
MENTISOWE WIEŚCI
GRUDZIEŃ 2022



 Przez cały grudzień zapraszamy 
do wspólnej zabawy matematycznej. 

Codziennie na terenie szkoły będą pojawiały się
nowe zadania. 
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Link do opisu rodziny - jej potrzeb i marzeń!
https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/rodzina/98513/1976

I w tym roku społeczność szkoły Mentis włącza
się w ogólnopolską akcję Stowarzyszenia Wiosna.

Wspólne pomaganie ma moc!

SZLACHETNA PACZKA 2022

https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/rodzina/98513/1976


 W czasie wspólnej  zabawy uczniowie wezmą udział  
w rozgrzewce poprowadzonej  przez instruktora,  poskaczą

na trampolinach oraz spróbują swoich s i ł  
w parku l inowym, tuż pod samym dachem Stacj i  Grawitacj i .

Mikołajkowe wyjście 
do Parku Trampolin Stacja Grawitacja.

12.12.2022r. (poniedziałek)
klasy 2a, 3 i 5



Serdecznie zapraszamy 
na tradycyjne,  mentisowe,  rozśpiewane

 spotkanie świąteczne pt. :

WELCOME 
TO THE WINTERLAND

TERMIN: 13.12.2022r. (wtorek) 

MIEJSCE: DOM KULTURY ŚWIT, ul. Piotra Wysockiego 11

CZAS: 16.30-18.30



Mirai  -  f i lm w kinie Muranów
16.12 .2022r.  (piątek)

 kl .5

Tym razem nasi piątoklasiści poznają historię
Japończyka o imieniu Kun. 

Film Mirai to ujmujące anime, udowadniające siłę
rodzinnego ciepła i ogromną rolę bliskich relacji,

których budowanie wymaga ciągłej pracy 
nad sobą.



Lekcja muzealna w Zamku Królewskim
16.12 .2022r.  (piątek)

kl . 1b

Uczniowie  klasy 1b wezmą udział w lekcji, której tematem będą:
"Legendy Warszawskie- Bazyliszek".
Podczas zajęć dzieci poznają jedną z najbardziej znanych legend
warszawskich i przekonają się, że Zamek bywa miejscem tajemniczym, 
w którym czasem coś straszy. 
Po zajęciach uczniowie będą potrafili odtworzyć wątek fabularny legendy,
będą też rozumieć znaczenie przysłowia "strach ma wielkie oczy".



Temat lekcji dla klasy 2b to "W pracowni Jana Matejki".
Podczas lekcji uczniowie poznają życie Jana Matejki 
oraz proces tworzenia dzieła od szkicu do jego ukończenia. 
Tematy oglądanych obrazów będą pretekstem do rozmowy 
o rozbiorach, Konstytucji 3 maja i innych wydarzeniach 
z historii Polski. Uczniowie nauczą się jak opisywać obraz
posługując się podstawową terminologią (kompozycja, plan,
symetria, plama barwna itp.), oraz łączyć temat malarski
z przedstawionymi wydarzeniami historycznymi. 
Uczniowie będą rozumieć znaczenie malarstwa Matejki 
dla kultury polskiej.

Lekcja muzealna w Zamku Królewskim
21. 12 .2022r.(środa)

kl .  2b



Spotkania wigilijne
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie każdej klasy będa

mogli wraz z wychowawcą spędzić czas w miłej atmosferze, przy
pięknych kolędach i piosenkach świątecznych w różnych językach.

Terminy spotkań dla poszczególnych klas:

22 grudnia (czwartek)
klasy:  1a,  1b

            2a,  2b
        5 ,  7

                 zerówka 

21  grudnia (środa)
klasy:  3 ,  4 ,oraz 8



Grudzień to czas przygotowań 
do Świąt  Bożego Narodzenia.  

W tym czasie klasy 0-3 wezmą udział  
w dwugodzinnych warsztatach,  

a klasa 4 i  5  wykona swoje działania na lekcjach
techniki .  Podczas spotkania stworzone zostaną

świąteczne stroiki .
Natomiast  w świet l icy dzieci  będą mogły wykonać
kolorowy lampion oraz upiec i  ozdobić pierniczki .

 

Świąteczne przygotowania



Do udziału w sesji zimowej olimpiady Olimpusek oraz olimpiady Olimpusek z języka angielskiego 
zapraszamy uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.  

Olimpiady mają zasięg ogólnopolski i zostaną przeprowadzone 
11-01-2023 r. i 12-01-2023 r.

Olimpiada Olimpusek polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu 
poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. 

Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić 
wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. 

Olimpiady pozwalają także na rozwijanie wyobraźni 
i myślenia twórczego dzieci. Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych 

w zależności od klasy.

Szanowni Rodzice! Do 7 grudnia zbieramy zgody
na udział w konkursie Olimpusek, który odbędzie

się w styczniu 2023r.

Olimpusek



Rady nie od parady



W tym cudownym, świątecznym czasie, życzymy Uczniom, Rodzicom
oraz Przyjaciołom Szkoły Mentis spokoju, miłości, radości, czasu 

dla siebie i najbliższych, zatrzymania się i zauważenia wokół tego, 
co w życiu jest naprawdę ważne i piękne...

Dziękujemy Państwu za tegoroczną współpracę oraz życzymy
szczęścia, realizacji marzeń, nowych wyzwań i wielu sukcesów 

w nadchodzącym 2023 roku...
 
Dyrekcja oraz Zarząd Szkoły Mentis

 
 


