КОДЕКС ЛЕПОГ ПОНАШАЊА

Кодекс – значи правило.
Правила служе да помогну људима да живе једноставније.
У свему што људи раде постоје правила:
У саобраћају, у писању, у математици, у исхрани, облачењу, понашању.
Ако их поштујемо и живот у школи биће нам лакши и пријатнији.
Као и у свему осталом, и за време часа је најважније да постујете СЕБЕ. Захтевајте да
сви ћуте и слушају када ви говорите. То је минимум уважавања које дугујете себи и
другима.
Дозвољено је у великим количинама употребљавати речи: МОЛИМ, ХВАЛА,
ИЗВОЛИ, ИЗВИНИ. У КОМБИНАЦИЈИ СА ЉУБАЗНИМ ОСМЕХОМ ПРЕД ВАМА
СУ НЕОГРАНИЧЕНЕ МОГУЋНОСТИ. Пробајте! Успех је загарантован.
И када сте замишљени и забринути, не заборавите да одраслима и својим друговима
упутите поздрав: ДОБАР ДАН,ДОВИЂЕЊА, ЋАО. Њих ће обрадовати, а вас неће
оштетити.
Школска имовина корити свима. Не исказујте своје незадовољство на њој. НЕМОЈТЕ
БИТИ ЈАЧИ ОД ОНОГА ШТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ БРАНИ. Ако направите штету, ваши
родитељи ће морати да је плате. Од такве штете немате користи.
Изненадите своје другове и сваки неспоразум решите тако што ћете ПРВИ пружити
руку помирења. ВОЛИТЕ ТО ШТО СМО РАЗЛИЧИТИ. Било би досадно да смо сви
исто паметни и исто лепи. Будите оригинални, АЛИ НЕ НА РАЧУН ОНОГ ПОРЕД
СЕБЕ.
Пре него што некоме ставите примедбу, преиспитајте себе. И ви сигурно имате мане
које можда не примећујете. Отклоните прво СВОЈЕ недостатке па ОНДА
КРИТИКУЈТЕ ДРУГЕ.

Будите пажљиви и нежни према најмлађим ученицима у школи. Они једино од вас могу
да науче како треба да се понашају.Ако су ВАС малтретирали док сте били најмлађи,
будите ПРВИ који ће то променити и учините супротно.
ЗАХТЕВАЈТЕ од свх безусловно, ГЛАСНО И ЈАСНО – и одраслих и ваших вршњака –
да пушењем, опијањем и дрогирањем не угрожавају ваше здравље, ако су већ одлучили
да угрожавају своје. То је ЊИХОВ избор, укажите им да је погрешан. Бићете им бољи
друг него они који су ух на то наговорили. НИКО НЕМА ПРАВА ДА УГРОЖАВА
ВАС.
РЕШАВАЊЕ СУКОБА ФИЗИЧКИМ ОБРАЧУНАВАЊЕМ КАРАКТЕРИСТИКА ЈЕ
НЕМОЋНИХ И ПРИМИТИВНИХ ЉУДИ!
ТО СИГУРНО НИСТЕ ВИ!
Бежање са часова само привидно решава проблем, који у ствари, постаје већи.НА
ВРЕМЕ ЗАВРШАВАЈТЕ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ, а ако то нисте учинили, будите довољно
ХРАБРИ И СУОЧИТЕ се са проблемом. Схватичете да он и није тако велик како вам се
чини.
Боравак у уредном и чистом окружењу свакоме више прија. Учионица и двориште биче
онакви каквим их ви створите. Зато не бацајте смеће око себе, НЕ ОСТАВЉАЈТЕ
''ТАКВЕ'' ТРАГОВЕ ЗА СОБОМ! НАЋИ ЋЕМО ВАС И БЕЗ ЊИХ!
Одећа коју носите говори о вашој личности. Она одражава укус и стил сваке особе, који
мора бити поштован. Одећа у којој долазите у школу треба да буде лепа, уредна, у
вашем стилу, АЛИ И ПРАКТИЋНА ЗА РАД.
Предпоставља се да је намена WЦ просторија свима позната. Немојте ширити број
послова који се тамо могу обавити, а није ни нарочито угодно да се у њему дуже
задржавате. Оно што се ту дешава НЕ ПРЕДВИЂА ПУБЛИКУ, БУДИТЕ У WЦ-у
САМИ. ПРИСТОЈНИЈЕ ЈЕ.
На свету нико није савршен. Зато НИКО НЕМА ПРАВО ДА ТРАЖИ ОД ВАС ДА
БУДЕТЕ САВРШЕНИ, АЛИ НЕ ТРАЖИТЕ ТО НИ ВИ ОД СВОЈИХ НАСТАВНИКА И
РОДИТЕЉА. ДОВОЉНО ЈЕ ДА СЕ ПОТРУДИТЕ ДА БУДЕТЕ БОЉИ ОД ЊИХ. У
СТВАРИ, ОНИ ТО И ЖЕЛЕ, АЛИ НЕЋЕ ДА ВАМ ПРИЗНАЈУ.
Неодговарајуће понашање у школи може бити и кажњено. Начини кажњавања записани
су у строгим правилницима које боље разумеју одрасли. КАДА ОСЕТИМО КАКО ЈЕ
ЛАКО ПОНАШАТИ СЕ ПРИСТОЈНО, ЗАКОНИ И КАЗНЕ ОДРАСЛИХ БИЋЕ НАМ
СУВИШНИ.
Придржавајући се ових правила закључићемо да НИЈЕ ТАЧНО ДА ''НИЈЕ ТЕШКО
БИТИ ФИН''. Тешко је, а није ни нарочито ни забавно. Али, једно је сигурно: ВЕОМА
ЈЕ УГОДНО И ПРИЈАТНО И ДОПРИНОСИ ДА О СЕБИ МИСЛИМО КАО
ИСТИНСКИ ЦИВИЛИЗОВАНИМ ЉУДИМА.

