„Dobre maniery są kluczem
do łatwiejszego życia wśród ludzi”
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PISEMKO O TYM,
CO KULTURALNY UCZEŃ SP 30 POWINIEN WIEDZIEĆ

W tym numerze:
Poznasz
Program Obchodów
Tygodnia Kultury w SP30

Dowiesz się, co oznaczają pojęcia związane z Kulturą
i Dobrymi Manierami i jak je stosować w życiu

Nauczysz się, jak stosować dobre
maniery w różnych sytuacjach
Przeczytasz wywiady:
- z pisarzem – Grzegorzem Kasdepke
- z Trenerem Szermierki i byłą florecistką
p. Małgorzatą Zielińską

Znajdziesz
„grzeczne” wierszyki

Poznasz Kodeks sportowca i kibica SP30

Słowo wstępne

Z wielką radością przekazujemy w Wasze ręce
kolejny numer „Kulturomaniaka”. Tym razem ukazuje się on
w zaplanowanym

na

początku

tego

roku

szkolnego:

„Tygodniu Kultury”. Mamy nadzieję, że przygotowane przez
nas materiały pozwolą wszystkim bardzo dokładnie poznać
zasady

savoir-vivre’u

i zachęcą

uczniów

SP30

do stosowania ich w praktyce. Liczymy na życzliwość
i współpracę wszystkich nauczycieli oraz

pracowników

naszej szkoły, uczniów i ich rodziców.
Chcemy, by bon ton był dla nas wszystkich sprawą ważną.
Zależy nam na dobrej atmosferze pracy i nauki. Liczymy
na Wasze zainteresowanie. Mamy nadzieję, że wspólnie
z wychowawcą przeczytacie Kulturomaniaka „od deski
do deski.”

Chcielibyśmy

także

poznać

Wasze

opinie

na poruszane przez nas tematy, zachęcić Was do refleksji
i stałego podnoszenia poziomu kultury osobistej.
Życzymy miłej lektury

Redakcja

Program Obchodów Tygodnia Kultury w SP30
Każdego dnia od poniedziałku (8 lutego ) do piątku (12 lutego)
od godz. 7.45 do 16.00 w holu na parterze możecie:
 zapoznać się z informacjami związanymi z tematyką dnia,
 obejrzeć przygotowaną ekspozycję (np. zobaczyć jak powinien być
ubrany uczeń naszej szkoły na co dzień, jak ma wyglądać jego
miejsce pracy, czy też jak nakryć do stołu, gdy przychodzą goście),
 dopytać o szczegóły dyżurujących kolegów,
 umówić klasę na krótką lekcję dobrych manier,
 otrzymać wybrane materiały tekstowe,
 uczestniczyć w konkursach wiedzy dotyczącej dobrych manier,
 zdobyć tytuł „COOL…turomaniaka SP30 (na długich przerwach).
Ponadto w wybrane dni będziecie mogli:
 poznać tajniki sukcesu najlepszych uczniów SP30 z I sem. 2009/10,
 porozmawiać

z

ubiegłorocznymi zdobywcami

tytułu „Mistrza

Dobrych Manier”,
 uczestniczyć w wybranych warsztatach (cyrkowym, teatralnym,
tanecznym,

dotyczącym

pięknego

składania

serwetek

i wykonywania papierowych ozdób oraz atrakcyjnego pakowania
prezentów),
 obejrzeć krótką scenkę prezentującą stosowanie zasad savoir
vivre’u w praktyce („z przymrużeniem oka”) - na podstawie książki

Grzegorza Kasdepke: „Bon czy ton, czyli savoir-vivre dla dzieci,
 poznać laureatów konkursu dotyczącego znajomości i stosowania
zasad fair play w sporcie,
 poznać tegorocznego Mistrza Fair Play naszej szkoły.

Tematyka poszczególnych dni:
Poniedziałek – Wprowadzenie - „Dbałość o całość”, czyli:
 zwroty

grzecznościowe

(powitanie

na

poziomie,

pożegnanie

„z klasą”, czarodziejskie „proszę, tajemnicze „dziękuję”),
 definicje pojęć – konwenanse, savoir-vivre, kurtuazja, bon ton,
etykieta, maniery,
 zachęcanie do porządku.
Wtorek - Dzień szkolny – „Sztuka kucia i nie tylko”, czyli:
 recepta na bycie prawdziwym kolegą, przyjacielem, dobrym
uczniem i człowiekiem.
Środa – Zachowanie przy stole – „Etykieta stołowa”, czyli:
 sposób nakrywania do posiłków,
 dekoracja stołu,
 mowa sztućców,
 zachowanie wobec gości.
Czwartek – Szczególne miejsca kultury – „Sztuka z wiktem”, czyli:
 zachowanie w kinie, teatrze, na koncercie w filharmonii,
 obdarowanie prezentem, kwiatami,
 przyjmowanie prezentów,
 zwracanie uwagi na punktualność.
Piątek – Sport i bon ton – „Zawody czystej wody”, czyli:
 fair play w sporcie,
 dbanie o bezpieczeństwo na lekcjach gimnastyki, na boisku i na ulicy.

