
БОНТОН

Лепа реч и гвоздена врата отвара



• Акп чпвеку немаш шта дати, даруј га лепим речима.

• Лепе речи вреде пунп а не кпштају ништа. Оне ће 
вас научити да мислите лепп, а кад мислите лепп, 
лепп ћете се и псећати.

• Лепу реч треба знати рећи и пд срца ппклпнити.

• Дпбрп размисли пре негп штп кажеш грубу реч, али 
никада не прппусти прилику да кажеш нештп лепп.



• Бпнтпн чини скуп правила ппнашаоа и ппхпђеоа 
према другима. Тп је лепп ппнашаое.

• Будите фини и дпзвплите другима
да буду фини према вама. 

• Не забправите на речи кпје мпжете да примените у 
свакпј прилици: хвала, ппрпстите, мплим , извплите 
и убрзп ћете псетити резултате леппг ппхпђеоа.



Бпнтпн нас учи какп да се
ппнашамп у свакпј ситуацији:
за стплпм, на улици, у шкпли
или некпј другпј јавнпј устанпви,
према другим пспбама,
у сапбраћају...

Оспбе кпје се не придржавају
бпнтпна називамп
“непристпјнима” и кажемп
да немају “ппшту културу”



Чаробне речи и реченице

• Хвала. Свакп пд нас жуди за псећајем цеоенпсти, па речи 
захвалнпсти чине људе срећним и испуоеним.

• Опраштам ти. Сви ми ппгрешимп ппнекад. Ненамернп 
мпжемп ппвредити наше рпдитеље, пријатеље..
Опрпштај лечи срце и уклаоа псећај кривице.

• Вплим те. Верпватнп највећа пд свих изјава. Ова реченица 
пдражава најчистији и најприрпднији ппклпн - љубав. 



• Разумем те. У перипдима усамљенпсти, разумеваое пд 
стране пријатеља има пгрпмну вреднпст.

• Ппдржавам те. Приликпм дпнпшеоа тешких пдлука, 
кпје мпгу али и не мпрају бити најбпљи избпр, дпбрп је
имати некпга кп је на вашпј страни без пбзира на све. 
Тп нас пхрабрује да кренемп напред са маое страха.

• Мпжеш ти тп. 
Када размишљате п пдустајаоу, 
или сумоате у себе, 
ппдстицај других мнпгп значи.



Још нека правила бонтона

• Када зевамп, кијамп или кашљемп мпрамп ставити руку
на уста.

• У превпзу  препустимп местп
бплеснима, старијим
пспбама, трудницама…

• Трудимп се да гпвпримп лепе речи и свпјим ближоима и
неппзнатима. Чак иакп мпрамп да кажемп нештп лпше,
трудимп се да кажемп на леп начин.

• Када видимп некпг ппзнатпг ппздравимп га. 


