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Kalendarium: 
         Kwiecień w klasie 2! 
5.04. Wyjazd do Fabryki Wedla – kl. 4 
13.04. Egg Hunt w Mentis! 
          Book Week - dla wszystkich mentisowiczów :) 
22.04. Earth Day - działamy proeko! 
22.04. Muzeum Ewolucji - zajęcia dla kl. 0-3 
28.04. "Szczęściara" w kinie Muranów - kl. 4 
            Zbiórka - pomoc dla ukraińskich szpitali 
            Rady nie od parady 
            Kontakt 



6.04.  
Światowy Dzień Sportu i Tenisa 

Stołowego w klasie drugiej. 
Sport wpływa nie tylko 

pozytywnie na kondycję,  
ale i kształtuje charakter. 

Drugoklasiści będą mieli okazję 
sprawdzić się w różnych 

dyscyplinach sportu, także  
w czasie świetlicy. 

1.04.  
"Nie bądź zielony dla 

autyzmu!" - ubierz się na 
niebiesko. Zakładając bluzkę  

w odcieniach niebieskiego 
okazujemy wsparcie osobom  

z autyzmem i zespołem 
Aspergera. 

12.04. 
 Dzień Czekolady- ten wtorek 
będzie bardzo słodkim dniem. 

Dowiemy się skąd pochodzi ten 
pyszny słodycz oraz 

przygotujemy własne desery. 

22.04. 
Dzień Ziemi. Ziemia to 

wspólny dom wszystkich 
ludzi. Zróbmy dla niej prezent 

:) -  każda klasa 
może  dołączyć się  

do drugoklasistów i zasadzić 
swój wspólnie wybrany  

i  zakupiony krzew. 

Oj! wypadły kartki z kalendarza klasy drugiej :) 



Podczas warsztatów w Pijalni Czekolady E.Wedel czwartoklasiści 
dowiedzą się, skąd bierze się czekolada.  

Po dawce słodkiej wiedzy nastąpi część praktyczna warsztatów:  
dekorowanie pyszną czekoladą!  

Na koniec każdy z małych cukierników otrzyma  
dyplom potwierdzający uczestnictwo w zajęciach.  

Gwarantujemy niezapomniane wrażenia i mnóstwo radości!  

5.04.2022r. (wtorek)  
klasa 4  

Czekoladowy świat Wedla 





Book Week 
w szkole 
Mentis 

W ramach obchodów Światowego Dnia Książki chcemy stworzyć 
okazje pozwalające na poszerzenie bibliotek domowych naszych 

uczniów oraz zachęcenie do dzielenia się poznaną literaturą. 
Czeka nas, między innymi: 

SPRZEDAŻ KSIĄŻEK W JĘZYKU ANGIELSKIM  

Pierwsza z nich to kiermasz książek z Usborne Book Company, 
gdzie nasz przedstawiciel będzie proponował różnorodne 

książki angielskie dla uczniów na ul. Piwoniowej 18. 



LOTERIA "UWOLNIJ KSIĄŻKĘ" 

Jeżeli masz w domu książki, które: 

• zostały już przez Ciebie przeczytane i chciałbyś się nimi podzielić z innymi, 

• były nietrafionym prezentem lub mimo obiecującej okładki nie przypadły Ci do gustu,  
a inne osoby miałyby szansę się nimi zachwycić, 

• są wspaniałe, ale nie masz już dla nich miejsca, a nie chcesz ich wyrzucić, 

• z jakiegokolwiek innego powodu zostały uwięzione na Twojej półce i nie zamierzasz już  
z nich korzystać...UWOLNIJ JE! 

Teraz jest możliwość podzielenia się nimi z kimś, komu sprawią przyjemność.  Za każdą 
przyniesioną książkę uczeń dostanie los, który umożliwi mu wylosowanie książek 
z zebranej kolekcji. 

Szczegóły już wkrótce, a już dziś zachęcamy do przejrzenia domowych biblioteczek. 



DZIEŃ ULUBIONEJ POSTACI KSIĄŻKOWEJ - Character Day 

Dzień postaci książkowej to globalne wydarzenie dla wszystkich 
czytelników. Nasi uczniowie też będą mogli przebrać się  

za swoje ulubione postacie z książek.   Czy ktoś rozpozna Waszą 
postać? To zależy od Was :) – na wszelki wypadek przynieście  

do szkoły również książkę, z której ta postać pochodzi.  
 To będzie świetna zabawa!  

Już niedługo podamy Wam datę dnia przebieranek! 



22 kwietnia 2022r. 

Międzynarodowy Dzień Ziemi 

Jak co roku, i tej wiosny, podejmiemy w szkole Mentis 
działania dla Ziemi - upiększymy i posprzątamy nasz 
kawałek świata.  Przypomnimy sobie także, co dla 
Ziemi jest najlepsze i co może robić dla jej dobra 

codziennie każdy uczeń, rodzic i nauczyciel.  
 



22 kwietnia 2022r. 

Uczniowie klas 0-3 spędzą Dzień Ziemi  
w Muzeum Ewolucji w Pałacu Kultury i Nauki. 

Zwiedzą wystawę skamieniałości i minerałów, poznają 
historię ewolucji człowieka, a także będą mieli okazję 

obejrzeć eksponaty z kolekcji muzeum, takie jak ogromne 
szkielety dinozaurów oraz muszle 

 
 



28.04.2022r. (czwartek) 
 

KLASA 4 
 

To już ostatnie w tym roku szkolnym wyjście  
uczniów kl. 4 do kina Muranów.  

Tegoroczny cykl filmów zamykamy opowieścią  
o niezwykle pogodnej i nieoczywistej rudowłosej dziewczynce, 

która wbrew wszelkim oczekiwaniom nie załamuje się  
po stracie siostry i niezłomnie dąży do tego, aby przywrócić 

radość życia swym ogarniętym żałobą i konfliktami rodzicom.  
 

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – 
film pt. "Szczęściara" 





Rozmowy na trudne tematy 
Jako rodzice niekiedy zostajemy zaskoczeni rozmową na tematy, na które nie 
jesteśmy przygotowani. Dzieci ufają nam i kształtując swoje opinie  
o świecie i zjawiskach wzorują się na tym, co usłyszą od nas. Niekiedy 
pojawia się dylemat, czy to odpowiedni czas na takie rozmowy i na ile 
„wtajemniczać” dziecko w dane obszary rzeczywistości. 

Jak więc rozmawiać na trudne tematy? 

Wysłuchaj 

Podstawa każdego dialogu, to rozpoznanie potrzeb dziecka w tym zakresie. 
Czasami dziecko chce uporządkować sobie posiadane informacje 
opowiadając nam o tym, czego się dowiedziało i nie pyta nas o więcej, a to 
oznacza, że ta wiedza na ten moment i ten temat jest wystarczająca.  
Nie w każdej sytuacji musi się to zmienić w wykład :) 

Mów prawdę 

Masz prawo czegoś nie wiedzieć, czy też chcieć się upewnić. Otaczanie się 
prawdą w dzieciństwie ma duże znaczenie w nauce radzenia sobie  
z rzeczywistością. Jednocześnie ilość szczegółów dostosuj do wieku  
i gotowości dziecka na zgłębienie tego tematu. Staraj się przekazywać 
dziecku fakty, a nie swoją opinię na dany temat, aby pozostała przestrzeń  
do wyrobienia sobie własnego zdania w przyszłości. 

 

Rady nie od parady 



Zadawaj pytania 

„Czego ode mnie potrzebujesz?” 

„Co chcesz wiedzieć więcej?” 

„Chcesz ze mną o tym porozmawiać?” 

Zadając otwarte i ogólne pytania możemy pomóc dziecku w dostrzeganiu 
swoich potrzeb i formułowaniu próśb, co jest bardzo przydatne w życiu J 

Dostrzegaj emocje 

Emocjonalne reakcje dziecka mogą dać rodzicom informacje, czego ono 
potrzebuje: 

Co czuje, gdy o tym mówi? 

Czy rozmowa na ten temat wynika z potrzeby wiedzy? 

Czy dziecko jest zaniepokojone informacjami na ten temat? 

Ważne jest tutaj oddzielenie swojej reakcji na podjętą przez dziecko 
rozmowę i dołożenie starań, aby dialog nie był prowadzony przez pryzmat 
własnego wzbudzenia obszarem rozmowy. Niekiedy tematy nastolatków 
budzą w nas samych lęk lub zaskakują, bo w naszym rodzinnym domu nie 
były poruszane, czy też myśleliśmy, że naszego dziecka one nie dotyczą. 

 

 

Rady nie od parady 



Jak już zobaczymy, co jest w nas, to pomóżmy nazwać emocje 
dziecku: „Widzę, że bardzo poruszył cię ten temat, jak się z tym czujesz?” 

„Słyszę, że podnosisz głos, rozzłościła cię ta sytuacja?” 

„To zrozumiałe, że ci smutno, jeśli….” 

Pozwólmy dziecku przeżywać te wszystkie emocje, akceptując  
i wspierając, bez pocieszania, negowania i udawania, że „nic się nie dzieje”. 

Usłysz dziecko 

Czasami historia o tym, jaki problem ma koleżanka nie jest tylko 
problemem koleżanki, a również naszego dziecka. Mówienie o świetnym 
wyjeździe innej rodziny może być prośbą o 

wspólnie spędzony czas, a opowiadanie o stresie przed klasówką wołaniem  
o pomoc np. w obawie nie spełniania oczekiwań rodzica. 

Rozmowa jest fundamentem relacji i warto ją podejmować nawet, gdy 
trudny temat wymaga od nas wyjścia z własnej strefy komfortu, ponieważ 
stanowi jednocześnie bilet do świata naszego dziecka. 

 

Joanna Jaskulska – Korzan, psycholog 

 

Rady nie od parady 



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 – 16.30 

tel.:  693  010  200, biuro@szkola-mentis.edu.pl 

Psycholog 
 Joanna Jaskulska - Korzan 

joanna.jaskulska@szkola-mentis.edu.pl 

Kontakt telefoniczny ze świetlicą szkolną  
do godziny 18:30     

tel.: 577 177 723  

Kontakt: 
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