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Kalendarium
1.10. Międzynarodowy Dzień Empatii (kl. 0 – 8)

1.10- 12.11. Paczka dla Zwierzaczka (kl. 0 – 8)

4 – 29.10. Akcja Pola Nadziei (kl. 0 – 8)

5.10. Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego dla klasy 8B

6 –8.10. Wyjazd integracyjno – sportowy (kl.1 - 8)

9.10. Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego (kl.0 - 3)

9 – 24.10. Tydzień kodowania (kl. 1 –3)

11.10. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (kl. 0 – 8)

11 – 15.10. Tydzień pamięci Powstania Warszawskiego (kl. 4 – 8)

14.10. Pasowanie na Ucznia – kl. 1A, 1B oraz 2

14.10. TOP MODEL – pokaz mody dla nauczycieli – widowisko w Klubokawiarni (kl. 0 - 8)

19.10. NHEF – wyjście do Kina Muranów (kl. 4)

21.10. Dzień Kultury Niemieckojęzycznej (kl. 1 – 8)

28.10. Wieczór z teatrem - wyjście do OCH-TEATR (kl. 7 – 8)

29.10. Obchody Halloween w szkole Mentis (kl. 0 – 8)

Konkursy Multitest dla klas 4 - 8

Rady nie od parady

Kontakt



Dzień ten obchodzony jest 2. października, 
ale w naszej szkole już

w piątek - 1. października
pojawią się miłe słowa do zabrania

dla siebie, empatyczna poczta, pogadanki na temat
empatii i zabawy z emocjami.

Uczniowie zostaną zaproszeni również do wykonania
własnej emotki dowolną techniką plastyczną.

Międzynarodowy Dzień Empatii

1.10.2021r.

(kl. 0 – 8)



Paczka dla Zwierzaczka

1.10. - 12.11.2021r.

(kl. 0 – 8)

Zachęcamy do pomocy wszystkich tych, którym los 
bezdomnych psów i kotów nie jest obojętny.

Dzięki Waszemu wsparciu podopieczni Schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim
w dobrych warunkach oczekują na rodzinę, która zabierze ich do prawdziwego

domu. Zbliża się zima, większość psów mieszka
w boksach, w których jedynym ciepłym kątem jest buda z ciepłym kocem

w środku. Bardzo ważne w okresie zimowym jest żywienie wysokiej jakości karmą.
Dary rzeczowe można zostawiać w specjalnym kartonie przygotowanym

w klubokawiarni. Dary zbieramy do 12.11.2021r.
Zachęcamy też do wirtualnej lub realnej adopcji zwierzaczka

ze Schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim.

CZEGO POTRZEBUJĄ ZWIERZAKI?
• karma sucha i mokra dla psów wysokiej jakości
• obroże, szelki, smycze
• zabawki
• koce, kołdry, ręczniki
• szczotki, grzebienie



Na początku października otrzymamy
od warszawskiego Domowego Hospicjum cebulki żonkili,

które będziemy dystrybuować na terenie szkoły.
Cebulki będzie można posadzić w swoim przydomowym ogrodzie 

czy też na parapecie w donicy.
Będzie je też można przekazać 

na nasze szkolne (już drugie) Pole Nadziei.
Sadzenie cebulek (w zależności od pogody) zaplanowane jest

na ostatni tydzien października.
Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji.

Koszt cegiełki - cebulki to 5zł.

Serdecznie zapraszam szkolnych wolontariuszy
do wsparcia swoim działaniem Akcji.

Akcja Pola Nadziei

4-29.10.2021r.

(kl. 0 – 8)



Próbny egzamin z języka polskiego to doskonały sposób 
na sprawdzenie swoich umiejętności już poznanych

i rozwinięcie bądź utrwalenie nowych.

W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk 
zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych 

z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii. 
Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało 

również kompetencji literackich (np. rozumienia sensu 
utworów), kulturowych (np. interpretacji plakatu), 
językowych (np. świadomego korzystania z różnych 

środków językowych).

SALA 7, godz. 9.15 - 12.15

TAK ZDAM!

5.10.2021r. (wtorek)

kl. 8B



Ruszamy na Mazury!
Już niebawem nasi uczniowie ruszą po przygody 

do Camp Tarda. Czeka ich dużo ruchu na świeżym 
powietrzu, zajęcia sprawnościowe prowadzone przez 
instruktorów, ognisko, pyszne jedzonko, gry i...bycie 

razem. 
Nauczyciele i uczniowie szkoły Mentis

będą mieli niesamowitą możliwość poznawania się 
w różnych sytuacjach i wspólnej zabawy.

Wyjazd integracyjny

6 - 8.10.2021r.

kl. 1 - 8



8 października klasy 0 - 3 obchodzą 
Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego 

(w tym roku przypada on w sobotę). 
W nawiązaniu do tego święta dzieci przypomną sobie, 

na czym polega praca listonosza, jak wygląda droga 
listu/kartki pocztowej od nadawcy do odbiorcy. Dowiedzą 

się do czego służy znaczek oraz czym jest filatelistyka. 
Dzieci z klasy 3 przygotowały własne projekty związane 

z tym dniem, napisały listy i przesłały je do szkoły. 
Czekamy na odpowiedzi!

Światowy Dzień Poczty 

i Znaczka Pocztowego

8.10.2021r. (piątek)

kl. 0 - 3



Czasem na poczcie ludzie się tłoczą
Tak, że aż trudno uwierzyć oczom.

O co im chodzi? Popatrzmy z bliska,
Żeby odpowiedź jasną uzyskać:

Pierwszy na wagę kładzie dwie
paczki,

Drugi do listów przykleja znaczki,

Trzeci wysyła list polecony,
Czwarty- telegram pilny do żony,

Piąty pieniądze wpłaca na konto,
Szósty zadzwonić chce do Toronto...

Siódmy zapomniał po co tu przyszedł,
Więc usiadł w kącie i wierszyk pisze

I może skończy pisać, nim zaśnie,
A to ten wierszyk o poczcie właśnie.

Marcin Brykczyński - "Na poczcie"



Tegoroczna edycja CodeWeek będzie już dziewiątą. 
Europejski Tydzień Kodowania to oddolna inicjatywa, w trakcie

której – wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej (i nie tylko!) –
celebrujemy kreatywność, współpracę i udowadniamy,

że programowanie jest dla wszystkich.
To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, 

prostą grafiką komputerową czy robotyką.

Z tej okazji uczniowie w czasie lekcji będą kodować offline, 
online oraz programować.

Tydzień kodowania

9 - 24. 10. 2021r.

kl. 0 - 3



Miesiąc październik jest związany w Warszawie 
z zakończeniem obchodów Powstania Warszawskiego.

Zryw trwał od 1.08. do 2.10.1944. W naszej szkole w ramach zajęć,
m.in. z języka polskiego, historii i plastyki, będziemy

nawiązywali do wydarzeń z I połowy XX wieku.
Szkoła w tygodniu od 11 do15 października

będzie przypominała na szkolnych korytarzach
o powstańczym zrywie.

W ramach obchodów odbędzie się między innymi:
- pokaz umundurowania I uzbrojenia (12.10)

- żywa lekcja historii (12.10)
-gra terenowa (13.10)

- wystawa plakatu I infografiki.
W atrakcyjny sposób chcemy przybliżyć naszym wychowankom

istotny fragment historii stolicy.

Tydzień pamięci 

Powstania Warszawskiego

11- 15. 10. 2021r.

kl. 4 - 8



Światowy Dzien Zdrowia Psychicznego

11.10.2021r. (poniedziałek)

klasa 0 - 8

Święto zostało ustanowione
w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego.

Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc
osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszanie opieki medycznej

nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych.

Temat tegorocznego Święta brzmi „Zdrowie psychiczne w nierównym świecie”.

Temat ten został wybrany w ogólnoświatowym głosowaniu z udziałem członków,
interesariuszy i sympatyków WFMH, ponieważ świat jest coraz bardziej spolaryzowany,

bardzo bogaci stają się bogatsi, a liczba osób żyjących w ubóstwie jest wciąż
zbyt wysoka.

Rok 2020 uwydatnił nierówności ze względu na rasę i pochodzenie etniczne,
orientację seksualną i tożsamość płciową oraz brak poszanowania praw człowieka

w wielu krajach, w tym osób żyjących z chorobami psychicznymi. 
Takie nierówności mają wpływ na zdrowie psychiczne ludzi.

O zdrowiu psychicznym będziemy rozmawiać w klasach, pojawią się
również informacje na ten temat na tablicy psychologa.



Dnia 14 października, nasi najmłodsi uczniowie 

z klas 1A, 1B oraz 2, zapraszają swoich Rodziców 

na spotkanie z okazji "Pasowania na Ucznia".

Po cześci oficjalnej, udamy się do swoich sal 

na wspólny poczęstunek.

PASOWANIE NA UCZNIA

14. 10. 2021r. (czwartek)

kl. 1A, 1B, 2

godz. 9.00



Serdecznie zapraszamy klasy 0 - 8 wraz z nauczycielami 

na widowisko TOP MODEL, które zostanie zaprezentowane 

14.10.2021r. z okazji Dnia Nauczyciela w Klubokawiarni.

W programie:

- prezentacja New Look 2021

- występ taneczny

- canción de clase

Pokaz według poniższego grafiku:

Klasy 0-3 – 4. lekcja

Klasy 4-8 – 5. lekcja

TOP MODEL

14. 10. 2021r. (czwartek)

kl. 0 - 8



Warsztaty filmowe w kinie Muranów

19.10.2021r. (wtorek)

klasa 4

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji. 

To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach,
uzupełnione prelekcją I omówieniem.

Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla nauczycieli
w realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów.
Jednocześnie udział w NHEF wzbogaci programy wychowawczo -

profilaktyczne szkoły.
Cały program NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą programową

Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Pierwszy film to "Łowcy czarownic".

Dwójka przyjaciół, nieśmiały Jovan i zadziorna Milica, postanawiają
odnaleźć wiedźmę i zdjąć zły urok, rzucony na tatę dziewczynki. 

Historia nieoczekiwanej przyjaźni między skrajnie różnymi osobowościami.
Dziecięcy bohaterowie odkrywają siły drzemiące w zaufaniu

i mocy czerpanej ze wsparcia drugiej osoby.



To już po raz 7 w Mentis...

Dzień Jezyka

Niemieckiego i Kultury Niemieckojęzycznej

21.10.2019r. (czwartek)

klasy 4 - 8
W programie:

prezentacje i plakaty o krajach niemieckojęzycznych, skecze,
piosenki, i degustacja smakołyków z obszaru
krajów niemieckojęzycznych (np. Kartoffelsalat, Apfelstrudel),

nauka j. niemieckiego, quiz wiedzy oraz wspólna zabawa
w języku niemieckim.

Gość specjalny Sophie Hinz!

Serdecznie zapraszają szkolne grupy języka niemieckiego
wraz z nauczycielką.

A tak wyglądał ten dzień w 2020 roku...



Wielki powrót wieczorów z teatrem dla klas 7 oraz 8 naszej szkoły.
W ramach akcji poloniści zapraszają do wzięcia udziału w comiesięcznych

wyjściach do warszawskich teatrów.
Pierwszy spektakl przed nami: STOWARZYSZENIE UMARŁYCH POETÓW.

Teatralna wersja kultowego filmu Petera Weira. 
W Akademii Weltona, elitarnej męskiej szkole z internatem,

rozpoczyna się kolejny rok szkolny. 
Do grona pedagogów dołącza nowy charyzmatyczny wykładowca

języka angielskiego – John Keating.
Czterem zasadom akademii, którymi są: tradycja, 

honor, dyscyplina i doskonałość, przeciwstawia inny sposób kształcenia
i wychowania. Ciekawość świata, wrażliwość na literaturę piękną, umiejęt

ność
samodzielnego myślenia i chęć rozwijania indywidualnych pasji –

to wartości, które próbują realizować jego uczniowie
w tajnym klubie entuzjastów poezji. 

Co zwycięży: restrykcyjnie przestrzegana tradycja czy prawo do marzeń,
wolności i młodzieńczego buntu?

OCH - TEATR godz. 19.30

Wieczór z teatrem

28.10.2021 r. (czwartek)

klasy 7 i 8



HALLOWEEN
29.10.2021r. (piątek)

klasy 0 - 8

„Spiders, bats, black cats and more…
Let’s see what Halloween has in store…”

Halloween to święto wywodzące się z kultury anglosaskiej,
drugie z najważniejszych świąt obchodzonych

w krajach anglojęzycznych. 
W naszej szkole Halloween obchodzić będziemy 29 października. 
Na uczniów będzie czekało dużo konkursów, takich jak konkurs

na najciekawszą wersję „jack - o -lantern”
czy quiz wiedzy o Halloween, 

dzięki któremu uczniowie będą mogli poszerzyć swoją znajomość
kultury krajów anglojęzycznych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY



Konkursy tematyczne MULTITEST

dla kl. 4 - 8

Już w październiku nasi ucznowie będą mogli sprawdzić poziom swojej wiedzy 
podczas kolejnej edycji konkursów MULTITEST.

Materiał zawarty w testach uwzględnia wymagania określone w podstawie 
programowej. Testy konkursowe będą testami wielokrotnego wyboru 

w szkołach na podstawie materiałów przygotowanych 
przez Centrum Edukacji Szkolnej. 

W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej konkursy zostaną przeprowadzone 
w formie online.

Termin zgłoszeń do konkursu Multitest 2021- 1 października 2021 r.

Terminy poszczególnych konkursów:
18-10-2021 r. - język polski, przyroda
19-10-2021 r. - matematyka
20-10-2021 r. - język angielski, chemia, fizyka
21-10-2021 r. - język niemiecki, język hiszpański, historia
22-10-2021 r. - biologia, geografia



R A D Y  N I E  O D  P A R A D Y,  1 / 2

Dojrzewanie u dzieci, to kwestia indywidualna i bardzo zróżnicowana. Proces ten może
rozpoczynać się już w wieku 9 - 10 lat, więc przypada na początek drugiego etapu
edukacyjnego w szkole podstawowej, który również sam w sobie wnosi wiele zmian
w funkcjonowanie ucznia w szkole. W oczach rodziców często to jeszcze dzieci, ale ich
zachowanie i potrzeby zbliżone są już do tych nastoletnich. Jak więc wspierać swoje dziecko
w tym procesie?
Szybsze dojrzewanie stawia wyzwania przed rodzicami, ponieważ w programie szkolnym
informacje na ten temat pojawiają się zdecydowanie później. Huśtawka nastrojów,
problemy z cerą, zmiany w obrębie ciała, poczucie niezrozumienia samego siebie, chęć
decydowania o sobie to kilka z wielu wyzwań, z którymi mierzą się ci młodzi ludzie.
Nie lekceważmy ich lęków, nie bagatelizujmy problemów.
Dzieci potrzebują dorosłych, więc osób dojrzałych emocjonalnie, zrównoważonych, które
będą ich autorytetami, skarbnicą wiedzy, ostoją. Choć dojrzewanie rodziców wyglądało
nieco inaczej niż współczesnych młodzieńców, warto okazać zrozumienie dla tego stanu.
Nie bagatelizować ich rozterek, wątpliwości i lęków. Z szacunkiem wysłuchać tego, co mają
do powiedzenia, wymienić się argumentami, jeśli mają potrzebę dyskutować oraz wspierać
w drodze ku dorosłości. Młodym ludziom bardzo brakuje akceptacji, a potrzeby jej
doświadczania przewrotnie potrafią wyrażać sięgając coraz bardziej wyszukanych
pomysłów. Czy w takim razie na wszystko pozwalać i przyglądać się rosnącej
samodzielności?

Burza w słoiku, czyli o wspieraniu w dojrzewaniu



R A D Y  N I E  O D  P A R A D Y,  2 / 2

Nie, dzieci potrzebują granic, potrzebują dorosłego jako wsparcia, ścian bezpieczeństwa,
które pozwolą na ich „burzę”. To okazja do stworzenia dla dziecka przestrzeni i wskazania
obszarów, w których może decydować samo za siebie, ale nie pozbawiając ich troski,
opieki i czuwania nad ustalonymi zasadami. Bywa to trudne, bo mamy nastolatka i dziecko
w jednym, które może być w pewnych sferach niedojrzałe, dziecinne, a w innych
zdecydowane, czułe na swoim punkcie i walczące o rozszerzenie granic. Gdzie najlepiej
więc je postawić?
Tam, gdzie czujemy. W miejscu, gdzie będziemy bezpieczni o niego, a ono szczęśliwe,
że zrobiło krok w swoim rozwoju. Możemy być dumni z naszych dzieci, z ich postępów
i czerpać przyjemność z patrzenia na ich kroczenie ku dorosłości. Zawsze będę zachęcać
do bycia autentycznym wobec swojego dziecka. Do dzielenia się swoimi wspomnieniami
z tego okresu, nazywania przeżywanych w tym momencie emocji, dzielenia się
wyzwaniami, jakie stawia przed nami ten kolejny etap. Podejście pełne empatii, szacunku
do jego potrzeb i zrozumienia dla tego stanu, to klucz do sukcesu w budowaniu relacji
rodzic-dziecko.
Załóżmy na chwilę „okulary dziecka” i spójrzmy na jego świat z jego perspektywy, a jeśli
jesteśmy rodzicem młodszego dziecka, to być blisko jego zainteresowań, spędzać razem
czas, aby w tę nastoletnią rzeczywistość wkroczyć razem, a nie dopiero próbować się
do niej dostać, gdy dostrzeżemy, że dziecko jest już dalej od nas i niewiele o nim wiemy.

Joanna Jaskulska – Korzan, psycholog w szkole Mentis



Sekretariat

czynny w godz. 8.00 - 17.30

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

biuro@szkola-mentis.edu.pl

Zarząd Szkoły

Anna Dąbrowska, Marta Bańkowska

zarzad@szkola-mentis.edu.pl

Dyrektor Szkoły – Damian Ściseł

tel.: 577 775 410

damian.scisel@szkola-mentis.edu.pl

Świetlica szkolna 

działa do godziny 18:30

tel.: 577 177 723

tel.: 539 777 945

Wicedyrektor Szkoły – Michał Kapłon

tel.: 695 235 005

michal.kaplon@szkola-mentis.edu.pl

Źródło materiałów graficznych:

Kontakty:

Psycholog szkolny 

Joanna Jaskulska – Korzan

joanna.jaskulska@szkola-mentis.edu.pl
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