
DZIEŃ OPTYMIZMU 

1. Po drugiej stronie chmur zawsze jest czyste niebo. Ola_5b 

2. Po deszczu zawsze świeci słońce.  Julia L_7f 

3. Myśl pozytywnie! Bartek_5c 

4. Pozytywne myśli przyciągają szczęście. (Magdalena Witkiewicz) Julia F_7f 

5. Pamiętaj o uśmiechu! Gabrysia_5c 

6. Zawsze miej nadzieję! Wiktoria_5a 

7. Wszystko będzie dobrze! Marysia_5c 

8. Uśmiechnij się. Artem_5c 

9. Dzień bez uśmiechu, to dzień stracony. (Charlie Chaplin) Patrycja_8a 

10. Każdego ranka obudź się z myślą, że wydarzy się coś wspaniałego. Agata_5d 

11. Każdy dzień to nowy początek. Wojtek_5c 

12. Pesymizm nigdy nie wygrał żadnej bitwy. (Dwight Eisenhower) Sara_7c 

13. Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka. (Henry Saka) Jagoda_7c 

14. Dobry dzień rozpoczyna się od dobrej myśli.  Kornelia_7e 

15. Ludzka siła wyrasta ze słabości. (Emerson) Antek_8d 

16.  Nie wstydzę się powiedzieć, że wierzę w cuda. (Corazon Aquino) Gabrysia_7g 

17. Życie po prostu jest. Trzeba płynąć wraz z nim. (Jerry Brown) Natasza_8h 

18. Trudne drogi często prowadzą do pięknych miejsc. Aniela_8h 

19. Wierzę, że największym celem naszego życia jest poszukiwanie szczęścia. (Dalajlama) Viktoriia_8g 

20. Jeśli idziesz, dojdziesz! Maja_5c 

21. Szczęście sprzyja tym, którzy mają odwagę, aby po nie sięgać! Zosia_5b 

22. To co nas nie zabije, uczyni nas silniejszymi. (Friedrich Nietzsche) Iga_7f 

23.  Koniec jest początkiem i nową nadzieją.  Wiktoria_5c 



24. Wybierz optymizm, poczujesz się lepiej. (Dalajlama XIV) Nadia_5c 

25. Istnieją kwiaty, które kwitną nawet w zimie. (Phil Bosman) Hania_8a 

26. Nie mogę zmienić kierunku wiatru, ale mogę dostosować żagle, aby zawsze docierały do 
celu” (Jimmy Dean) Antek_8c 

27.  Jeśli chcesz, aby życie uśmiechało się do ciebie, najpierw popraw mu humor. (Spinoza) Weronika_7g 

28. Każda ciemna noc ma zawsze jasne zakończenie. (autor nieznany) Zosia_5c 

29. Bądź dobrej myśli. Julia_5f 

30. Nigdy nie znajdziesz tęczy, jeśli patrzysz w dół” (Charlie Chaplin) Ola_8g 

31. Ci, którzy chcą śpiewać, zawsze znajdują piosenkę. (przysłowie szwedzkie) Ola_8h 

32. Staraj się stawać po jasnej stronie. Marek Edelmann uzupełnić Olga_8d 

33. Jeśli w coś mocno wierzysz, powstań i walcz o to. (Roy T. Bennett, The Light in the 
Heart). Maja_8d 

34. Szczęście nie jest dziełem przypadku, lecz wyborem. (Jim Rohn) Maksymilian_8b 

35. Świat należy do optymistów. Pesymiści to tylko widzowie… (Francois Guizot) Rafał_8h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


