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ПРАВИЛА ЛЕПОГ ПОНАШАЊА
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Уз ову књигу упознаћемо се с бонтоном, 
односно с правилима лепог понашања.

Зашто је важно да упамтимо ова правила? 
Зато што ће нам она помоћи да оставимо 
добар утисак код старијих, код родитеља, 

наставника и наших другара.

Такође, видећемо како се треба понашати у 
одређеним ситуацијама, а и како не треба.

ЗДРАВО, ДРУГАРИ!
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ЛЕПО ПОНАШАЊЕ
ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

Сада ћемо видети како се Сада ћемо видети како се 
поздравља и лепо понаша.поздравља и лепо понаша.

Изволи, 
Зази.Здраво, 

мила моја.

Добар дан, 
бако.

Кад сретнете неког – суседа, друга, 
учитеља или учитељицу, рођака или 
познаника – поздравите се с њим и 
осмехните се.

1.
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ЛЕПО ПОНАШАЊЕ
ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

Ако нешто желите, замолите. 
Не узимајте ништа без питања.

Немојте да мрмљате себи у браду, 
већ лепо изговорите: „здраво“, „добро 
јутро“, „добар дан“, „добро вече“.

Употребљавајте речи „изволи“, 
„хвала“ и „молим“.

4.

2.

3.

Добар 
дан!
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Слушајте пажљиво шта 
говори учитељица. Не 
причајте између себе 
и не прекидајте је 
док покушава да вам 
пренесе знање.

1.УЧИОНИЦИ
ПОНАШАЊЕ У 

Да ли знате која су правила лепог Да ли знате која су правила лепог 
понашања у школи, у учионици, понашања у школи, у учионици, 

док траје час и, свакако, ван док траје час и, свакако, ван 
школе после наставе? Верујем да школе после наставе? Верујем да 
их знате, али могли бисмо да их их знате, али могли бисмо да их 

поновимо, зар не?поновимо, зар не?

Немојте да 
касните на час.2.
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Када желите да 
кажете нешто, 
дигните руку. 
Није лепо да сви 
говоримо углас, 
зар не?

Кад хоћете да позајмите нешто, 
треба да питате друга или другарицу 
за дозволу. Такође, треба да делимо 
своје ствари са другарима.

Не заборавите да рашчистите 
клупе кад заврши час и вратите 
ствари на своје место. Тако ће 
учионица бити чиста и спремна 
за наредни час.

3.

4.

5.

Бла‑бла‑бла...


