
 

 

 

Члан 1. 
Основна школа је обавезна-тако каже закон.  

Ако не долазиш у школу родитељи ће бити криви зато што ћеш остати 
без основног образовања. Ако редовно долазиш, највећа корист је 

управо твоја. 
Члан 2. 

У школу дођи 10 минута пре почетка часа.  
Тако ћеш имати времена да испричаш новости другу, а и да се 

припремиш за час.  
Члан 3. 

За време часа најважније је да поштујеш себе.  
Захтевај да сви ћуте и слушају када говориш.Исто то захтевај и за 

друге. Видећеш - у таквој атмосфери на часу много се више уради.  
Члан 4. 

Дозвољено је да у великим количинама употребљаваш речи:  

МОЛИМ, ХВАЛА, ИЗВОЛИ, ИЗВИНИ.  
А ако на лицу имаш и осмех,успех је загарантован. Пробај! 

Члан 5. 
И када си замишљен/а или забринут/а, не заборави да одраслима и 

својим друговима  
упутиш поздрав: "ДОБРО ЈУТРО", "ДОВИђЕЊА", "ЋАО".  

Члан 6. 
Ако одлучиш да у школу донесеш скупе предмете, сам/сама си 

одговорна за њих. Ако се оштете или изгубе на криви друге. 
Члан 7. 

Мобилни телефон је твоја приватна ствар,  
а своју приватност треба задржати за себе и њоме не угрожавати 

друге. Искључи га за време часа! 
Члан 8.  

Школска имовина користи свима. Немој бити јачи од онога што не 

може да се брани. Ако направиш штету родитељи ће морати да је 
плате. Од такве штете немате користи.  

Члан 9. 
Изненади своје другове и сваки неспоразум реши тако што ћеш 

ПРВИ/ПРВА пружити руку помирења. 
Члан 10. 

Прихвати да смо различити.  
Било би досадно да смо сви једнако лепи, паметни, изузетни 

спортисти, добри математичари,....  
Буди свој, буди своја, али не на рачун оног поред себе.  

Члан 11. 
Своје мишљење или незадовољство јасно и гласно искажи – то је твоје 

право, али не ружним речима. Наш језик има много лепих речи које 
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можеш да употребиш. На овај начин лакше ћеш решити сваки 

неспоразум и са наставником и са друговима. 
Члан 12. 

Пре него што неког почнеш да критикујеш, преиспитај себе.  

И ти сигурно имаш мане које можда не примећујеш.  
Члан 13. 

Избегавај да причаш о другу или другарици ако нису 
присутни.Оговарање је ружно, а тако можеш довести и себе у 

ситуацију да те неко оговара. 
Члан 14. 

Свако има право на приватност и сигурно ти не би било пријатно да ти 
неко претура по торби или перници - не чини ни ти то другима. 

Члан 15. 
Доношење комплетног прибора за рад и урађеног домаћег задатка је 

услов да се на часу осећаш сигурно и опуштено.  
Члан 16. 

Шапутање другу није пример доброг другарства. У ствари, то је 
потцењивање његових способности да научи, потхрањивање његове 

лењости и немара и омаловажавање сопственог труда.  

Члан 17. 
Причање са устима пуним хране, мљацкање у току разговора,  

једнако је причању са жвакаћом гумом у устима. 
 Непристојно је, и једно и друго.  

Члан 18. 
И школа је кућа, зато немој са храном да шеташ по ходницима или 

идеш до тоаелета – нехигијенски је, а није ни лепо видети. 
Члан 19. 

Буди пажљив/а према најмлађим ученицима у школи.  
Они једино од тебе могу да науче како треба да се понашају.  

Ако су тебе малтретирали док си био/ла млађи/ђа, буди  тај/та 
који/а ће променити такав обичај и учинити супротно.  

Члан 20. 
Захтевај гласно и јасно – и од одраслих и вршњака– да пушењем, 

опијањем и дрогирањем не угрожавању твоје здравље,  

ако су већ одлучили да угрозе своје. То је њихов избор, покажи 
колико је погрешан.  

Бићеш им бољи друг него они који су их на то наговорили. 
Члан 21.  

Нико нема права да те на било који начин угрожава.  
Решавање сукоба физичким обрачунавањем одлика је немоћних и 

примитивних људи. То сигурно ниси ти! 
 

Члан 22. 
Бежање са часова не решава проблем - он у ствари постаје већи. На 

време заврши своје обавезе, а ако ниси, буди довољно храбар/храбра 
и суочи се са проблемом. Можда он и није тако велик како ти се у 

први мах се чини.  



 

Члан 23. 
Када знаш да ћеш изостати из школе- најави старешини. Основни знак 

пристојности је када некоме, ко те очекује, објасниш зашто ниси 

дошао/ла. Ако је изостанак из здравствених разлога, на време донеси 
лекарско оправдање. 

Члан 24.  
Не бацај смеће око себе! Ивица и Марица су трагове остављали да би 

се вратили кући, коме требаш - пронаћи ћете и без таквих трагова. 
Боравак у уредном и чистом окружењу свакоме прија.  

Учионица и двориште биће онакви каквим их сви заједнички створимо. 
Члан 25. 

Одећа коју носиш говори много о теби. Она одражава твој укус и стил 
– то нико не спори. И одећа у којој долазиш у школу треба да буде у 

твом стилу, али уредна, чиста и са укусом.  

Члан 26. 

Претпоставља се да је намена WС просторија свима позната.  
Немој ширити број послова који се тамо могу обавити, а није ни 

нарочито угодно да се у њему дуже задржаваш. Оно што се ту дешава 

није намењено публици. 
Члан 27. 

Школа је право место да покажеш оно што си научио/ла у свом раном 
детињству, код куће, од својих родитеља. Зато - поздрави сваког 

одраслог у школи, уљудно се јави за реч, захвали или извини ако је 
потребно.Твоји родитељи биће поносни када чују како их 

представљаш. 
Члан 28. 

Нико није савршен без мане и могућности да направи грешку у нечему 
– ни твоји родитељи, а ни твоји наставници. Нико нема, зато, права да 

то тражи од тебе. Али то не значи да не треба да се потрудиш да 
будеш бољи/боља од њих. 

Члан 29. 
Правила понашања, али и сва остала правила пишу одрасли. Ако их 

не разумеш, замоли неког да ти их протумачи јер неодговарајуће 

понашање у школи може бити кажњено, а ти сигурно не желиш да се 
то деси. 

Члан 30. 

„НИЈЕ ТЕШКО БИТИ ФИН“ 

УКОЛИКО СЕ СВИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОТРУДИМО ВРЕМЕ У ШКОЛИ 

ПРОВЕДЕНО БИЋЕ МНОГО ПРИЈАТНИЈЕ, А СВАКИ УЧЕНИК БИЋЕ ТИ 

ДРУГ.ПРИЈАТЕЉЕ БИРАЈ САМ/САМА А СВЕ ДРУГЕ ПРИХВАТИ КАО 

ДРУГОВЕ КОЈИ ДЕЛЕ ТВОЈЕ ШКОЛСКЕ ДАНЕ. 
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