
Szkolny Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

  

 
Życzliwość bez wątpienia odgrywa doniosą rolę  w codziennym życiu każdego człowieka. 

Przychylne nastawienie do świata, uśmiech, miłe słowo, uprzejmy gest, potrafią 

wprowadzić  w dobry nastrój oraz sprawić, że ludziom wokół lepiej się żyje. 

  

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły od dawna czynią starania, aby wprowadzić modę na 

życzliwość i kulturę osobistą. Doskonałą okazję do rozpowszechniania idei ludzkiej 

serdeczności stał się Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, który w Polsce obchodzony 

jest od 2006 roku.  Jak co, roku organizatorami szkolnej kampanii byli członkowie 

Samorządu Szkolnego. 
Cele szkolnej kampanii: 

  

1. Uświadomienie uczniom, że Dzień Życzliwości   i Pozdrowień to dzień bardzo szczególny. 

  

2. Uświadomienie członkom społeczności szkolnej , że zawsze należy być wobec siebie miłym, 

uprzejmym i życzliwym. 

  

3. Przekazanie uczniom informacji dotyczących właściwego zachowania się w różnych sytuacjach 

  

4. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania   zasad, na których powinna opierać się przyjaźń. 

  

5. Integracja i wdrażanie uczniów do kulturalnej   współpracy oraz zabawy.  

  

6. Zachęcanie członków społeczności szkolnej do okazywania życzliwości na co dzień.  

 

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły musieli przyjść ubrani na żółto. Na lekcjach, wspólnie 

ze swoimi wychowawcami, brali aktywny udział w zajęciach dydaktycznych dotyczących 

życzliwości i kultury osobistej. Musieli wykonać plakat, zawierający symbole życzliwości i 

powiesić go na drzwiach swoich klasopracowni. Najważniejszym jednak punktem dnia, był 

wybór „Klasowego Króla Życzliwości” lub „Klasowej Królowej Życzliwości” i wręczenie 

mu ORDERU ŻYCZLIWOŚCI! 

 
Oto zasady klasowego plebiscytu na „Króla/Królową Życzliwości” 

  

„Klasowy Król/ Królowa Życzliwości” 

  

              To jest ktoś, kogo ludzie bardzo lubią. 

   To jest ktoś, kto żyje w zgodzie z innymi. 



To jest ktoś, kto często jest uśmiechnięty. 

            To jest ktoś, kto uprzyjemnia życie w grupie. 

                                             To jest ktoś, kto potrafi rozweselać. 

                                             To jest ktoś, kto pomaga kolegom. 

                                             To jest ktoś, kto jest zdyscyplinowany. 

    To jest ktoś, na kim zawsze można polegać. 

   To jest ktoś, kto staje w obronie słabszych. 

                                             To jest ktoś, kto wzbudza zaufanie. 

 

NAGRODZENI: 
 

 
„KRÓLOWA ŻYCZLIWOŚCI” KLASY „0”  Wiktoria Szczepura 

„KRÓL ŻYCZLIWOŚCI” KLASY „0” Mieszko Moniuszko 

 
„KRÓLOWA ŻYCZLIWOŚCI” KLASY I  Weronika Wiśniewska 

„KRÓL ŻYCZLIWOŚCI” KLASY I Filip Giza 

 

 
„KRÓLOWA ŻYCZLIWOŚCI” KLASY II Natalia Prolan 

 
„KRÓLOWA ŻYCZLIWOŚCI” KLASY III Izabela Dębowska 

 

 
 

„KRÓLOWA ŻYCZLIWOŚCI” KLASY IV Izabela Rećko 

 
 

„KRÓL ŻYCZLIWOŚCI” KLASY V Łukasz Suszko 

 
„KRÓLOWA ŻYCZLIWOŚCI” KLASY VI  Natalia Feltowicz 

                                                                                   

„KRÓLOWA ŻYCZLIWOŚCI” KLASY VII Weronika Zieziulewicz 


