WYNIKI ANKIETY
PRZEPROWADZONEJ Z OKAZJI DNIA ŻYCZLIWOŚCI
PYTANIE 1
CZY STARASZ SIĘ BYĆ ŻYCZLIWYM CZŁOWIEKIEM?
TAK – 97 głosów
RACZEJ TAK – 53 głosy
RACZEJ NIE – 1 głos
NIE – 5 głosów
PYTANIE 2
CZY WCHODZĄC DO SZKOŁY MÓWISZ DZIEŃ DOBRY DO OSOBY DOROSŁEJ,
KTÓRĄ SPOTYKASZ?
TAK – 107 głosów
RACZEJ TAK – 36 głosów
RACZEJ NIE – 8 głosów
NIE – 5 głosów
PYTANIE 3
JAK CZĘSTO POMAGASZ KOLEGOM/KOLEŻANKOM?
ZAWSZE – 45 głosów
CZĘSTO – 101 głosów
NIGDY – 10 głosów
PYTANIE 4
CZY W SZKOLE CZUJESZ SIĘ TRAKTOWANY W SPOSÓB ŻYCZLIWY?
TAK – 54 głosy
RACZEJ TAK – 64 głosy
RACZEJ NIE – 24 głosy
NIE – 14 głosów
WNIOSKI
Poziom życzliwości w naszej szkole jest wysoki! Uczniowie starają się być życzliwi! (sami
tak twierdzą). Ale nie zaszkodzi troszkę popracować, aby jeszcze bardziej okazywać
życzliwość i uśmiech innym! Prosimy nie zapominajcie mówić DZIEŃ DOBRY wchodząc
do szkoły! Uprzejmości nigdy nie za wiele! Cieszy fakt, że prawie wszyscy starają się
pomagać innym! Oby tak dalej!!! Pamiętajcie życzliwość się opłaca i sprawia, że inni na
naszą życzliwość odpowiadają tym samym!
PYTANIE 5
CO SPRAWIA CI NAJWIĘKSZĄ PRZYJEMNOŚĆ?
Każdy mógł wypisać konkretne przykłady, oto najczęściej pojawiające się odpowiedzi:
− spotkania z przyjaciółmi, kolegami, koleżankami –35 głosów
− uprawianie sportu i lekcje wychowania fizycznego –34 głosy
− dobre oceny – 21 głosów
− życzliwe słowa – 15 głosów
− zabawa – 12 głosów
Były też oryginalne odpowiedzi:
− trzy osoby napisały, że jedzenie sprawia im największą przyjemność
− jedna osoba napisała, że naleśniki w szkolnej stołówce
− kilka osób uwielbia zwierzątka i przyjemność sprawia im opieka nad nimi
− w kilku wypowiedziach przewijał się temat wolnego i wakacji…
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Podsumowując, jak proste rzeczy potrafią nam sprawiać przyjemność…
Ostanie PYTANIE 5 brzmiało:
WYMIEŃ 2 CECHY, KTÓRE POWINNI POSIADAĆ KRÓL I KRÓLOWA ŻYCZLIWOŚCI.
Najczęściej wymieniane cechy to:
− życzliwi – 74 głosy
− mili – 47 głosów
− chętni do pomocy – 35 głosów
− przyjacielscy- 21 głosów
− uczciwi – 14 głosów
Wielu ankietowanych podkreślało, że KRÓLOWIE I KRÓLOWE powinni być weseli,
uśmiechnięci, koleżeńscy, ale także kulturalni i grzeczni.
Ktoś słusznie zauważył (być może traktując pytanie z przymrużeniem oka), że KRÓL I
KRÓLOWA powinni posiadać KORONY I PODDANYCH.
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