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Nasze klasy o życzliwości

Dziś jest dzień życzliwości, pełen uśmiechu  
i radości.

Bądź życzliwy, wtedy sam będziesz szczęśliwy.

Człowiek jest warty tyle ile uczyni dobrego.

Otwieraj swoje serce dla każdego człowieka.
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Nasze klasy  o życzliwości

Dobroć i życzliwość wraca ze zdwojoną siłą.

W smutnej porze, życzliwość pomoże.

Życzliwość jest złotem.

Uśmiech mową jest duszy, kiedy słowa 
zawiodą - uśmiech serce poruszy.
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Nasze klasy  o życzliwości

Życzliwość to dobry trik, nauczysz się jej              

w mig, bo jak nie,

nikt nie będzie lubił cię!

Bądź życzliwy dla każdego,

to nie spotka cię nic smutnego.
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Nasze klasy  o życzliwości

Życzliwe dzieciaki-życzliwość rządzi!

Bądź dobry dla innych.

Klasa 2b życzliwych kolegów i koleżanek więcej 
chce!

Niesamowita Klasa 2b życzliwą moc 
i życzliwe serce rozdać chce!
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Nasze klasy  o życzliwości

Być życzliwym to nasza specjalność!

Bądź życzliwszy, będziesz szczęśliwszy.

Bądź życzliwy dla każdego, bo pożytek będzie      

z tego.

Bądź życzliwy, miły i koleżeński, a przede 

wszystkim pomocny dla innych, a inni będą tacy 

dla Ciebie.
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Nasze klasy  o życzliwości

Dzieci z 3a życzliwość promują, bo wszyscy na to 
zasługują.

3a życzliwość promuje, bo to zgodę buduje.



DZIĘKUJĘ…



DZIĘKUJĘ…
Dziękuję Milenie, że 

jest moją przyjaciółką.

Dziękuję Marysi, 

bo zawsze stara 

się mi pomóc.

Dziękuję Milenie i Ali, 
za to, że wspierają 
mnie w trudnych 
chwilach, rozmawiają 
ze mną.

Dziękuję Milenie   
za życzliwość    
i koleżeństwo.
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Chciałabym Pani Wychowawczyni  
podziękować za uśmiech na każdej 
lekcji, serdeczność, dobre słowo, 
życzliwość oraz wyrozumiałość
w stosunku do naszej klasy.

Dziękuję mojej 
mamie za to że 
spędza ze mną 
dużo czasu.

Dziękuje mojej 
mamie za to, że jest   
i mnie wspiera.

Dziękuję nauczycielom, 
że mają cierpliwość dla 
mnie i dla mojej klasy.



23.11.2020

Pani dziękuje za piękną lekcje     
i tyle życzliwości dla naszej 
klasy.
.

Dziękuje 
Mamie za 
pyszne obiadki.

Dziękuję 
Piotrkowi za to, 
że gdy mam z 
czymś problem 
to zawsze mi 
pomoże.

Dziękuje babci za 
to że jest i za to, 
że ma tyle 
cierpliwości 
dla mnie.

Dziękuję 
Nikodemowi, ze 
podtrzymuje mnie 
w tej szkole
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Dziękuje Kamili, za to, że jest ze 
mną kiedy jej potrzebuję, a teraz 
zdarza się to naprawdę często, 
mogę jej wszystko powiedzieć, 
pomaga mi.

Dziękuje moim rodzicom 
za to, że wychowują mnie 
i utrzymują.

Dziękuję Maćkowi, 
Bartkowi i 
Mateuszowi za 
pomoc, ciekawe 
rozmowy na temat 
naszych 
zainteresowań 
oraz wspólne 
spędzanie czasu.



DZIĘKUJĘ… Dziękuję mamie i tacie za to, 

że mnie kochają.

Dziękuję mamie, że 

odblokowała mi telefon.

Dziękuję mamie za miłość.

Dziękuję mamie za telefon.

Dziękuję dziadkowi za 

pyszne śniadanie.

Dziękuję mamie za prezenty.

Dziękuję p. Marzence za 

fajne lekcje.
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Dziękuję Kalinie za pomoc 
w zadaniu. 

Dziękuję Adamowi
za to, że zaczekał 
na mnie, 
gdy szliśmy razem 
do świetlicy.

Dziękuję 
Martyno, za 
Twoje miłe słowa. 

Dziękuję Hani za 
pomoc w 
odrabianiu lekcji 
na świetlicy. 

Dziękuję 
Bartkowi za to, że 
gra ze mną         
w piłkę nożną 
i się ze mną 
przyjaźni. 

Dziękuję, Amanda, 
za pożyczenie kredki.

Dziękuję Weronice
za wspólne 
powroty ze szkoły 
do domu. 
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Dziękuje Zosi za to, że jest życzliwa. 

Dziękuję Kubie  za 
pożyczenie 
nożyczek. 

Dziękuję Ci  
Zosiu  za to, że 
jesteś 
koleżeńska, 
sympatyczna 
i pomocna.

Dziękuję Kubie za 
to, że zawsze jest 
ze mną. 

Dziękuję Kalinie za 
wspólną zabawę 

Dziękuję Kubie za to, 
że mi pożyczył 
mazak. 



DZIĘKUJĘ…
Dziękuję Nastka za 

pomoc w zadaniu 

domowym.

,
Dziękuję Wiki że 

wysyłasz mi fajne 

zdjęcia.

Dziękuje rodzicom  za miłość, 
którą mnie obdarowali, za 
wychowanie, za dach nad 
głową i za wręcz spokojne       
i piękne dzieciństwo.

Dziękuję rodzicom za 
pomoc i wsparcie we 
wszystkim co robię.



DZIĘKUJĘ… Dziękuję rodzicom za 

pomoc i wsparcie we 

wszystkim co robię.

Dziękuje Julce za 

spędzone wspólne 

chwile i 

prawdziwą przyjaźń!

Dziękuję mojej rodzinie 
za to, że zawsze mogę na 
nią liczyć.

Dziękuję Nikodemowi za 
naszą długą znajomość i 
przyjaźń i za to że gdy 
może to jest chętny do 
pomocy i wspólnej pracy.



DZIĘKUJĘ…
Dziękuję Natalii za 

najlepszą przyjaźń 

na całym świecie.Chciałabym Pani 

podziękować za 

uśmiech na każdej 

lekcji, serdeczność, 

dobre słowo, 

życzliwość oraz 

wyrozumiałość w 

stosunku do naszej 

klasy.

Dziękuje ci Mamo, że 
zawozisz mnie na 
dodatkowy angielski.

Dziękuje rodzeństwu 

za pomoc i wsparcie.
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Dziękuję Gabrysi i też 
wszystkim chłopakom, którzy są w klasie 3A.

Dziękuję 
Karolowi za 
to, że pomaga
mi w graniu.

Dziękuję mamie i 
tacie za to, że 
mną się opiekują 
i gotują mi obiad, 
kolację, 
śniadanie,
zabierają na 
różne wycieczki.

Dziękuje mojej koleżance 
Gabrysi za super prace w 
bibliotece i najfajniejsze 
zabawy.

Dziękuję ci mamo
za to że mi pomagasz i 
za to że mnie kochasz

Dziękuję za pisanie na 
czacie i za wszystko co 
było i wszystkim 
chłopakom z klasy 3A .
I też moim Rodzicom.
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Dziękuję rodzicom za bardzo dobre wsparcie.

Dziękuję mamo
za opiekę.

Dziękuję tacie 
za pomaganie w 
zadaniach

Dziękuję Mamie 
i tacie za to, że 
opiekują 
się mną, za to, że 
dają mi śniadanie, 
obiad i za kolacje.

Dziękuje mamie i tacie 
za to, że 
mnie bezwarunkowo kochają 
oraz że się mną opiekują.

Dziękuję Julce za to że 
jest dla 
mnie miła i uprzejma.
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Dziękuję mamie i tacie za to się mną opiekują.

Dziękuję mamo
za opiekę.

Dziękuję mamie
za wychowanie i za 
pomoc w nauce.

Dziękuję mamie i 
tacie za opiekę i 
miłość.

Dziękuje mamie 
i tacie za to, że o 
mnie dbają i są 
tacy wspaniali.

Dziękuję 

Ksaweremu za to, 

że jest moim 

kolegą.

Dziękuję 

Juli za pomoc w 

zadaniu domowym i 

za koleżeństwo.
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Dziękuję za wszystkie dobre słowa.

Dziękuję za fajnie 
spędzony czas na 
zabawach i 
rozmowach.

.
Dziękuję Martynie za 
dni i miesiące w 
przedszkolu. 

Fajnie, że jesteś!

Dziękuję, że 

zawsze możemy 

sobie mówić 

prawdę.



DZIĘKUJĘ…

Dziękuję mojej 

mamie za to że mnie 

kocha, za to że 

zawsze jest przy 

mnie i mogę na nią  

zawsze liczyć. 

Dziękuję Ci  

Zuziu  za to że 

jesteś, i zawsze 

można na 

Ciebie liczyć.

Dziękuję Natalii  za to, że 
ma dla mnie czas 
porozmawiać od serca.

Dziękuję babci za to, że 
gdy rodzice są w pracy, 
to opiekuje się mną 
i  moim bratem.



DZIĘKUJĘ… Dziękuję mamie za 

pomoc i opiekę w 

tych trudnych 

czasach. 

Dziękuję mamie za 

pyszne obiadki i za 

cierpliwość.

Dziękuję ci Zuziu za to, że 
jesteś i zawsze można na 
Ciebie liczyć.

Dziękuję Pani Usi za 
ciekawe lekcje 
matematyki.

Dziękuję Natalii za to, że 
zawsze ma czas ze mną 
porozmawiać
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Chciałabym podziękować 
pani Ani, która jest 
przemiłym człowiekiem, 
radosnym, otwartym, 
przekochanym.
Pani Ania jest typem 
nauczycielki, z którą 
można się pośmiać, 
a równocześnie wiele 
nauczyć, szczerze 
porozmawiać, wyżalić 
się, ona zawsze pomoże 
i wyjaśni sytuację.

Chciałbym podziękować pani 
Patrycji, za wsparcie, które 
mi okazuje, słowa otuchy, 
które dają kopa do działania
i niepoddawania się, za to że 
nauczyła mnie bardzo wielu 
rzeczy, m.i.n że nawet 
pomimo upadków trzeba 
wierzyć w siebie, nie 
poddawać, ciągnąć do 
ukończenia swojego celu  
i wierzyć w siebie!
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Chciałbym podziękować Pani, pani Elu!
Jest pani przecudowną, piękną i mądrą kobietą, która 
pokazuje nam, jakie tak naprawdę jest życie! Na pierwszy 
rzut oka tego nie widać, ale po wyjaśnieniu tematu, możemy 
rozmawiać ile się da! Początkowo nie ukrywam baliśmy się 
jaką pani będzie wychowawczynią, czy będzie pani surowa,    
a może coś pomiędzy? Okazało się że jest pani naprawdę 
przemiłym człowiekiem, można się z panią śmiać, aż do łez, 
ale równocześnie przytulić i powiedzieć jak się czujemy, 
znamy się dość krótko (biorąc pod uwagę tylko jako 
wychowawcę) ale już wiemy kim pani jest i przede wszystkim 
jaka pani jest!
Dziękuję za wszystko! ❤️



DZIĘKUJĘ… Chciałbym podziękować pani 

Marzence, która niestety już mnie 

nie uczy, ale przez kilka lat była 

moją wychowawczynią. Pani 

Marzenka to złoty człowiek! 

Zawsze wesprze, nieważne jaka 

byłaby sytuacja, o każdej porze 

dnia i nocy. Zawsze służy pomocną 

ręką, potrafi zrozumieć każdą 

rzecz I postawić się w naszej 

sytuacji. Wstawi się za prawdą, 

jaka ona by nie była, obroni nas 

przed złem które może czekać za 

rogiem. Jej po prostu nie da się 

nie kochać! Dziękuję jej że zawsze 

przy nas jest i opiekuje się nami. 

Nasza prawdziwa szkolna mama!
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Podziel się pięknem 
dostrzeżonym
W pachnącej swą urodą chwili,
Rozgłaszaj życia dobre strony,
Aby też inni się cieszyli…

Niech twa szlachetność 
promienieje,
A dobre słowa leczą rany,
Lśniącą jak brylant daj nadzieję
Komuś, kto nie był doceniany…

Rozdawaj ciepłych uczuć perły,
Dziel się muzyką swej radości,
Niech miłość lekiem jest na nerwy
I prognostykiem dla przyszłości…

Bądź sprawcą cudu jakim będzie
To, że w kimś hojność twa obudzi
Zamordowaną prawie wszędzie
Zwykłą, codzienną wiarę w ludzi…

Świętujmy 
Dzień Życzliwości 
cały rok ☺


