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W listopadzie uczniowie klasy 5, w ramach cyklu przygotowanego 
na ten rok szkolny przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty,

poznają historię Jo i jej rodziny. 
Projekcja stanie się wstępem do rozmowy o trudnym życiowym
sprawdzianie, czyli chorobie. Uczniowie będą mogli zastanowić
się nad odpowiedziami na pytania: czy łatwiej jest przechodzić

chorobę, próbując o niej zapomnieć? W czym nam może pomóc
świat fantazji? Jak ważną rolę w naszym życiu pełni nadzieja?

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
9.11.2022r. (środa)



 

11 listopada ponownie będziemy cieszyć się 
niepodległością Polski! 

 
Jak co roku organizujemy uroczyste

obchody Święta Niepodległości 
dla naszej szkolnej społeczności 

uczniów i nauczycieli. 
 
 

Tego dnia przypnijmy wszyscy
biało – czerwone kotyliony.

Uroczyste obchody 
Święta Niepodległości

10.11.2022r. (czwartek)

 



 

19 listopada setki szkół 
i przedszkoli w całej Polsce po raz kolejny
będą obchodzić Międzynarodowy Dzień

Praw Dziecka. Wydarzenie jest
organizowane z okazji przypadającej 

w sobotę (20.11.22r.) rocznicy uchwalenia
Konwencji o prawach dziecka. 

Dzień ten przypomina nam, 
że wszyscy powinniśmy zwracać

szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.
Również w szkole Mentis tego dnia

przypomnimy sobie o tym, jakie prawa mają
najmłodsi i jak należy je respektować.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
19.11.2022r. (piątek)

 



 

Już czas na kolejną edycję Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów!
 

W tym roku I część I etapu Olimpiady odbędzie się 21.11.2022r. 
w godz. 15:00-15:45. Jest to test pisemny wykonywany w szkole.

 
Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów (OJAJ) to test sprawdzający

umiejętności uczniów ostatnich lat szkoły podstawowej w zakresie
języka angielskiego. Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół

podstawowych, II etapu edukacyjnego, zwłaszcza VII, VIII klasy.
Dlaczego warto wziąć w niej udział?

Dla laureatów Olimpiady jest ona przepustką do wymarzonego
liceum. Laureaci są także zwonieni z części egzaminu ósmoklasisty

poświęconej językowi angielskiemu.
 

Zachęcamy do udziału!

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów
21.11.2022r. (poniedziałek)

 



 

Święto najzwyklejszego przedmiotu w szkole?...
Tak! już niedługo czeka nas Dzień Kredki!
Będzie to wspaniała okazja do stworzenia

kolorowych arcydzieł - dzieci będą miały kolejny
raz możliwość wyrażenia siebie 

poprzez piękne rysunki.

Dzień Kredki :)
22.11.2022r. (wtorek)

 





W listopadzie najmłodsze dzieci 
w naszej szkole będą miały możliwość

celebrowania 
Światowego Dnia Pluszowego Misia. 
Tego dnia nie zabraknie „misiowych”

atrakcji m.in. plastycznych 
oraz muzycznych.

Dzień Pluszowego Misia
25.11.2022r. (piątek)



W szkole Mentis ruszamy ze zbiórką plastikowych nakrętek 
od butelek, które będą przekazane na rzecz wsparcia działań

Ośrodka Domowe Hospicjum na ulicy Tykocińskiej w Warszawie. 
To już druga - po Polach Nadziei -  szkolna akcja na rzecz wsparcia

chorujących osób.
 Środki pochodzące z nakrętek są wykorzystywane 

na zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego do bezpłatnej
wypożyczalni dla pacjentów.

 
Ważna wskazówka:

plastikowe nakrętki po artykułach spożywczych i chemii gospodarczej
powinny być czyste i pozbawione elementów papierowych.

Zbieramy nakrętki!



Po raz kolejny w naszej szkole zrobi się
pomarańczowo za sprawą Kampanii 19 dni
przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci  

i młodzieży. Będziemy rozmawiać o tym, czym jest
przemoc oraz jak reagować, gdy jesteśmy  

jej świadkiem. Uczniowie dowiedzą się również,
gdzie szukać pomocy  

w tych trudnych sytuacjach.  
 

Autorem światowej kampanii jest  
Women’s World Summit Foundation 

i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych,
którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży  

był wolny od przemocy. 
 

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka.
Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone

w ramach kampanii działania mają ostrzegać.
Zwracać uwagę.  

Uczyć widzieć więcej i lepiej. 



"WHO podaje, że w skali świata aż 75 proc. cierpiących na depresję dorosłych i dzieci nie leczy się. Wymienia się
trzy powody tej sytuacji – po pierwsze brak zasobów, po drugie brak wyszkolonych pracowników służby zdrowia, 
po trzecie społeczne piętno, jakim obciążamy osoby zmagające się z chorobami czy zaburzeniami psychicznymi."

Nadal za mało mówi się o depresji wśród dzieci, a może dotyczyć ona naszego dziecka lub kogoś w jego otoczeniu.
Polecam więc wszystkim rodzicom reportaż, w którym zostały przedstawione historie czterech dziewczynek
chorujących na depresję. W książce zawarte są również informacje od specjalistów z dziedziny psychiatrii oraz
psychologii na co dzień pracującymi z młodzieżą. Poruszone zostały również skutki oddziaływań pandemii,
dezinformacji oraz obostrzeń na dzieci i nastolatków. Książka została napisana przystępnym językiem, ale traktująca
w obiektywny sposób o obecnym stanie psychologii i psychiatrii dziecięcej w Polsce. Stanowi również ważną
wskazówkę wychowawczą. 

"Dziecko boi się właśnie tej reakcji, że ktoś na niego nakrzyczy, ktoś go wyzwie, że ktoś mu powie „a co to jest 
za problem, ja w twoim wieku miałem tak i tak, a ty, jak będziesz w moim wieku, to wtedy zobaczysz, co to są 
za problemy…” albo „weź się uspokój, czym ty się przejmujesz”, „za chwilę będzie lepiej”, „przecież wszystko się
ułoży”. To są słowa, które odnoszą skutek odwrotny od zamierzonego, choć intencją rodzica jest właśnie to, 
by pomogły."

Serdecznie polecam lekturę na jesienny wieczór,
Joanna Jaskulska-Korzan

 

Rady nie od parady


