
Savoir – vivre na co dzień

„Dzieci bardziej potrzebują

modelu niż krytyki.”

Joseph Joubert



Co to takiego savoir – vivre?

Savoir –vivre (fr.) to zbiór 

zasad dobrego 

wychowania, znajomość

form towarzyskich, 

których należy 

przestrzegać.



Jak Cię widzą tak cię piszą

Zawsze ubieraj się odpowiednio do okoliczności:

Do teatru, na bal lub egzamin – odświętnie i 

elegancko.

Na dyskotekę – możesz pójść w stroju codziennym.

Na rozmowę o pracę – schludnie i formalnie.

Do szkoły – w szkolnym mundurku lub stroju 

przewidzianym przez regulamin szkoły.

Na zajęcia wychowania fizycznego – ubierz buty 

sportowe, krótkie spodenki i koszulkę.



Umiejętnie jeść to także sztuka

Ogólne zasady dobrego zachowania przy stole:

 Nigdy nie rozmawiaj mając pełne usta;

 Zawsze jedz z zamkniętymi ustami;

 Trzymaj widelec w lewej, a nóż w prawej ręce;

 Kiedy skończysz posiłek połóż sztućce równolegle na 

talerzu;

 Nie karm zwierząt przy stole;

 Zawsze pamiętaj, żeby podziękować po posiłku.



Dobre maniery w gościnie

Kiedy kogoś odwiedzamy:

 wycieramy buty przed wejściem;

 nie trzaskamy drzwiami i nie biegamy po schodach;

 nie zaglądamy do czyjejkolwiek szafy;

 nie dotykamy ozdób;

 nie kładziemy nóg na meblach;

 nie przymierzamy czyichś ubrań i nie używamy cudzych perfum;

 szanujemy cudzą własność. 



Zawsze zachowuj się zgodnie z zasadami 

savoir- vivre’u

 Nie popychaj nikogo, ustępuj miejsca - w autobusie.

 Nie rozmawiaj, nie jedz, nie wstawaj z miejsca – w kinie  i 

teatrze.

 Używaj zwrotów grzecznościowych – gdy spotkasz drugiego  

człowieka.

 Czuj się jak u siebie w domu, ale pamiętaj, że jesteś gościem

– gdy kogoś odwiedzasz.

 Bądź zawsze taktowny – gdy rozmawiasz z innymi.

 Każdego traktuj tak, jakbyś sam chciał być traktowany.



Kulturalny uczeń - gatunek 

zagrożony wyginięciem???

A może już 

wyginięty???

Gdzie ci ...... dżentelmeni??? 

Prawdziwi tacy?

Orły, sokoły, herosy!

Gdzie ci ...... dżentelmeni???

Gdzie oni są???

Gdzie oni są???



 Dżentelmen - wszędzie mile jest widziany, 

 Dżentelmen - nie przełazi przez parkany

 ,Dżentelmen - przed robotą się nie wzdraga.

 Dżentelmen - tam, gdzie może, to pomaga,

 Dżentelmen - ustępuje miejsca babci,

 Dżentelmen - gra z siostrzyczką w kociłapci.

 Dżentelmen - pierwszy kłania się znajomym,

 Dżentelmen - nie jest psotny i łakomy.

 Dżentelmen - mówi "proszę" i "dziękuję".

 Dżentelmen - wciąż się dobrze zachowuje.

 Dżentelmen - siada czysty do obiadu,

 Dżentelmen - nie wykrada jabłek z sadu,

 Dżentelmen - nie buszuje po ogródkach... 



Ale znaleźć go??

 Prędzej spotkasz KRASNOLUDKA!!



Może nie jest za późno na poprawę??



ZAPAMIĘTAJ - GRZECZNOŚĆ NIC NIE KOSZTUJE!!
Posłuchaj dobrych rad:

Pamiętaj, że zawsze w cenie, 

Gdy o przyjaźń czyjąś dbasz,

Jest uprzejme pozdrowienie:

Cześć, dzień dobry, jak się masz!

Kiedy wychodzisz z domu swego 

Mów "do widzenia", miły kolego.

Nie spadnie również korona ci z głowy,

Jeśli wchodząc, powiesz "dzień dobry!" 



O kulturę bardzo proszę: 

Brzydkie to wrażenie sprawia,

Dłubać w uchu, zębach, nosie,

Gdy się właśnie z kimś rozmawia.
Oto trafna jest nauka

(Zapamiętać nie zaszkodzi):

Zawsze trzeba w drzwi zapukać,

Gdy się do pokoju wchodzi. 



Jeśli są rodzice w domu,

Nie rwij się do telefonu,

Gdy zadzwoni - razem z bratem

Czekaj na mamę lub tatę.

Powiem ci, bo może nie wiesz,

Jeżeli to ktoś do ciebie,

To rozmawiaj krótko raczej.

I cichutko - nie inaczej. 



Gdy przez telefon rozmawiasz, 

Wpierw uprzejmie się przywitaj,

Potem zaś grzecznie zapytaj,

Czy nikomu nie przeszkadzasz?
Kiedy dzwoni jakiś pan

I zostawić chce wiadomość,

Szybko chwyć za pióro sam

I zanotuj słowo w słowo. 



Przyszli krewni w odwiedziny? 

Nie pokazuj kwaśnej miny,

Lecz przywitaj miłych gości,

Dając dowód uprzejmości.
Dużo prezentów, widzę dostałeś:

Paczki, kartony, wstążeczki wszędzie.

Czy podziękować nie zapomniałeś?

Zrób to, bo wszystkim będzie niemiło. 



Punktualność jest na czasie, 

Więc o ósmej bądź już w klasie.

Brak szacunku okazuje,

Kto godziny nie pilnuje.

Na manierach dobrych zna się,

Ten, kto w klasie jest o czasie. 



Kiedy już jesteś przed swoją szkołą, 

Pozdrawiaj wszystkich z miną wesołą!

Kiedy prowadzisz w grupie rozmowę,

To nie wyskakuj z niewczesnym słowem,

Czekaj, aż twoja kolej wypadnie

I nie przerywaj, bo to nieładnie. 



"To jest uczeń bardzo słaby, 

Krucho idą jego sprawy...

"O, nieładnie, drogie panie!

Cóż to za obgadywanie?
Nie wolno uczniów innych obrażać.

Czy nie mam racji? - Powiedzcie sami.

Po co niezdrowe konflikty stwarzać

i potem w klasie świecić oczami? 



Nigdy nie donoś na swych kolegów, 

Jeśli sympatię chcesz ich zachować,

W przeciwnym razie, mój mały szpiegu,

Nikt cię nie będzie w szkole szanować. 



Czy chcesz w szkole mieć szacunek? 

Na to jeden jest warunek:

Nie zachowuj się jak błazen

Z koczkodanem wzięty razem. 



Ten, kto umie się zachować, 

Na sympatię zasługuje.

Dobrze więc pamiętaj słowa:

Przepraszam, proszę, dziękuję.



Miej zawsze przy sobie 4 magiczne kluczyki.

Otwierają drzwi do łatwiejszego życia wśród ludzi.
PROSZĘ                                                   DZIĘKUJĘ                          PRZEPRASZAM                       UŚMIECH



Uprzejmość jest cennym kluczem, który 

otwiera wszystkie drzwi.



JESTEM KULTURALNY
I JEST MI Z TYM DOBRZE!!

 Nie używam wulgarnych słów

 Nie przeszkadzam podczas lekcji

 Nie biję się, nie dokuczam innym

 Nie niszczę mienia szkolnego i cudzej własności

 Często używam słów "proszę", "dziękuję", "przepraszam"

 Pomagam innym, zwłaszcza starszym osobom

 Jestem punktualny

 Umiem słuchać innych

 Dbam o higienę osobistą

 Nie wyśmiewam się z innych

I DLATEGO:

 Zdobywam pewność siebie

 Łatwo nawiązuję znajomości

 Unikam kłopotliwych sytuacji

 Odnoszę sukcesy

 Jestem lubiany 



Jak więc już wiesz, dobre 

maniery są dla Ciebie tym,

czym lakier dla karoserii 

samochodu - one dodadzą Ci 

blasku!

BĄDŹ UPRZEJMY A ŚWIAT 

BĘDZIE PIĘKNIEJSZY!!

To się opłaci!



KODEKS KULTURALNEGO UCZNIA

 1. Kulturalny uczeń dba o czystość w szkole, szanuje pracę innych.

 2. Kulturalny uczeń okazuje szacunek osobom starszym.

 3. Kulturalny uczeń pomaga młodszym, daje dobry przykład innym.

 4. Kulturalny uczeń nie używa wulgarnych słów.

 5. Kulturalny uczeń nie stosuje przemocy wobec kolegów i koleżanek.

 6. Kulturalny uczeń na lekcjach jest grzeczny, nie żuje gumy.

 7. Kulturalny uczeń szanuje własność swoją i cudzą.

 8. Kulturalny uczeń jest zawsze czysto i schludnie ubrany. Nosi mundurek szkolny.

 9. Kulturalny uczeń jest zawsze punktualny.

 10. Kulturalny uczeń w sposób spokojny przedstawia swoje racje.



Kodeksowe rymowanki dla kolegi, koleżanki

 1) Kulturalny uczeń przykładem świeci, zawsze wyrzuca do kosza śmieci.

 2) Kulturalny uczeń starszych szanuje, kiedy rozmawia gumy nie żuje.

 3) Kulturalny uczeń słabszym pomaga, w tym tkwi jego siła i jego odwaga.

 4) Kulturalny uczeń zna magiczne słowa: proszę, dziękuję , przepraszam - to jego mowa.

 5) Kulturalny uczeń nikogo nie bije, nie przezywa, nie trąca, ze wszystkimi w zgodzie żyje.

 6) Kulturalny uczeń na lekcjach grzeczny jest, nie je, nie pije, nie kreci się, przygotowany jest.

 7) Kulturalny uczeń swoje i cudze szanuje, wie, że wszystko ma wartość i dużo kosztuje.

 8) Kulturalny uczeń o higienę dba, jest czysty i schludny, buty na zmianę ma.

 9) Kulturalny uczeń punktualny jest, szanuje czas innych i swój też.

 10) Kulturalny uczeń nad sobą panuje, wszystkie problemy spokojnie rozwiązuje.



Niekulturalny uczeń

 1. Niekulturalny uczeń – to ten, który przykładem nie świeci, nie wie do czego służą kosze na śmieci.

 2. Niekulturalny uczeń – to ten, który starszych nie szanuje, podczas rozmowy gumę żuje.

 3. Niekulturalny uczeń – to ten, który widzi tylko siebie, nie wie, że inni mogą też być w potrzebie.

 4. Niekulturalny uczeń – to ten, który brzydko się odzywa, obraża innych, wyśmiewa, wulgaryzmów używa.

 5. Niekulturalny uczeń – to ten, który lubi się bić, nie wie, że z innymi można w zgodzie żyć.

 6. Niekulturalny uczeń – to ten, który na lekcji rozrabia, nie uczy się w szkole, w domu prac nie odrabia.

 7. Niekulturalny uczeń – to ten, który niczego nie szanuje, wszystko niszczy, rujnuje i psuje.

 8. Niekulturalny uczeń – to ten, który nie dba o szyję i ręce, nie wie jak należy zachować się w łazience.

 9. Niekulturalny uczeń – to ten, który często zapomina o której godzinie lekcja się zaczyna.

 10. Niekulturalny uczeń – to ten, który nie panuje nad emocjami, problemy rozwiązuje krzykiem i rękami.


