.09. Międzynarodowy Dzień Kropki (kl. 0 –3)

16.09. Konkurs Informatyczny LOGIA (kl. 4 - 8)

17.09. Sprzątanie Świata (kl. 0 - 8)

19.09. XXV Olimpiada Sportowa dla Dzieci i Młodzieży w Choszczówce

24.09. European Day of Languages (kl. 0 - 8)

27.09.- 1.10. Tydzień Talesa z Miletu (kl. 0 – 3)

Diagnoza z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego (kl.7 - 8)

Diagnoza Cambridge English exams ( kl. 2 – 8)

Początek realizacja projektu "Science SOS" (kl. 0- 8)

Początek realizacja projektu "Eco – schools" (kl. 0 - 8)

Rozpoczęcie akcji eko – foto pt.: "10 fotek mojego drzewa" (kl. 1- 8)

School Art. - akcja Integracja - Aranżacja (kl. 4 - 8)

Skarpetkowy konkurs – dla dzieci do 10 r. ż.

Rady nie od parady

Kontakty



Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2021
w Polsko – Angielskiej Szkole Podstawowej Mentisis

Drodzy Rodzice!

Podajemy godziny rozpoczęcie roku

szkolnego dla poszczególnych klas:

Klasy 0,1a,1b, 3, 4 o godz. 9.00

Klasy 2, 6, 7, 8a, 8b o godz. 11.00

Spotykamy sięna boisku szkolnym

Szczegóły zostały przesłane

w wiadomości e-mail.



Wyniki egzaminów Cambridgeis

14 września o godz. 10.20 nastąpi oficjalne przekazanie wyników

z egzaminów Cambridge.

Cambridge testy i egzaminy pozwalają ocenić poziom znajomości języka

i uzyskać międzynarodowy certyfikat językowy, a także pomagają

uczyć się praktycznego angielskiego podczas przygotowań do egzaminu. 

W naszej szkole, na każdym poziomie mamy osoby biorące udział

w tych egzaminach.



Międzynarodowy Dzień Kropki
15 września 2021r.

kl. 0 - 3
s

Od pięciu lat ,15 września, obchodzi się International Dot Day, 

czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. 

Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Uczniowie, nauczyciele, 

pracownicy instytucji kultury na całym świecie organizują tego dnia

wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć swoje talenty

i swoje mocne strony, 

a także je zaprezentować przed innymi.

W obchody Dnia Kropki włączą się również nasi najmłodsi uczniowie.



Konkurs informatyczny LOGIA
dla kl. 4 - 8

Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu

informatyka w szkole podstawowej.

Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu i zadań

algorytmicznych z zakresu grafiki oraz przetwarzania napisów

i list w języku programowania Python.

Zakładanie kont uczniów na platformie konkursowej 
od 16/09/2021

https://logia.oeiizk.waw.pl/#!/#%2F!

https://logia.oeiizk.waw.pl/


Sprzątanie świata
17.09.2021r. (piątek)

kl. 0 - 8

"Myślę więc nie śmiecę" - to hasło tegorocznej akcji
Sprzątanie Świata. W tym roku po raz 28 wyruszmy

w Polskę, aby posprzątać Świat. Mentisowa społeczność
podobnie jak w ubiegłych latach wyruszy na spacer po 

najbliższej okolicy. Uzbrojeni w worki i rękawiczki będziemy
sprzątać otoczenie naszej szkoły. Niestety nie wszystkim

bliskie jest hasło "Myślę, więc nie śmiecę", czego efekt
widzimy na każdym kroku. Podczas lekcji będziemy też

uświadamiać uczniom jak ważne jest dbanie naszą planetę. 
Tegoroczne Sprzątanie Świata odbywa się pod patronatem

Fundacji Nasza Ziemia.



XXV Olimpiada Sportowa 
dla Dzieci i Młodzieży w Choszczówce

19 września 2021r. (niedziela)

Od lat Szkoła Mentis bierze udział w Olimpiadzie Sportowej dla Dzieci i Młodzieży

w Choszczówce organizując stoisko z domowymi ciastami, ciasteczkami i wszelkimi

słodkościami. Tym razem impreza odbywa się na terenie Klubu Tenisowego SPORTEUM 

w niedzielę, 19 września. Zapraszamy serdecznie naszych Uczniów z klas 0-6 (6-12 lat) 

do udziału w Olimpiadzie. Rejestracja młodych zawodników odbywa się online do 7 września

lub do wyczerpania miejsc. Uczniowie z klas starszych oraz Rodzice mogą zgłaszać się jako

wolontariusze do pomocy w organizacji Olimpiady (jest możliwość m. in. pomocy przy

naszym mentisowym stoisku, opieka nad grupami zawodników lub pomoc przy rejestracji).

Spotkanie organizacyjne dla wolonatraiuszy

jest zaplanowane na 9 września na godz. 17.00 

w Klubie Sporteum ul. Zawislańska 27.

Zapisy dla zawodników i wolontariuszy na stronie

Naszej Choszczówki www.naszachoszczowka.wordpress.com

Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w Olimpiadzie zawodników i wolontariuszy!!!

http://www.naszachoszczowka.wordpress.com/


European Day of Languages
obchody w szkole Mentis 24.09. 2021r. (piątek)

Europejski Dzień Języków obchodzony
jest w całej Europie 26 września każdego roku od 2001r.

Jest to międzynarodowe święto,
ustanowione z inicjatywy Rady Europy, a jego celem jest

propagowanie zalet różnorodności językowej oraz
zachęcenie 800 milionów Europejczyków

z 47 krajów do nauki języków obcych
– niezależnie od wieku.

W szkole MENTIS,jak co roku, będziemy również ten dzień
świętować. Dowiemy się dużo więcej o innych krajach,

poznamy ich kulturę, język, muzykę, słynnych ludzi, 
a to wszystko w formie zabawy i… odrobiny rywalizacji

Czeka Was European Scavenger Hunt!

Ετοιμάσου
Preparati

Maak je klaar
Připravit se

Gjør deg klar
Prepararse

Bereit machen
Soit prêt

Get ready!



Tydzień Talesa z Miletu
27.09.-1.10.2021r.

kl. 0 - 3

Podczas Tygodnia Talesa w klasach 0 - III będziemy
rozmawiać o tym jak zaczęła się filozofia. Bohaterem

naszych rozmów będzie pierwszy grecki filozof
Tales z Miletu.

Zastanowimy się nad pytaniem, jakie postawił oraz nad
tym, że pytania są początkiem filozofii czyli myślenia

i poszukiwania odpowiedzi na te pytania.

W tym tygodniu w klasach 0-III odbędą się lekcje o roli
wody w świecie i naszym życiu.

A dlaczego? To tajemnica, wszystko się wyjaśni podczas
Tygodnia Talesa.

Na zakończenie tygodnia - w piątek - będzie mała
niespodzianka…



Sprawdź się! 
Diagnoza z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego

wrzesień 2021r
kl. 7 oraz 8a i 8b

Informacja opracowana po badaniu przeprowadzonym
na początku roku szkolnego

określa poziom osiągnięć, 
z jakim uczniowie rozpoczynają naukę.

Wyniki diagnozy pozwalają w przemyślany i skuteczny
sposób dobrać dla każdego ucznia materiały służące

rozwijaniu lub kształtowaniu umiejętności, 
w celu zaspokajania jego indywidualnych

potrzeb edukacyjnych.



Cambridge English exams – diagnoza wrześniowa
kl. 2 - 8

Już we wrześniu nasi uczniowie napiszą pierwsze, diagnostyczne, testy 

Cambridge English, które pozwolą zarówno im samym, 

jak i nauczycielom języka angielskiego ustalić poziom ich umiejętności 

oraz zaplanować ścieżkę rozwoju na ten rok szkolny.

Uczniowie poszczególnych klas napiszą test na poziomie 

przewidzianym dla danej klasy jako egzamin w maju/czerwcu 2022.

Kolejne diagnozy odbędą się w styczniu i kwietniu 2022.



Realizacja projektu "Science SOS"
1.09.2021 -15.06.2022

kl. 0 - 8

W obecnych czasach temat żywności, nietolerancji

składników pokarmowych czy modelu żwywienia jest

bardzo często poruszany. Jesteśmy bombardowani

wieloma, czasem sprzecznymi informacjami. Wiemy

jak łatwo pogubić się w tym gąszczu wiadomości.

Postanowiliśmy pomóc naszym uczniom nie zginąć

w lawinie informacji i przystępujemy do akcji

"Science SOS - porozmawiajmy o żywności", która

odbywa się w ramach międzynarodowego projektu

EIT Food Food #AnnnualFoodAgenda. Akcji patronuje

Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w

Olsztynie. Podczas realizacji projektu młodzież

weźmie udział

w ciekawych spotkaniach z naukowcami -

mikrobiolgami, technologami żywności,

biologami molekularnymi.

.

W ramach projektu przeprowadzene będą
lekcje, na których postaramy się znaleźć
odpowiedź na pytania :
- Czy nasza dieta może mieć wpływ
na zdrowie naszych wnuków?
- Dlaczego warto sięgać po ryby ze stawów
hodowlanych?
- Jak obchodzić się z żywnością, aby
uniknąć zakażenia bakteriami
chorobotwórczymi?
- Co zrobić jeśli podejrzewamy u siebie
nietolerancję glutenu?
Naukowcy przygotowali scenariusze lekcji,
z których będziemy korzystać podczas zajęć
z uczniami. Młodzież będzie realizowała
projekt również podczas lekcji języka
angielskiego.



Realizacja projektu "Eco – schools"
1.09.2021 -15.06.2022

kl. 0 - 8

W naszej szkole ekologia jest bardzo ważna. Staramy się pokazywać młodzieży

jak dużo każdy z nas może zrobić dla planety. 

W roku szkolnym 2021/2022 przystępujemy do akcji "Zielona flaga - Eco Schools.

Zielona Flaga jest międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym w programie

Eco-Schools(EkoSzkoły). Celem programu jest podnoszenie świadomości

ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego

wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami

(w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu.

Zielona Flaga jest tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie

w ramach programu Eco – Schools.

W Polsce Fundacja dla Edukacji Ekologicznej, jako jedyna uprawniona jest 

do realizowania programu EcoSchools w Polsce

oraz nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.

.



Rozpoczęcie akcji 
"10 fotek mojego drzewa"

kl. 1 - 8

Mnóstwo drzew wokół nas...ale czy tak naprawdę je widzimy? Przyjrzyjmy się
więc ulubionemu drzewu i pokażmy jego piękno innym...

Zapraszamy uczniów szkoły Mentis wraz z rodzinami do udziału w akcji
ekologiczno – fotograficznej, która będzie trwała przez cały rok szkolny.

Zadanie:

1. wybierz ulubione drzewo ze swojego otoczenia - rosnące koło domu,
w pobliskim parku, lesie, itp.;

2. odwiedź drzewo 10 razy przez kolejne miesiące roku szkolnego i wykonaj
jego portret fotograficzny zawsze w tym samym kadrze
(całość lub fragment drzewa);

3. do 12 czerwca 2022r. prześlij 10 fotografii wraz z nazwą gatunku i własnym
opisem drzewa na adres:

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

4. do końca roku w szkole zorganizujemy wystawę nadesłanych prac -
w formie stacjonarnej lub on – line.

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


School Art
wrzesień 2021

kl. 4 - 8

Wychowawcy klas aranżują spotkanie
na zewnątrz szkoły.

Angażują całą społeczność szkolną w wychowawczy,

edukacyjny projekt plastyczny –
MALOWANIE NA ŚCIANIE....

a co, gdy ścianą jest folia?
INTEGROWANIE poprzez ARANŻOWANIE to ekspresja

uczniowskich i nauczycielskich emocji.
Szczegóły już we wrześniu u wychowawców klas!



UWAGA! SUPER KONKURS SKARPETKOWY DLA TYCH, KTÓRZY NIE BOJĄ SIĘ WPROWADZAĆ W ŻYCIE 
NAWET NAJBARDZIEJ SZALONYCH POMYSŁÓW

Aby najmłodsi uczniowie mogli wkroczyć w nowy rok szkolny z jeszcze większą dawką dobrej energii
marka Many Mornings przygotowała konkurs, w którym udział może wziąć każde dziecko do 10 lat
włącznie. Aby zostać jego uczestnikiem, należy stworzyć projekt wymarzonych skarpetek. Wystarczy
wydrukować szablon ze stronyinternetowej, a następnie narysować na nim pomysłowy wzór.

Zwycięski projekt, wybrany przez 3-osobowe jury, zostanie wyprodukowany
i trafi do kolekcji skarpetek Many Mornings dostępnej w 28 krajach na całym
świecie! Dodatkowo zwycięzca lub zwyciężczyni dostanie także 50 par
wybranych przez siebie skarpet, które będzie mógł zachować dla siebie lub
podzielić się z rodziną i bliskimi. Ostatnim elementem nagrody głównej jest
wycieczka po zakładzie produkcyjnym i biurze Many Mornings w Łodzi dla
zwycięzcy i osoby towarzyszącej. W konkursie przewidziano także wyróżnienia
dla wybranych osób. Każda z nich otrzyma 10 wybranych przez siebie par
skarpetek Many Mornings.

Zgłoszenia można wysyłać od 1 do 20 września 2021 roku.
Link do zgłoszeń: https://manymornings.com/back-to-school/

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 grudnia 2021 roku. Jury podczas 
oceniania weźmie pod uwagę następujące kryteria: kreatywność, bogatą 
wyobraźnię plastyczną oraz ciekawe pomysł na skarpetkowe tematy.

https://manymornings.com/back-to-school/


Po kilku tygodniach wakacyjnego relaksu czas wracać do szkolnej rzeczywistości. Budziki trzeba nastawić
wcześniej, a dzień podzielić na sferę obowiązków i przyjemności. Jak wspierać dziecko w nowym rytmie dnia
i zachęcać do podejmowanianowych wyzwań?

Motywacja jest procesem regulującym nasze zachowania, wzbudza w nas energię wykorzystywaną
do rozpoczęcia oraz kontynuowania aż do zakończenia zaplanowanego działania, a także jest związana
z realizacją naszych potrzeb.

Wyszczególniamy motywację zewnętrzną oraz wewnętrzną. Ta pierwsza związana jest z otrzymywanym
z otoczenia systemem nagród oraz kar, a ta druga to automotywacja, gdzie sami siebie pobudzamy
do realizacji naszych celów.

Każdy z nas odczuwa różne potrzeby, a w przypadku nastolatków na pierwsze miejsce może się wysuwać
potrzeba autonomii, stawianie granic i bycie niezależnym. Młodzi ludzie cenią sobie również niezależność
oraz swobodę w samodzielnym podejmowaniu decyzji. Rodzice często pytają podczas konsultacji o sposoby
na zachęceniedzieci do nauki i wypełniania obowiązków szkolnych. Spieszę więc z garścią praktycznych rad:

• Okaż zainteresowanie dziecku, poznaj jego potrzeby oraz plany, aby pomóc dziecku we wskazaniu związku
między nauką, a jego marzeniami.

• Zachęcaj do próbowanianowych rzeczy, dobieraj zajęcia dodatkowe zgodnie z jego preferencjami.

Żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce –
łagodny powrót po wakacjach do rytmu szkolnego.

Rady nie od parady, 1/2



• Akceptuj dziecko takie, jakim jest.Nasz potomek nie musi mieć talentów do matematyki, mimo że nasza
rodzina należy do„umysłów ścisłych”. Jako rodzice możemy być łowcami talentów naszych dzieci
i wspierać ich w tym kierunku.

• Obserwuj, w jaki sposób dziecko uczy się najskuteczniej i pomóż mu go realizować.

• Rozbudzaj w dziecku ciekawość poznawania świata, dziel się ciekawostkami na temat świata i ludzi.

• Stwarzaj przestrzeń do samodzielności i pozwalaj na dokonywanie wyborów, jeśli jest to możliwe
i szanuj decyzje dziecka. Buduje to sprawczość dziecka i rozwija potrzebę autonomii.

• Wspieraj w procesie nauki, czyli wyjaśnij, że popełnianie błędów jest niezbędnym elementem tego
działania i zachęcaj do wyciągania wniosków oraz modyfikowania działania na ich podstawie.

• Postaw na autentyczność: opieraj się na faktach, dziel własnymi doświadczeniami i emocjami, szczerze
wyrażaj swoje opinie.

• Bądź autorytetem, czyli pokaż w jaki sposób dążyć do celu, być konsekwentnym i radzić sobie
z porażkami. Nie chodzi tu o bycie ideałem, ale ważne jest, aby też wymagać od dzieci realnych
zachowań. Proces nauki zachodzi także przez obserwację i modelowanie, więc dzieci często powielają
postawy rodziców.

Powyższe wskazówki mogą być pomocne w przypadku organizacji nauki we wrześniu oraz rozbudzania
motywacji do zdobywania wiedzy podczas całego roku szkolnego.

Opracowała: Joanna Jaskulska – Korzan,
psycholog Polsko - Angielskiej Szkoły Podstawowej Mentis

Rady nie od parady, 2/2



Kontakty:
Michał Kapłon - Wicedyrektor Szkoły
michal.kaplon@szkola-mentis.edu.pl

tel.: 695 235 005

Marta Bańkowska, Anna Dąbrowska
zarzad@szkola-mentis.edu.pl

Damian Ściseł - Dyrektor Szkoły
damian.scisel@szkola-mentis.edu.pl

tel.: 577 775 410

Sekretariat czynny w godz. 8.00 - 18.00
biuro@szkola-mentis.edu.pl

tel. 22 743 47 91, 693 010 200

Joanna Jaskulska – Korzan
psycholog

joanna.jaskulska@szkola-mentis.edu.pl

Świetlica szkolna
Kontakt telefoniczny dla rodziców

w godz. 13.30 - 18.30
tel.: 577 177 723 oraz 539 777 945

mailto:michal.kaplon@szkola-mentis.edu.pl
mailto:zarzad@szkola-mentis.edu.pl
mailto:damian.scisel@szkola-mentis.edu.pl
mailto:biuro@szkola-mentis.edu.pl
mailto:joanna.jaskulska@szkola-mentis.edu.pl

