
MENTISOWE
WIEŚCI
PAŹDZIERNIK 2022 



*Już od początku miesiąca
zerówka dołączy do dwóch ogólnopolskich projektów

edukacyjnych: „W świecie Montessori” 
oraz „Kreatywne Dziecko”. Przed grupą staną 

pierwsze wyzwania – „Półka tematyczna – Jesień” 
oraz „Jesienne drzewo sensoryczne”.

 
*10.10.2022r. do zerówkowej grupy zawita

"tajemniczy" gość...
 

*pod koniec miesiąca, w fantastycznych - strasznych -
przebraniach, dzieci będą bawić się na halloweenowej

imprezie.
To wszystko i wiele, wiele innych powodów do dobrej

zabawy i rozwoju!

Na dzieci z mentisowej
"zeróweczki" 

w październiku czeka 
sporo atrakcji... 



Po raz kolejny nasza mentisowa społeczność włączy
się w akcję pomocy zwierzętom ze schroniska 

w Nowym Dworze Mazowieckim.
Zwierzętom najbardziej potrzebne są:

-koce, pledy, 
-prześcieradła i wszystko, co ogrzeje ich budy 

przed zbliżającą się zimą. 
 

Zbieramy również karmę, żwirek dla kotków 
i akcesoria dla zwierząt takie jak obroże, szelki, 

obroże przeciwpasożytnicze.
 

Dary można przynosić do szkoły 
przez cały październik.

3.10.2022r. - start akcji

Paczka dla Zwierzaczka

klasy 0 - 8



Już na początku października 
 uczniowie klas 2a i 2b wezmą udział 

w lekcji przyrodniczej 
w gospodarstwie rolnym Majlert.

Dzieci spędzą czas na polu uprawnym
 i dowiedzą się więcej na temat pracy

rolnika.

4.10.2022r.

Wycieczka do gospodarstwa rolnego

klasy 2a i 2b



4 października przypada Światowy
Dzień Zwierząt. W związku z tym, 
5 października klasę 1a odwiedzi

Mama Poli z psem Ozzim, 
który „zawodowo” zajmuje się

dogoterapią. 
Dzieci będą miały okazję uczestniczyć
w zajęciach z dogoterapii, pogłaskać

Ozziego 
i dowiedzieć się wielu interesujących

rzeczy na temat jego „pracy”.

5.10.2022r.

Wizyta Ozziego
klasa 1a



9 października obchodzony jest
Światowy Dzień Poczty. 

W związku z tym, nasi najmłodsi
uczniowie nauczą się pisać listy 
oraz poprawnie je adresować. 
W klasach 0 - 3 zorganizowana

zostanie poczta międzyklasowa - 
 wybierzemy się na pobliską pocztę,

aby wysłać list do wylosowanej
wcześniej klasy :)

10 - 14.10.2022r.

"Ludzie listy piszą..."
klasy 0 - 3



10 października będziemy wspólnie świętować 
i edukować poprzez gry, a przede wszystkim

dobrze bawić się grając w znane i lubiane tytuły.
Planszówkowe rozgrywki to nie tylko sposób 
na relaks i ciekawy sposób spędzenia wolnego
czasu, ale także zajęcie, które wspiera rozwój

naszej wiedzy i wyobraźni. Gry planszowe 
to prawdziwy sport intelektualny, angażujący
kluczowe obszary naszego myślenia, takie jak:

pamięć, planowanie czy liczenie.
 

 Uczniowie będą mieli okazję przynieść w tym
dniu do szkoły swoje ulubione planszówki 

oraz zagrać w polecane przez nauczycieli tytuły.
Szczegóły wkrótce w ogłoszeniach na Librusie.

 

10.10.2022r.

Dzień gier planszowych
klasy 4 - 8



Kolejną projekcję w ramach programu
Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej,

uczniowie klasy 5 obejrzą 
na lekcji języka polskiego. 

Tym razem będzie to film mówiący 
o dojrzewaniu, relacjach

międzypokoleniowych, chorobie w rodzinie 
i sposobach na radzenie sobie z trudnymi

sytuacjami.
 

Zapraszamy uczniów do poznania
 "Całego świata Romy".

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 - w październiku online

klasa 5



Uczniowie klas 4 - 8 wybiorą się 
w październiku na pięciodniową wycieczkę 

(ośrodek Słoneczna w Międzygórzu).
Uczniowie zwiedzą

Kopalnię Złota w Złotym Stoku,
a zajęcia i warsztaty będą prowadzone 

w języku angielskim przez wolontariuszy 
z całego świata. 

Celem programu EuroWeek jest:
 - zapewnienie intensywnego szkolenia,

promującego wśród uczestników uczenie się
 i rozwój przez całe życie,

-rozwijanie zdolności przywódczych,
-budowanie pewności siebie,

-promocja nauki języków obcych,
-rozwijanie zdolności komunikacyjnych 

w języku angielskim,
-integracja wielokulturowa.

13 - 17.10.2022r.

EuroWeek Szkoła Liderów
klasy 4 - 8



To już trzeci rok akcji Pola Nadziei 
w szkole Mentis. 

Zachęcamy do wsparcia warszawskiego
Hospicjum Domowego  poprzez zakup

cebulek żonkili.
Koszt cebulek, które będą
rozprowadzane w szkole 

w dniach 18 - 21.10, to 5zł za sztukę
. 

Każdy uczeń może zdecydować, 
czy  będzie sadził cebulki w szkolnym

ogródku, czy w swoim ogrodzie (babci,
cioci...) i wyobrazić sobie, gdzie 

z początkiem wiosny pojawi się symbol
nadziei dla chorujących osób...

18 - 21.10.2022r.

Pola Nadziei
klasy 0 - 8



Spektakl Kot w Butach to pełna wrażeń,
dowcipna i zaskakująca, muzyczna wędrówka

przez różne poziomy baśniowej rzeczywistości.
Nasi uczniowie przeniosą się do bajkowej krainy,

gdzie wszystko jest możliwe. 
Wierni przyjaciele: Kot w Butach wraz 

z najmłodszym synem Młynarza, Jaśkiem, ruszą 
w daleką podróż w celu spełnienia najskrytszych
marzeń młodego chłopca. Niełatwe to zadanie.

Naszym bohaterom pomoże ich odwaga,
wytrwałość i wzajemne, przyjacielskie wsparcie.

.

20.10.2022r.

"Kot w Butach" 
spektakl muzyczny

klasy 0 - 3



W październiku uczniów klas 1b i 2b czeka
niesamowita przygoda - odwiedziny 

u zamieszkających w Warszawie papug.
Dzieci będą miały okazję obcować z tymi

pięknymi zwierzętami - nakarmić je 
i obserwować z bardzo bliskiej odległości,  
a także poznać sekrety życia egzotycznych

ptaków.
.

21 i 25.10.2022r.

Papugarnia
klasy 1b i 2b



Uczymy się odpoczywać, by zadbać o siebie!
 

W związku ze Światowym Dniem Zdrowia
Psychicznego, porozmawiamy o emocjach,

posłuchamy spokojnej muzyki w strefie relaksu,
zaproponujemy krótką sesję jogi.

W miłych i oswojonych piżamkach i szlafrokach, 
z przytulakami dającymi bezpieczeństwo,

pobawimy się przy muzyce. 
 

Uwaga! Uczniowie w piżamach nie będą 
tego dnia odpytywani :)

24.10.2022r.

Dzień w piżamach
dla wszystkich chętnych 

uczniów i nauczycieli



W programie: 
-prezentacje i plakaty o krajach

niemieckojęzycznych;
-piosenki;

-projekt eTwinnig "Brezel";
-degustacja smakołyków z obszaru krajów
niemieckojęzycznych (np. Kartoffelsalat,

Apfelstrudel, Brezel);
-nauka j. niemieckiego;

-pozdrowienia z Niemiec i filmiki od naszej
znajomej studentki - Sophie Hinz! 

 
Serdecznie zapraszają szkolne grupy języka

niemieckiego wraz z nauczycielką.

26.10.2022r.

Dzień Kultury Niemieckojęzycznej 
i Języka Niemieckiego

klasy 1 - 8



Przez ostatnie dwa lata, ze względu na pandemię,
nie mogliśmy zorganizować tej wyjątkowej

uroczystości. W tym roku, oficjalnie w poczet
uczniów naszej szkoły, wstąpią wszyscy uczniowie

z edukacji wczesnoszkolnej.
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców 
na uroczystość pasowania na uczniów 

Polsko – Angielskiej Szkoły Podstawowej Mentis,
które odbędzie się 27 października (czwartek) 

o godz.:
klasa 1a i klasa 1b – godz. 8:30

klasa 2a, klasa 2b oraz klasa 3 – godz. 9:30
.

27.10.2022r.

Ślubowanie 
edukacji wczesnoszkolnej

klasy 1 - 3



W ostatni dzień października w krajach
anglosaskich obchodzone jest święto Halloween,

jako wigilia uroczystości Wszystkich Świętych.
Związane jest ono ze zwyczajem sięgającym

dawnej tradycji Celtów, którzy wierzyli, 
że 31 października duchy zmarłych odwiedzają

żyjących.
W naszej szkole, 28 października, zobaczymy 
 stwory, wiedźmy, czarownice, wampiry i inne

strachy, które można będzie podziwiać na
halloween’owym balu dla klas 0-3, a klasy starsze

będą brały udział w grach i quizach.
Ta krótka lekcja kultury krajów angielskiego

obszaru językowego nauczy nas bycia otwartym 
i tolerancyjnym na inne święta i kultury, nie

zapominając jednak o tym, że w Polsce 1 listopada
obchodzimy Święto Wszystkich Świętych 

i wspominamy zmarłych.

28.10.2022r.

Halloween
klasy 0 - 8



KINO MENTIS
w świetlicy

Uwaga! 
Wyjątkowe wydarzenie!

W październiku zapraszamy
uczniów naszej szkoły na dwa

pokazy filmów z programu 
9. Międzynarodowego Festiwalu

Filmowego Kino Dzieci.
 

Zapraszamy
do KLUBOKAWIARNI

7 oraz 21.10.2022r.
godz. 16.30



pn. wt. śr. czw. pt. sob. nd.

17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10

24.10 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10

31.10 1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11

31.10.2022r. 
- dniem wolnym 

od zajęć dydaktycznych.
Szanowni Państwo, 

zgodnie z Harmonogramem 
dni wolnych w roku szkolnym

2022/2023,  
31.10.2022r. będzie dniem wolnym 

od zajęć dydaktycznych.  
Dla zainteresowanych rodzin - 

na podstawie zapisów - zostanie tego
dnia zorganizowana 
opieka nad uczniami.

 
Zapisy u wychowawców 

do 24.10.2022r.



Rady nie od parady
Szanowni Rodzice!

 polecam Waszej uwadze broszurę
opracowaną 

przez Fundację Dajemy Dzieciom
Siłę pt.: "Nie rodzimy się rodzicami,

ale uczymy się nimi być. 
10 wskazówek, które pomogą Ci

wzmocnić dziecko." 
 

Joanna Jaskulska - Korzan, psycholog

Broszura znajduje się 
na stronie FDDS.

Kliknij w link znajdujący się
poniżej.

https://edukacja.fdds.pl/course/view.php?id=463

https://edukacja.fdds.pl/course/view.php?id=463

