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Dyskrecja –
umiejętność
zachowania
tajemnicy.
Wspaniała
cecha!

Decybele –
wrzaski, krzyki
lub głośna
muzyka -
unikajmy ich!

A
Arogancja – nadmierna pewność
siebie połączona z ostentacyjnym
lekceważeniem innych. Unikajmy 
jej...

Altruizm – zachowanie polegające
na działaniu na korzyść innych.
Polega ono na dobrowolnym
ponoszeniu pewnych kosztów
przez jednostkę na rzecz innej
jednostki lub grupy.

Akceptacja –
aprobata, ukłon
w stronę
„inności”
drugiego
człowieka.
Akceptacja to
początek
tolerancji…

Aparycja – 
wygląd
zewnętrzny.
Dbajmy o nią,
pamiętając, że
wygląd
świadczy o
nas…

B
Bezstronność – cecha każdego
uczciwego człowieka, który
podejmując decyzje i wydając sądy
opiera się na obiektywnych
przesłankach, a nie na
subiektywnych przekonaniach czy
preferencjach.

Bazgroły – unikajmy ich, pisząc.
Pamiętajmy, że pismo jest
zwierciadłem duszy...

Bunt – jest
sposobem
przystosowania
człowieka, który
odrzuca
wartości i
normy przyjęte
przez ogół
społeczeństwa. 
Przez okres
buntu
przechodzą
wszyscy
uczniowie, co
powoduje
frustracje ich
rodziców… 

C
Cześć! – tak można się witać z
przyjaciółmi.  Zawsze trzeba
pamiętać o tym magicznym słowie,
które może przybierać różne formy:
dzień dobry, hej, siema.

Ciasto – pychota! Należy pamiętać,
że desery jemy widelczykiem lub
łyżeczką. Jedzenie rozpoczynamy
od węższej jego części.

Czytanie –
warto oddawać
się lekturze!
Dlaczego?
Wzbogacamy
swoje
słownictwo,
poznajemy
świat,
rozwijamy
wyobraźnię,
relaksujemy się,
kształtujemy
swój charakter
poprzez
samodyscypli-
nę. Jednym
zdaniem –
poszerzamy
horyzonty
myślowe.

D
Drzwi –  przepuszczamy
wychodzących, zawsze
pozwalamy wejść najpierw
kobietom, dziewczętom i starszym.

Dress code – zbiór zasad,
dotyczących odpowiedniego
dopasowania ubioru do okazji.

Bazgroły

Czytanie

Akceptacja

Drzwi
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E
Empatia –
umiejętność
wczuwania się
w sytuację
innych. Dobrze
się nią
odznaczać, to
wyjątkowo
rzadka cecha
we
współczesnym
świecie. Elegancja – to piękno, wdzięk i

szlachetność - najwyższa jakość w
wyglądzie i zachowaniu. Spokojna i
dyskretna, zawsze oznacza
wytworność i klasę! Pamiętajmy,
że elegancja to nie zawsze sposób
ubierania się, ale także tworzenia
swojego otoczenia, bycia i
reagowania na innych. Elegancja
jest wyrazem naszego stosunku do
świata i ludzi. Warto być
eleganckim!

F
Fair play –
szlachetna gra.
W życiu
codziennym
polega na tym,
by nie
oszukiwać, nie
wygrywać
kosztem
innych, nie
wykorzystywać
swojej przewagi
nad
przeciwnikiem.

Filiżanka –
trzymamy ją za
ucho
wszystkimi
palcami.
Walczymy z
najmniejszym
uniesionym
palcem!

Fanaberie – inaczej kaprysy, fochy.
Ich wyprawianie jest naprawdę źle
widziane. Dobrze wychowana
osoba nie marudzi, nie wybrzydza,
nie kaprysi i nie zmienia co chwilę
zdania. Nie wypada też fantazjować
ponad miarę i zachowywać się tak,
by zwracać na siebie powszechną
uwagę.

Fantazja – dobrze ją mieć, ale
trzeba uważać, bo od fantazji do
kłamstwa jest już bardzo blisko…

G
Gafa –
zachowanie
nietaktowne,
raczej
niezamierzone, 
wynikające z
nieuwagi lub
niewiedzy. Im
mniej gaf w
naszym życiu,
tym lepiej dla
nas. Niestety
często
popełniamy ich
wiele…

Galanteria – oznacza wyszukaną
uprzejmość, zwłaszcza wobec
kobiet.  Życzymy jej więc
wszystkim panom…

Goście – wypada zapytać
rodziców, czy mogą przyjść.
Przyzwoitość nakazuje również po
zabawie doprowadzić mieszkanie
do stanu poprzedniego.

H
Higiena –
codzienne
czynności takie
jak regularne
mycie ciała,
koniecznie z
użyciem mydła,
regularna
zmiana bielizny,
częste pranie
odzieży i
bezpośrednie
unikanie
zabrudzenia.
Warto o niej
pamiętać, bo
sutki braku
higieny bywają
bolesne…

Hotelowa restauracja – zakazane
są tu krótkie spodenki. Nietaktem
jest paradowanie w stroju
kąpielowym. Na nogach powinny
pojawić się buty bez odkrytych pięt
czy palców.

Humanitaryzm – postawa pełna
wyrozumiałości i życzliwości,
nacechowana szacunkiem dla
człowieka i zwierząt oraz
pragnieniem oszczędzenia im
cierpień. 

Goście

Fair playEmpatia

Higiena
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I
Inteligencja – cecha umysłu
polegająca na umiejętności
rozumienia, kojarzenia faktów i
wyciągania logicznych wniosków.
Pomaga w życiu, ale powinien jej
towarzyszyć takt i ogłada.

Imieniny – nigdy nie zapominajmy 
złożyć życzeń solenizantom w dniu
ich święta…

J
Jedzenie –
najlepiej
wybierać
zdrowe. Trzeba
pamiętać, że
„człowiek jest
tym, co je”.

Jutro - tego
słowa używamy
najczęściej w
odpowiedzi na
pytanie
rodziców „kiedy
odrobisz lekcje?
” Lepiej użyć
słowa „już”.

K
Kino - możemy pójść tam w
luźnym codziennym ubraniu, nie
musimy zatem ubierać się na
galowo. Na salę kinową możemy
wnosić napoje oraz słodycze, ale
pamiętajmy, że to może
przeszkadzać innym uczestnikom
seansu.

Książki – warto je czytać, a
wypożyczone zawsze zwracamy
w  wyznaczonym terminie.

Kłanianie się –
młodsi kłaniają
się starszym,
uczniowie
nauczycielom i
innym
pracownikom
szkoły, chłopcy
dziewczętom.
Reguła:
uprzejmiejszy
kłania się
pierwszy.

Kwiaty –
zawsze są
pięknym i
stosownym
upominkiem.
Trzeba jednak
pamiętać, że
dziewczyny
chłopcom
kwiatów nie
dają…

L
Listy – piszmy je częściej i
pamiętajmy, że do cudzej
korespondencji nigdy nie
zaglądamy…

Lekkomyślność - cecha
charakteryzująca się pochopnym
działaniem, niezastanawianiem się
nad konsekwencjami. Beztroska to
miła cecha w dzieciństwie, ale
pochopność w życiu dorosłym
przynieść może wiele złego...

Lojalność –
bardzo rzadka
cecha wśród
młodzieży.
Warto być
człowiekiem
lojalnym. Kim
on jest? To ktoś
rzetelny i
uczciwy w
kontaktach
międzyludzkich,
wierny, oddany,
postępujący
zgodnie z
wewnętrznym
kodeksem
moralnym.

Ł
Łazienka – ważne pomieszczenie
w każdym domu. Warto korzystać
z niej codziennie, pamiętając o tym,
że aparycja jest wizytówką
człowieka.

Łakomstwo – nierzadka cecha
wśród ludzi, uznawana za jeden z
siedmiu grzechów głównych. Bywa
bardzo zdradliwa, ponieważ może
prowadzić do otyłości.

Łagodność – to
cecha, która
niestety obecnie
jest mało
popularna. We
współczesnym
świecie
łagodność
postrzegana
jest jako coś
ujemnego.
Szkoda, bo
łagodny
chłopiec to fajny
chłopiec.

KwiatyJedzenie

ŁazienkaListy
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M
Mowa 
sztućców - po
skończonym
posiłku
odkładamy
sztućce na
talerzu
równolegle do
siebie po prawej
stronie.

Muzyka – bez
niej życie
byłoby szare i
nudne.
Pamiętajmy
jednak, że
może
przeszkadzać
innym.
Słuchając jej
włączmy w
sobie przycisk
empatii.

Moda – własny styl, ubiór
podkreślający osobowość
człowieka. Może oznaczać modny
ubiór, wygląd, sposób zachowania,
lecz także styl muzyczny, styl
artystyczny, światopogląd czy
pewien sposób postępowania, czyli
ogólnie rzecz biorąc styl życia,
który jest popularny w jakimś
czasie w jakimś środowisku.

Moralność – zbiór zasad, które
określają co jest dobre, a co złe.

N
Niepunktual-
ność – unikajmy
jej, to bardzo zła
cecha!  Ten, kto
się spóźnia,
zraża do siebie
innych…

Netykieta - zbiór
zasad
przyzwoitego
zachowania w
Internecie,
swoista etykieta
obowiązująca w
sieci.

Napiwek - to wyraz uznania dla
jakości obsługi lub wynagrodzenie
za coś, co nie należy do
obowiązków kelnera. Czasami
usługa bywa wliczona do rachunku,
zatem dawanie napiwku jest tu
tylko kurtuazyjnym gestem.

O
Obowiązek
szkolny –
obowiązek
chodzenia do
szkoły nałożony
na rodziców
przez państwo.
Musimy
chodzić do
szkoły aż do
osiemnastego
roku życia.
Odpowiadają za
to nasi rodzice,
więc nie róbmy
sobie wolnych
dni…

Obycie – umiejętność stosownego
zachowania się w każdej sytuacji.
Warto być obytym…

Obyczaj – wiele zakorzenionych w
naszej tradycji czynności i praktyk
o znaczeniu symbolicznym,
najczęściej określonych jakimiś
przepisami. Obrzędy zawsze
towarzyszą jakimś uroczystościom
o charakterze religijnym lub
świeckim.

Prezenty – lubimy je dostawać!
Prezenty można dawać z okazji
wszystkich możliwych
uroczystości. Jest to bardzo
sympatyczny zwyczaj, który umila
życie, zacieśnia przyjaźnie, ale
może być także źródłem kłopotu.
Przed wyborem odpowiedniego
upominku, jakim chcielibyśmy
obdarować bliską nam osobę,
należy starannie pomyśleć o tym,
co dana osoba chciałaby otrzymać.

P
Próchnica
zębów – jeden
ze skutków
braku higieny i
nadmiernego
objadania się
słodyczami…

Praca domowa
– konieczność,
ale każde
zadanie uczy
nas
odpowiedzial-
ności  i
samodyscypli-
ny.

Obowiązek szkolny

Muzyka Niepunktualność

Prezenty
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R
Rozmowa– ważny element
naszego życia. Pamiętajmy, że nie
wchodzimy nikomu w słowo, nie
mówimy jednocześnie, nie
przerywamy i nie zniżamy głosu,
gdy jesteśmy w towarzystwie.

Rachunek – kto płaci? Kiedyś
poważnym nietaktem ze strony
mężczyzny było pozwolenie, by
kobieta zapłaciła za siebie. Dziś
jest inaczej. Jeśli kobieta zaprasza,
to powinna  zapłacić za swojego
gościa. Jeśli ustalone zostało, że
każdy płaci za siebie, to można
poprosić kelnera o osobne rachunki
lub rozliczyć się po otrzymaniu
ogólnego.

S
Serwetka – ważny element
nakrycia stołu. Po zajęciu miejsca
przy stole należy serwetkę
płócienną rozłożyć na kolanach i
udach, chroni ona ubranie przed
poplamieniem.

Sąsiedzi – ludzie, którzy żyją obok
nas i dlatego warto widzieć w nich
przyjaciół. Pielęgnujmy i dbajmy o
dobre stosunki z sąsiadami.
Pamiętajmy, że normalnie cisza
nocna trwa od godz. 22.00 do 6.00

Szept – dopuszczalny jest w
różnych sytuacjach, ale nigdy przy
stole, przy którym znajdują się inni
biesiadnicy!

T
Teatr – warto do niego chodzić, bo
jest naprawdę fantastyczną
rozrywką. W trakcie przedstawienia
nie można rozmawiać i
przeszkadzać innym. Nie należy
również zmieniać uprzednio
zajętych miejsc ani rozkładać się
tak, by przeszkadzać siedzącym
obok sąsiadom. Salę teatralną
opuszczamy dopiero wtedy, gdy
spektakl się zakończy i zostaną
zapalone światła.

Talerz – ważny element nakrycia
stołu. Na talerzu staramy się
utrzymać porządek. Nie
rozmazujemy potraw, zjadamy
wszystko do czysta.

U
Uścisk dłoni – często nawet po
podaniu sobie dłoni można wyrobić
sobie o kimś pewne zdanie. Jeśli
uścisk dłoni będzie słaby, to
możemy przypuszczać, iż osoba,
która w ten sposób uścisnęła nam
dłoń jest również słaba i do tego
niezdecydowana. Natomiast zbyt
mocny uścisk dłoni może skłonić
do refleksji, iż osoba z którą się
witamy jest zbyt pewna siebie i
może mieć skłonności do
manipulowania innymi ludźmi.

Uprzejmość – warto być
uprzejmym, bo dobroć i życzliwość
zawsze do nas powróci… 

W
Wykałaczka – korzystanie z niej
przy stole nie wygląda zbyt
elegancko. Rozwiązaniem jest więc
wyjście z sali i dyskretna toaleta
jamy ustnej.

Winda - to bardzo małe
pomieszczenie, w którym nie
sposób uciec przed wzrokiem
osoby, która z nami jedzie. Należy
pamiętać, by przywitać się przy
wsiadaniu, przytrzymać drzwi, gdy
ktoś jeszcze z nami wsiada,
ustąpić pierwszeństwa kobiecie i
zaczekać, jeśli widzimy osobę
zmierzającą w kierunku windy.

Ż
Życzliwość – ważna cecha
każdego człowieka, którą warto w
sobie pielęgnować…

Życzenia – składajmy je zawsze,
pamiętając o solenizantach i
jubilatach! Nigdy nie życzmy
pieniędzy, bo to nieeleganckie!

Żart – często spotykany na
korytarzach szkolnych. Dowcipy
można spotkać w prasie, w
Internecie, w telewizji. Czy każdy
żart zawsze bawi wszystkich tak
samo? Nie! Pamiętajmy, że z
dobrego żartu wszyscy powinni się
śmiać.

ŻyczliwośćTalerzRachunek
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Szymon Boryczko

Natalia Stacha – redaktor szkolnej gazetki pt.
„Matmomania”, przeprowadziła krótki wywiad  z
uczniem klasy szóstej – Szymonem Boryczko,
który zaczął szkolną edukację w wieku sześciu lat.

Natalia Stacha:  Gdybyś mógł cofnąć czas,
powiększyłbyś grono sześciolatków w szkole, czy
poszedłbyś do pierwszej klasy jako siedmiolatek?
Szymon Boryczko: Na początku nie byłem pewien,
czy chcę iść do szkoły jako sześciolatek, ale teraz
wiem, że było warto. Na pewno poszedłbym do szkoły,
mając sześć lat.

Natalia Stacha: Czy zgadzasz się z opinią, według
której siedmiolatek w szkole ma przewagę nad
sześcioletnim dzieckiem?
Szymon Boryczko: Myślę, że nie. Ja będąc w szkole,
nie zauważyłem żadnej przewagi ani emocjonalnej, ani
intelektualnej.

Natalia Stacha: Czy według ciebie szkoła jest dobrze
przygotowana na powitanie sześcioletnich uczniów?
Szymon Boryczko: Moim zdaniem szkoła jest bardzo
dobrze przygotowana na przyjście sześciolatków.

Natalia Stacha: Co w całym okresie edukacyjnym
sprawiło ci największą radość?

Szymon Boryczko: Największą radość sprawiło mi
to, że poznałem naprawdę wiele fajnych osób. Z
pewnością zapamiętam ciekawe szkolne wycieczki i
chwile spędzone z przyjaciółmi. 

Natalia Stacha: Czy wśród szerokiej gamy
przedmiotów możesz odnaleźć swój ulubiony?
Szymon Boryczko: Moim ulubionym przedmiotem
jest wychowanie fizyczne. Na tej lekcji można się
porządnie rozruszać. Z innych przedmiotów otrzymuję
z reguły same piątki i szóstki, ale w-f to mój ulubiony
przedmiot.

Natalia Stacha: Czy jako sześciolatek miałeś
problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami
i starszymi kolegami?
Szymon Boryczko: Nie, nigdy nie miałem z tym
problemu. W tym wieku łatwo nawiązuje się kontakty z
innymi.

Natalia Stacha: Czy zgadzasz się z opinią, że
sześciolatkom w szkole odbiera się fragment
dzieciństwa?
Szymon Boryczko: Zdecydowanie nie. Przez
pierwsze trzy lata w szkole nauka połączona jest z
zabawą!

.
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Dzieci sześcioletnie odpowiadały na różne pytania. Ilość
uśmiechniętych buziek informuje ile dzieci pozytywnie

odpowiedziało na dane pytanie.


