
PROTOKUŁ 

z akcji „DZIEŃ UŚMIECHU” w naszym Gimnazjum 
 

W piątek, 3 października, w ramach obchodów Światowego Dnia Uśmiechu  

w naszej szkole przeprowadziliśmy wybory  

na najpiękniejszy UŚMIECH NAUCZYCIELA. 
 

W wyborach wzięło udział 225 uczniów z naszej szkoły: 
z klas I: 30 uczniów 

z klas II: 96 uczniów 

z klas III: 99 uczniów  
 

       Każdy mógł oddać swój głos na trzech Nauczycieli, którzy ich zdaniem najpiękniej się uśmiechają.  

Za I miejsce typowany Nauczyciel otrzymywał 3 punkty 

z II miejsce – 2 punkty 

z 3 miejsce – 1 punkt. 
 

Drogą tak przeprowadzonych wyborów wytypowaliśmy 5 nauczycieli o NAJPIĘKNIEJSZYM  UŚMIECHU  

            Oto wyniki głosowania: 

I miejsce:    ALICJA PATOKA – 334 punkty 

                To nasza KRÓLOWA UŚMIECHU   

II miejsce:   TOMASZ BRZESKI – 105 punktów 

III miejsce:  MARIOLA KONKOL – 70 punktów 

IV miejsce:   ANNA BOROWICZ – 68 punktów 

V miejsce:    JÓZEF STYSIAŁ – 62 punkty  
                                                           G r a t u l u j e m y !!! 
 

W Światowy dzień Uśmiechu przeprowadziliśmy również akcję zbióki słodyczy 

dla dzieci u młodzieży z zaprzyjaźnionej szkoły w ŚNIATYNIU (Ukraina). 

Pragniemy w ten sposób przyczynić się do ICH UŚMIECHU  

Zebraliśmy 3 duże kosze słodyczy  !!! 

Bardzo serdecznie dziękujemy Uczniom i Nauczycielom za włączenie się w tę akcję! 

Ucziowie, którzy przynieśli słodycze – OTRZYMAJĄ POCHWAŁY  

 

U W A G A ! 

Do końca października możemy: 

1. Przynieść słodycze dla dzici i młodzieży ze Śniatynia i złożyć je w koszu, który znajduje 

     się Pokoju Nauczycielskim (prosimy uczynić to przez Wychowcę lub Nauczyciela religii.  

     Dar swój pakujemy w woreczek, gdzie wkładamy karteczkę: Imię i Nazwisko, klasa. 
 

2. Przynieść: własnoręcznie wykonany lub zakupiony (nowy) SZALIK, RĘKAWICZKI,  

   CZAPKĘ, SKARPETY … dla dzieci i młodzieży ze ŚNIATYNIA    (również podpisujemy). 
 

Nasze dary zostaną przesłane do adresatów pocztą kurierską na początku listopada. 
 

Bardzo prosimy Wychowawców o wpisanie POCHWAŁY uczniom, którzy włączą się w ww. akcje  
 

                                               DZIĘKUJEMY!            

                                              SU i SKC 



Światowy Dzień Uśmiechu 
 

Radosne święto obchodzone w pierwszy piątek października od 1999 roku. Pomysłodawcą 
tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej 
buzi, tzw. „smiley face”, stworzonej w 1963 roku. Symbol ten reprezentować ma dokładnie 
to, co na co dzień chcemy widzieć jak najczęściej u innych ludzi – bezinteresowny uśmiech            
i radość życia. Bo jak się okazuje, znane od wieków powiedzenie „śmiech to zdrowie” to nie 
tylko metafora. W ciągu ostatnich kilku dekad rozwinęła się nawet nowa dziedzina badań 
nad tym zjawiskiem, zwana gelotologią. Dzięki niej potwierdzono naukowo, że śmiech 
rozluźnia i odstresowuje, przyczyniając się do wzmocnienia układu odpornościowego 
organizmu. Ponadto stymuluje wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia. Oznacza to, 
że nawet zmuszanie się do uśmiechu może poprawić nastrój. Pod względem stopnia 
aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny z efektem zjedzenia kilkuset czekolad. Istnieje 
aż 19 rodzajów uśmiechu, które angażują od 5 do 53 mięśni twarzy. Częstotliwość uśmiechu 
zmienia się z wiekiem – podczas gdy dzieci szczerzą zęby (lub dziąsła – w przypadku tych 
najmłodszych) nawet kilkaset razy dziennie, u dorosłych liczba ta spada nawet 10-krotnie. 
Jeśli więc chcemy podnieść tę niezadowalającą średnią, wystarczy spojrzeć na swoje 
pociechy lub częściej przebywać w towarzystwie osób uśmiechniętych – szwedzcy 
naukowcy dowiedli, że śmiech jest po prostu zaraźliwy. 

 

                                                                                   http://www.kalbi.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


