
Dzień Uśmiechu 

 
Październik jest miesiącem w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Uśmiechu. 
 
Wszyscy znają powiedzenie mówiące, że śmiech to zdrowie. Nie każdy zdaje sobie jednak 
sprawę z tego, że to nie tylko metafora, bo szczery śmiech rzeczywiście wiele zalet dla 
naszego zdrowia. Istnieje nawet specjalna dziedzina badań nad śmiechem i jego wpływem na 
organizm człowieka, zwana gelontologią (gr. gelos - śmiech). Coraz częściej można się 
również spotkać z pojęciem "terapia śmiechem" (geloterapia), która swoje funkcjonuje na 
założeniu, że śmiech pomaga zwalczyć stres, frustracje czy napięcia emocjonalne.  

Śmiech stymuluje wydzielanie się endorfin, czyli hormonów szczęścia. Warto więc 
spróbować "oszukać" nasz mózg i zmusić się do śmiechu (nawet gdy do śmiechu nam nie 
jest), co siłą rzeczy poprawi nasz nastrój. Przyznajcie sami, że czasem przydałby się ktoś, kto 
na zawołanie wywołałby nasz uśmiech. Jeśli nie ma kogoś takiego w pobliżu, spróbujcie 
sami, np. przywołując do pamięci jakieś radosne wspomnienie. Warto próbować, bo wiele 
badań potwierdza także, że: śmiech poprawia odporność, dotlenia nasz mózg, działa jak 
naturalny energetyk, relaksuje i… wzbudza zaufanie innych i sprawia, że wydajemy się 
bardziej atrakcyjni.  

Czy uśmiechnięci mają lepiej?  

Zdecydowanie tak! Osoby o radosnym i pozytywnym usposobieniu wydają się po pierwsze - 
bardziej sympatyczne i po drugie - bardziej atrakcyjne. Poza tym wzbudzają zaufanie i 
zarażają uśmiechem innych.  

W naszej szkole obchody Dnia Uśmiechu rozpoczęliśmy 08.10.2020  
Na twarzach naszych uczniów, kadry pedagogicznej i wszystkich pracowników szkoły 
uśmiech był jak każdego dzień.  
Odbyły się wybory królowej i króla uśmiechu  



Energii dodawały nam pozytywne karteczki, które znikały jak świeże bułeczki.

 

 

09.10.2020 
WYNKI WYBORÓW I KORONACJA 
Tygryski i Słoneczka w wybornych humorach i z pięknymi uśmiechami nagrodzone 
słodkościami!!! 

 



Nasze dzielne pierwszaki ze złotymi odznakami!!! 

 
 
 
 
Już uczniowie drugiej klasy pod czujnym okiem wychowawczyni wybrali królową i króla 
swojej klasy  

 
 
 
Królowa Julia Newecka, król Krystian Bartosiak 

 
Uczniowie klasy trzeciej też świetnie poradzili sobie z tym zadaniem  
Królowa Helenka Gotowiec, król Aleksander Krysztofiak  
 

 
 
 



Uczniowie klas IV-VIII głosowali wspólnie.  
Bardzo mi miło zakomunikować, że aż 65 uczniów z tej grupy zostało wytypowanych do 
tytułu królowej i króla  
Koronę Królowej uśmiechu zdobyła uczennica klasy VI a Julia Nasiadka a koronę Króla 
Uśmiechu uczeń klasy VII Michał Michrowski. 
 

 

 

 
GRATULUJĘ!!!! 
Wszystkim życzę miliona powodów do uśmiechu każdego dnia  

 

 

 


