XVI Dzień Życzliwości pod hasłem: „Życzliwi żyją dłużej!”
Tradycyjnie, w ostatni dzień przed feriami zimowymi, podsumowaliśmy nie tylko nasze
wyniki w nauce, ale także cieszyliśmy się z naszych wspólnych działań, które budują dobrą
atmosferę panującą w naszej szkole.
W naszej szkole życzliwość trwa przez cały rok. Uczniowie biorą udział w różnych akcjach,
aby okazywać swoją życzliwość innym. Przykładami tego są:





przygotowywanie paczek dla dzieci z Hospicjum im. ks. Dutkiewicza w Gdańsku,
pomoc dla zwierząt ze schroniska,
zbieranie nakrętek na rzecz hospicjum
oraz wiele innych: kiermasz bożonarodzeniowy, wtorkowe przekąski, przeróżne
konkursy, w których chętnie bierzemy udział, to także koleżeńska pomoc w nauce
i wsparcie, jakie okazujemy swoim kolegom i koleżankom w trudnych sytuacjach.

Gdy się uśmiechamy do kogoś, pomagamy komuś, ustępujemy miejsca
w autobusie, to robimy dobry uczynek. Ale także inni patrzą wtedy na nas, jak na kogoś,
komu można zaufać. Życzliwość ułatwia nawiązanie nowych kontaktów i przyjaźni. Życzliwi
mają więcej przyjaciół, a dzięki życzliwości innych zmniejsza się poczucie osamotnienia,
buduje się empatia i poczucie solidarności. Osoby, które otoczone są przyjaciółmi są
szczęśliwsze, zdrowsze, rzadziej chorują i dłużej żyją.
Życzliwość zwiększa szansę, abyśmy poczuli się szczęśliwi. Uśmiech na ulicy, dobre relacje z
innymi, przebywanie wśród bliskich, serdeczny uścisk wpływają na nasz organizm, jak
najlepsza szczepionka. Nie wierzycie? Mieliście okazję się przekonać oglądając występ
uczniów z klasy IIIE.
Aktorzy z klasy III E pod opieką pani Tatiany Masztalerz każdego roku występowali dla nas
w Dniu Życzliwości. To był ich ostatni występ, więc jeszcze raz serdecznie im dziękujemy!
Na auli podsumowaliśmy dzisiaj wszystkie konkursy zorganizowane w ramach XVI Dnia
Życzliwości, którego w tym roku hasło przewodnie brzmiało: „Życzliwi żyją dłużej!”. Nasze
święto uświetnił także występ uczniów z klasy III E pod opieką pani Tatiany Masztalerz.
Gratulujemy wszystkim wygranym oraz życzymy udanych i radosnych ferii!
Oto wyniki konkursów:
Najsympatyczniejsza klasa – II A
Najbardziej życzliwy nauczyciel – Jolanta Budziak (II miejsce: Ewa Rostecka i Magdalena
Krajewska)
M2 – II B (24 osoby zmieściły się!)

Konkurs fotograficzny:

I miejsce – IV B, IV C, II B
II miejsce – IV A, VII G
III miejsce – II E, II F

Konkurs plastyczny:
I miejsce – Kornelia Gardzielewska II A, Maria Głyżewska VII E
II miejsce – Zofia Chmielewska VII D, Weronika Maj VII D
III miejsce – Bartosz Świercz II B

Konkurs literacki:


Proza:

I miejsce – Agata Stachowicz III F
II miejsce – Kinga Kłodnicka VII C
III miejsce – Kornelia Gardzielewska II A
Wyróżnienia: Oliwia Gniewiewska IV B, Agata Roman VII G


Poezja: Ewa Solecka II F

Konkurs klasowe pudełko na nakrętki:
I miejsce – IV A i IV C
II miejsce – II F
III miejsce – IV B

