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Kalendarz świąt nietypowych podpowiada nam, że 2 lutego obchodzony jest
Dzień Naleśnika :)

Postaramy się wykorzystać to jak najlepiej i najsmaczniej. 
Klasa 3 na lekcji języka polskiego, a klasa 5 na zajęciach techniki 

zamienią się w kucharzy i przygotują pyyyyszne naleśniki.
 

Dzień Naleśnika
2.02.2023r. (czwartek)

uczniowie klas 3 i 5



Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie Muranów
8.02.2023r. (środa)

klasa 5
Nasi piątoklasiści w lutym obejrzą animację pt."Fritzi - przyjaźń bez granic".

Poznają w niej losy dziewczynki, która dorasta w trudnej rzeczywistości
politycznej Niemiec Wschodnich pod koniec lat osiemdziesiątych. 

Dzięki projekcji uczniowie będą mogli zastanowić się nad takimi pojęciami
jak współczesny patriotyzm, zaangażowanie obywatelskie oraz przyjaźń.



Pizzeria u trzecioklasistów
9.02.2023r. (czwartek)

klasa 3
Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie 9 lutego obchodzony jest

Międzynarodowy Dzień Pizzy. Nie możemy ominąć tak ważnego święta :)
Każdy trzecioklasista będzie mógł zrobić samodzielnie swoją pizzę,

udekorować ją ulubionymi dodatkami i zjeść. 
To będzie wyjątkowe drugie śniadanie.



Nocowanka w szkole Mentis
9/10.02.2023r. (czwartek/piątek)

klasa 5

Wieczór filmowy, noc w szkole 
i wspólne śniadanie, to wydarzenie,

które ma przed sobą klasa 5-ta. 
Wieczorem potowarzyszą nam gry

integracyjne i przy obecności
zdrowych przekąsek wspólnie

obejrzymy film,
a rano postaramy się 
nie zaspać na lekcje :)

:)
 



Nasza tradycyjna mentisowa 
zielona w serduszka

skrzynka walentynkowa
przyjmuje przesyłki 

od poniedziałku (6.02.) 
do czwartku (9.02.).

 
Walentynkowi Listonosze

dostarczą przesyłki  
do adresatów 

w piątek, 10.02.2023r.



Zapraszamy naszych najmłodszych uczniów
na pełną muzyki i tańca zabawę karnawałową.

Maski i przebrania mile widziane!
Zachęcamy uczniów do przyniesienia zdrowej przekąski 

na wspólny stół 
(np. owoce, marchewki, bakalie, owsiane ciasteczka). 

W szkolnej świetlicy przygotujemy ekstra kolorowe galaretki!

BAL KARNAWAŁOWY
10.02.2023 r. (piątek)
w godz. 15.00 - 17.00



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
(TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO)

27.02 - 03.03.2023r.

przedstawienie słowno-muzyczne „Łamańce językowe” (klasy 0-5;
1.03.2023r.);
konkurs matematyczny - zadania z treścią z wykorzystaniem
trudnych słów i wyrażeń (klasy 4-8);
konkurs na hasło/wierszyk/krótki tekst reklamujący język ojczysty
(klasy 0-8);
konkurs frazeologiczny (klasy 4-8).

W ramach obchodów Tygodnia Języka Polskiego
na uczniów naszej szkoły czeka:



Przed nami ferie, podczas których pojawi się również więcej czasu
na korzystanie ze sprzętów ekranowych i Internetu. Nowoczesne
technologie cyfrowe mogą stanowić ryzyko uzależnienia 
dla dziecka lub nas samych. Jeśli nie jesteśmy w stanie wyobrazić
sobie dnia bez telefonu i towarzyszy on nam w większości czynności
w domu (spożywanie posiłków, kąpiel, odpoczynek), 
to warto przyjrzeć się temu bliżej i podjąć odpowiednie działania
profilaktyczne, aby nawyk nie przerodził się w uzależnienie.
Pamiętajmy również o tym, że to my stanowimy wzorzec 
dla dziecka, które szybko uczy się poprzez naśladowanie naszych
zachowań.  

Rady nie od paradyUzależnienie od ekranu




