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POVZETEK 

 

Bonton je lepo vedenje oz. pravila lepega vedenja, z domačo besedo ga imenujemo olika. A 

poimenovanja so samo besede, pomembno je, da bonton upoštevamo in se lepo vedemo. 

V središče raziskave postavljamo čudežne besede lepega obnašanja, in sicer hvala, prosim, 

dobro jutro in dober tek, saj se nam zdi njihova vsakodnevna uporaba pomembna za boljše in 

prijaznejše življenje vseh, predvsem učencev, saj kar se človek navadi delati v mladosti, to mu 

ostane v odraslih letih. Ugotavljamo, da je o bontonu veliko napisanega tako v knjižnih kot v 

elektronskih virih. 

V teoretičnem delu raziščemo, kaj bonton sploh je in katera so najpomembnejša pravila lepega 

obnašanja. Zanimal nas je bonton v šoli in za mizo, kako bi naj pozdravljali in uporabljali besedi 

prosim in hvala. 

V empiričnem delu učence drugega, petega in sedmega razreda povprašamo o tem, kaj je bonton 

in katera pravila lepega obnašanja so jim najpomembnejša. Naredimo tabele in opazujemo, 

kako učenci uporabljajo čudežne besede (drugi razred – prosim in hvala, peti razred – dobro 

jutro in sedmi razred – dober tek). Napišemo tudi vodič k lepemu obnašanju na OŠ Lovrenc na 

Pohorju, v katerem predstavimo osem najpomembnejših pravil, ki bi jih morali učenci 

upoštevati. Dežurne učitelje v šolski avli in jedilnici povprašamo, kaj menijo o bontonu na naši 

šoli. Skozi raziskavo pridobimo odgovore na zastavljena vprašanja, odpirajo pa se nam nova. 

Ključne besede: bonton, bonton v šoli, prosim, hvala, dobro jutro, dober tek 
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1 UVOD 

Bonton nas spremlja že vrsto let. Vse od drobnih besed kot so dober dan, hvala, prosim, do 

celotnega obsega lepega obnašanja je bonton. Brez njega bi po svetu vladal kaos in ljudje se 

med seboj ne bi razumeli. V zadnjem času pa se ljudem zdi, da bontona ne potrebujejo. Starejši 

se še zavedajo, da je bonton pomemben, pri mlajših pa je to že velika težava. V današnjem, 

modernem času bonton postaja zastarel, zato je otroke treba znova in znova opozarjati na 

uporabo lepih besed in lepo obnašanje. 

To temo mi je najprej predstavila moja učiteljica in kmalu sem ugotovila, da je zelo zanimiva. 

Velik del moje odločitve za to raziskovalno nalogo je bilo stanje bontona na naši šoli. Opažala 

sem, da otroci učiteljev ne pozdravljajo, da besed prosim in hvala sploh ne uporabljajo, dober 

tek si ne zaželijo skoraj nikoli. Seveda se najdejo tudi izjeme, ampak večina učencev na bonton 

pozablja. Tako sem s pomočjo mentoric začela raziskovati, kakšno je stanje bontona na naši 

šoli in kako bi ga lahko izboljšali. 

Mislim, da ta raziskovalna naloga lahko pomagala tako učencem kot tudi učiteljem, da bomo 

vedeli, kaj si učenci o bontonu mislijo, kako ga uporabljajo in kakšen je najbolj učinkovit način, 

da stanje izboljšamo. Upam, da bo ta raziskovalna naloga pomagala tistim, ki želijo kaj več 

izvedeti o bontonu in bo učence spodbudila k lepemu obnašanju in uporabi bontona, ki nikakor 

ni zastarel pojem, ampak je v današnjem času še kako potreben. 

 

V raziskovalni nalogi se ukvarjamo z naslednjimi raziskovalnimi vprašanji, na podlagi katerih 

smo postavili hipoteze. 

V1 :  Ali učenci 2., 5. in 7. razreda OŠ Lovrenc na Pohorju poznajo pomen besede bonton? 

H1 : Večina učencev pozna pomen besede bonton, mlajši učenci besedo bonton slabše razumejo 

kot starejši. 

 

V2 : Katera pravila lepega obnašanja so pomembna učencem 2., 5. in 7. razreda OŠ Lovrenc na 

Pohorju? 

H2 : Pri pravilih lepega obnašanja ni razlike v starosti učencev. Učenci imajo težave pri iskanju 

pravil, ker bontona ne upoštevajo. Predvidevamo, da jim je pomembno pozdravljanje in bonton 

v jedilnici. 
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V3 : Ali učenci 2. razreda uporabljajo besedi prosim in hvala? 

H3 : Učenci 2. razreda le izjemoma uporabljajo besedi prosim in hvala. 

 

V4 : Ali učenci 5. razreda uporabljajo besedno zvezo dobro jutro? 

H4 : Večina učencev 5. razreda uporabljajo besedno zvezo dobro jutro. 

 

V5 : Ali učenci 7. razreda uporabljajo besedno zvezo dober tek? 

H5 : Vsi dečki ne uporabljajo besedne zveze dober tek, vse punce pa besedno zvezo uporabljajo. 

 

V6 : Ali so nadzorni učitelji v šolski jedilnici in avli zadovoljni z bontonom učencev na OŠ 

Lovrenc na Pohorju? 

H6 : Nadzorni učitelji niso zadovoljni z bontonom učencev na OŠ Lovrenc na Pohorju. 

 

 Pri raziskovalni nalogi uporabljamo naslednje metode raziskovanja. 

 Teoretični pregled literature in virov, ki se nanašajo na bonton. 

 Metoda opazovanja na različnih lokacijah v šoli. 

 Metoda spremljanja in beleženja uporabe čarobnih besed. 

 Metoda opisa in razlage pojmov s pomočjo literarnega besedila – pravljica, pesem. 

 

Raziskovalna naloga je sestavljena iz petih poglavij, in sicer uvoda, v katerem predstavimo 

izhodišče in namen naloge ter opredelimo hipoteze. Sledi teoretični del, v katerem opredelimo 

temeljne teoretične pojme. Empirični del je razdeljen na več delov. V prvem delu ugotavljamo, 

če učenci poznajo pomen besede bonton in katera pravila lepega obnašanja so jim pomembna. 

V drugem, tretjem in četrtem delu raziskujemo rabo čudežnih besedic hvala, prosim, dobro jutro 

in dober tek. Peti del je Vodič k lepemu obnašanju na OŠ Lovrenc na Pohorju, šesti pa 

predstavlja pogled učiteljev na bonton. Zadnje poglavje je zaključek, v katerem povzamemo 

ugotovitve. Na koncu navajamo vire in literaturo. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1  KAJ JE BONTON? 

Beseda bonton izhaja iz francoščine in pomeni dober ton. Kdor ga pozna, se vede v skladu s 

pravili lepega vedenja in oliko. Kaj je olikano, pa se od kulture do kulture lahko zelo razlikuje. 

In kdo postavlja pravila, kaj se spodobi in kaj ne? Včasih so o tem odločali vladajoči razredi, 

plemstvo in tudi duhovščina. Plemiči živijo še danes, vendar ne odločajo več o tem, kaj je olika. 

Številna pravila, ki danes veljajo, so se ohranila iz preteklosti. (Küntzel, 2012: 8) 

Olika in bonton sta še veliko več kot zgolj pravila uglajenega vedenja. Sta odraz naše 

notranjosti, naše srčne kulture in sta odlična popotnica v družbo in življenje. Bistvo bontona je, 

da si z njim pomagamo, saj si olajšujemo življenje, spodbujamo k medsebojnemu razumevanju 

in povečujemo strpnost in obzirnost. (Dežman, [online, 18. 2. 2019]) 

Olika odraža naše vrednote in socialni slog. Potrebujemo jo vse življenje, da se vključimo in 

prilagodimo skupini. Olikano vedenje nam olajša življenje in vnaša zadovoljstvo. Z načini, ki 

jih pri tem uporabljamo, izkazujemo svoje spoštovanje do drugih, saj so bistveno sredstvo, s 

katerim dosežemo, da nas drugi sprejmejo. (Brazelton, [online, 18. 2. 2019]) 

Za vsakogar je lepo nekaj drugega. Zato tile stavki niso pisani tako, da bi jih bilo mogoče 

ponavljati na vsakem koraku, se sklicevati na pravila in njihove modrosti. Mišljeni so kot kup 

gradbenega materiala. Iz njih naj si kdor koli pač že, če mu bo čas dopuščal, postavi svojo 

zasebno hišo. (Pregl, 1993: 7) 

 

2.2  VSAKDANJI BONTON 

Med vsakdanji bonton spadajo napisana in nenapisana pravila lepega vedenja, ki veljajo povsod 

– doma, v šoli, na cesti … Osnovne besede bontona so: prosim, hvala, oprostite in izvolite, z 

njimi se izognemo neprijetnim situacijam. Pomembno je, da najprej določimo odnos z osebo, 

saj tako vemo, kdo bo komu ponudil roko, kdo bo šel prvi v dvigalo itd. Temu je tako na primer 

v službi, kjer naj bi nadrejeni ponudil roko podrejenemu, ali na avtobusu, ko mlajši odstopi 

sedež starejšemu. Če živiš v majhnem kraju, se spodobi, da na cesti vsakega pozdraviš, v mestih 

pa to ni potrebno. V vsakdanjem bontonu je najbolj pomembno: očesni stik, nasmeh, higiena, 

estetika ter poslušanje sogovornika. 



Rakovnik, B., IZ ČAROBNIH BESED KUHAMO BONTON, 

Raziskovalna naloga, OŠ Lovrenc na Pohorju, 2019.__________________________________________________________ 

9 

 

(Vsakdanji bonton [online, 18. 2. 2019]), (Bonton v vsakdanjem življenju [online, 18. 2. 

2019]) 

 

2.3  BONTON V ŠOLI 

Prijaznost, spoštljivost in prevzemanje odgovornosti so naša glavna vodila v medsebojnih 

odnosih. Trudimo se, da z vsemi gojimo dobre odnose in si med seboj pomagamo. Spore 

rešujemo na miren način. Učenci pazijo na primerno vedenje in govorjenje, znajo pozdraviti, 

se zahvaliti, se opravičiti ter ne uporabljajo kletvic in neprimernih izrazov. Učenci v šoli odrasle 

vikajo in se do njih spoštljivo vedejo. (Dežman [online, 18. 2. 2019]) 

Splošna in specifična pravila v šoli: 

 ne skačemo v besedo (dvignemo roko, če imamo vprašanje ali želimo nekaj povedati); 

 smo vljudni in spoštljivi, tako do učiteljev in učiteljic kot tudi do sošolcev; 

 pazimo, da se ne poškodujemo ali da ne poškodujemo drugih; 

 če zamudimo, se opravičimo in povemo razlog zamude; 

 pri malici in kosilu se ne igramo s hrano. 

Šolski bonton se navezuje tudi na upoštevanje pravil izven šolskega prostora, kadar se izvaja 

neka dejavnost v okviru šolskega urnika. Tako je recimo ob obisku kulturnih ustanov, kot so 

kino, gledališče ali muzej. Vedno znova je potrebno obnavljati pravila vedenja, kadar se obišče 

kakšno kulturno ustanovo, saj učenci radi pozabijo, kako se je potrebno vesti. Tako jih 

opomnimo na mirno sedenje in tiho govorjenje ter zbrano poslušanje in ogled. Preprečiti je 

potrebno tudi morebitne opazke in žvižganje, saj motijo potek ogleda. Bolj ko otroke navajamo 

na podobne dogodke, bolj primerno se bodo znali vesti in družba jih bo sprejela, saj sledijo 

njenim zgledom. (Dežman [online, 18. 2. 2019]) 

 

2.4 POZDRAVLJANJE 

Ob vsakem srečanju, kjer imamo možnost pozdravljanja, osebo pozdravimo s prijetnim 

pozdravom, lahko tudi s stiskom roke in očesnim stikom. Prav tako lahko otrokom povemo, da 

na tak način osebi polepšamo dan. Na primer, četudi ne poznamo prodajalke v trgovini, je 

vljudno, da rečemo dober dan in na svidenje. Prav je, da otrok odrasle pozdravi z dober dan, 

vrstnike pa z živijo. (Kobe [ online, 18. 2. 2019]) 
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Tisti, ki prvi pozdravi, določi tudi vsebino pozdrava. Pozdravite lahko s klasičnimi pozdravi: 

dobro jutro, dober dan, dober večer, s katerimi zaželimo nekaj dobrega. Kadar vas kdo pozdravi 

prvi, mu po možnosti odzdravite s podobnim izrazom, npr.: dober dan – dober dan, živijo – 

živijo. Če odzdravite z drugačnim izrazom, poudarite različnost in tak pozdrav zveni 

poučevalno, kot npr. : »Bog daj!« – »Zdravo!« ali »Zdravo!« –  »Dober dan!«.                  

(Incze, 1999: 15) 

Mlajša oseba načeloma pozdravi prva. Če na ulici srečaš svojega učitelja, si ti tisti, ki prvi 

pozdravi. Če si ljudje po položaju niso enakovredni, oseba, ki je na nižjem položaju, prva 

pozdravi osebo, ki je na višjem položaju. Če tvoja mama sreča svojega šefa, se spodobi, da ona 

prva reče: »Dober dan«. Ob vstopu v prostor vedno pozdravi tisti, ki vstopi. Če vstopiš v razred, 

v katerem so že zbrani tvoji sošolci in učitelj, si ti tisti, ki vsem reče: »Živijo«. (Küntzel, 2012: 

22) 

Ko se srečaš s prijatelji ali drugimi sovrstniki, je povsem dovolj, če rečeš: »Živijo«. Tudi 

rokovati se ni treba. Drugače pa je, ko srečaš sosedo ali učitelja. V tem primeru se pričakuje 

bolj uraden nagovor. Odvisno od časa so za takšen pozdrav primerni dobro jutro, dober dan ali 

dober večer. (Küntzel, 2012: 17) 

 

2.5 HVALA IN PROSIM 

Prosim in hvala sta besedi, ki olajšata skupno življenje čisto vsem. Ko kaj potrebuješ, za to 

prosiš. Če kaj dobiš ali če ti kdo pomaga, se zahvališ. Prosim in hvala pa nista primerna, kadar 

gre za darila in velike usluge. Zelo dobro služita tudi v vsakdanjem življenju. Poprosimo in 

zahvalimo se za različne stvari. (Küntzel, 2012: 26, 27) 

Prosim je kratka beseda, ki pa veliko pove. Včasih pove, da potrebuješ pomoč, včasih spet, da 

ceniš, kar bo kdo storil zate. Potem ko je že storil, pa mu reci hvala in mu tako izrazi hvaležnost. 

Če ti kdo pošlje darilo ali ti izkaže kako posebno prijaznost, se mu lahko zahvališ s pisemcem. 

(Kaj čutimo? Kako se obnašamo?, 1998: 22, 23) 

 

2.6 BONTON PRI MIZI 

Za večino ljudi je pomembno, da skupni obed poteka olikano. To praviloma pomeni, da hrana 

ostane na krožniku in ni raztresena po celi mizi. S hrano se ne igramo in tudi glasno žvečenje, 
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cmokanje in srebanje niso zaželeni. Pribor spada v roko in se tudi uporablja. (Küntzel, 2012: 

38) 

Stol mora biti postavljen tako, da je med jedcem in mizo približno za eno razširjeno dlan 

prostora. Pomembno je tudi, da sedimo vzravnano. Na mizo ne dajemo celih podlakti in ne 

opiramo se na komolce. Samoumevno pa je, da si pred jedjo umijemo roke. Ne gleda na to, s 

katerim priborom jemo, hrano vedno približamo ustom. Telo ostane vzravnano. V nobenem 

primeru se ne smemo sklanjati globoko nad krožnik. Ko pojemo, pribor vzporedno odložimo 

na krožnik. S tem sporočamo, da smo končali. (Küntzel, 2012: 39, 40) 

Za mizo sedimo na celotnem sedalu stola, ne zgolj na njegovem robu, pri tem pa smo lahko 

naslonjeni na naslonjalo stola. Prtiček si razgrnemo v naročje in si z njim popivnamo usta tudi 

preden pijemo, da na kozarcu ni mastnih madežev. Če odidemo od mize med obrokom, ga s 

čisto stranjo navzgor položimo na stol. Ko smo zaključili z jedjo, položimo prtiček s čisto 

stranjo navzgor levo od krožnika. Včasih se je spodobilo dober tek zaželeti le doma, danes pa 

je dopustno, da na uradnih kosilih in večerjah dober tek nevsiljivo zaželi gostitelj. 

(Bonton za mizo [online, 19. 2. 2019]) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 BONTON – KAKO IMETI DOBER TON, TUDI KO NE POJEŠ? 

Odpravila sem v drugi, peti in sedmi razred in preverila, kaj je za učence teh razredov bonton 

in katera pravila lepega obnašanja so jim najpomembnejša. Želela sem videti, kaj si pod besedo 

bonton sploh predstavljajo in če vedo, kako pomembna so pravila lepega obnašanja. 

3.1.1 BONTON V DRUGEM RAZREDU 

Kaj je bonton? 

Bonton je delo. 

Bonton je bonbon. 

Bonton je tovornjak. 

Bonton je mentol. 

Brez odgovora. 

Brez odgovora. 

Brez odgovora. 

Bonton je boben. 

Bonton je, da si prijazen. 

Bonton je boben. 

Bonton je, da si prijazen. 

Bonton je mentol. 

Bonton je mentol. 

Brez odgovora. 

Bonton je človek. 

Brez odgovora. 

Bonton je to, da si vljuden. 
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Bonton so igre. 

Bonton je lepo obnašanje, kultura. 

Bonton je beton. 

Brez odgovora. 

Bonton je krokodil. 

Brez odgovora. 

Brez odgovora. 

 

Tri pravila lepega obnašanja 

Spoštujemo učiteljico, se ne tepemo. 

Brez odgovora. 

Ne tepemo se, obnašamo se kulturno, med poukom ne klepetamo. 

Poslušaš, si priden, ne klepetaš. 

Smo pridni, se ne tepemo, se ne potiskamo. 

Smo pridni, kulturno se obnašamo, ubogamo učiteljico. 

Ne tečemo po šoli, ne žalimo drugih, se ne tepemo. 

Se ne tepemo, se ne grizemo, se ne lovimo. 

Uporabljamo lepe besede, lepo jemo, smo tiho, ko učiteljica govori. 

Se ne tepemo, pri pouku smo tiho, po razredu se ne lovimo. 

V šoli se ne tepemo, v šoli se ne lasamo. 

Ne tepemo se, pri pouku smo pridni, v šoli se lepo vedemo. 

Smo pridni, ubogamo učiteljico. 

Se ne tepemo, se ne zmerjamo, ne govorimo grdo. 

Skupaj se igramo, uporabljamo vljudne besede, si pomagamo. 
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Pomagam, posojam, poslušam. 

Ne potiskamo se, se ne ščipamo, se ne grizemo. 

Poslušamo, smo pridni. 

Se ne tepemo, smo pridni, se ne izzivamo. 

Delimo, smo pridni, posojamo igrače. 

Delimo, smo pridni, posojamo igrače. 

Lepo poslušamo, smo prijazni. 

Smo pridni, igramo se, se razumemo. 

Se ne tepemo, se ne ščipamo, stvari si ne jemljemo iz rok. 

Se ne ščipamo, ne mečemo peresnic, kulturno jemo. 

Ugotovitve 

Od 24 učencev jih kar tretjina ni znala pojasniti pomena besede bonton in na vprašanje sploh 

niso odgovorili. Štirje razumejo pomen besede, najbolj se mu je približal drugošolec, ki je 

zapisal, da je bonton lepo obnašanje in kultura, en je zapisal, da bonton pomeni vljudnost, dva 

pa prijaznost. Ostali odgovori so bili zelo pisani in zabavni – bonton je bonbon, mentol, 

krokodil, beton. Nekateri učenci so sklepali po zvenu besede in so zapisali blizuzvočnice.  

Učenci imajo različne poglede na pravila lepega obnašanja. Večina jih je napisala, da je 

pomembno, da smo pridni, kar je precej širok pojem. Ugotovila sem, da drugošolci šolska 

pravila dobro poznajo, zapisali so, da je prav, da smo vljudni, kulturni, da kulturno jemo in da 

uporabljamo lepe besede, niso pa navedli, katere so te čudežne besede. 

 

3.1.2 BONTON V 5. A-RAZREDU 

Kaj je bonton? 

Bonton so pravila lepega obnašanja v šoli, doma … 

Bonton je spoštovanje do ljudi. 

Bonton je lepo vedenje, katerega se otroci naučimo od svojih staršev. 
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Bonton pomeni, da vse ljudi spoštujemo in se lepo vedemo do njih. 

Bonton je lepo vedenje. 

Bonton sestavljajo pravila lepega vedenja. 

Bonton je spoštljivo obnašanje. 

Bonton je, da se lepo obnašaš. 

Bonton so pravila, kako naj se obnašamo. 

Bonton je lepo vedenje, ki ga moramo upoštevati. 

Bonton je, da se lepo vedeš. 

Bonton je lepo vedenje. 

Bonton je olika do drugih ljudi. 

Bonton je lepo vedenje. 

Bonton so pravila lepega vedenja. 

Bonton je lepo obnašanje, ki se ga naučimo že kot otroci. 

 

Tri pravila lepega obnašanja 

Brez prerivanja, ne kričimo, hrano jemo s priborom. 

Ne kričimo, ne tečemo, se ne pogovarjamo med poukom. 

Pozdravljaš, ubogaš, pomagaš. 

Ne grozimo, ne preklinjamo, ne brcamo, se ne pretepamo … 

Ne kričiš, ne tekaš po razredu, ne motiš pouka. 

Upoštevamo pravila, ne preklinjamo, se ne tepemo. 

Pozdravljajmo, ne preklinjamo, potrkamo, ko vstopimo v razred. 

Ne porivamo drugih, ne tečemo po hodniku, poslušamo učitelje. 

Ne tečemo po avli, se ne potiskaš v koloni, v jedilnici smo tiho. 
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Ne govorimo kletvice, ne prinašamo telefonov, ne raztrgamo testov. 

Poslušamo učitelje, pripravimo se na preizkus znanja ali ustno spraševanje, opravljamo domače 

naloge. 

Ne tekamo po avli, ne uporabljamo mobilnega telefona, se ne tepemo. 

Ne tekamo po šoli, se ne pretepamo, se ne potiskamo. 

Se ne prerivamo, tepemo in ne smemo govoriti, ko govori učiteljica. 

Ne tekamo po razredu, se ne norčujemo iz učiteljev, se ne brcamo in porivamo. 

Pozdravljamo učitelje, ubogamo učitelje, ne tekamo po hodnikih. 

Ugotovitve 

Vsi učenci poznajo pomen besede bonton. Od šestnajstih jih je šest napisalo, da je bonton lepo 

vedenje in pet, da so to pravila lepega obnašanja. Ostali so pisali podobne odgovore, kot so to, 

da je bonton olika, spoštovanje do drugih ljudi itd. Na pravila lepega obnašanja imajo učenci 

podoben pogled. Trije učenci od šestnajstih so med pomembna pravila lepega obnašanja uvrstili 

pozdravljanje. Kar osem učencev je napisalo, da je pomembno, da se ne brcamo, pretepamo ali 

potiskamo. Prav tako jih je osem napisalo, da po šoli ne smemo teči. 

 

3.1.3 BONTON V 5. B-RAZREDU 

Kaj je bonton? 

Bonton je lepo vedenje. Uporabljamo ga vsepovsod. 

Bonton je lepo vedenje v različnih kulturnih ustanovah. 

Bonton je vljudno vedenje. 

Bonton so pravila lepega vedenja. 

Bonton pomeni, da moramo upoštevati pravila. 

Bonton so pravila lepega vedenja. 

Bonton je vedenje, vljudnost, prijaznost do drugih ljudi. 

Bonton so pravila lepega vedenja. 
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Bonton je lepo vedenje doma in drugod. 

Bonton je način lepega vedenja. 

Bonton je to, da se lepo vedemo. 

Bonton so pravila lepega vedenja. 

Je lepo vedenje povsod (v kinu, gledališču). 

Bonton so pravila vljudnega pogovora. 

Bonton je lepo vedenje. 

 

Tri pravila lepega obnašanja 

Poslušaš pri pouku, ne cmokaš, ko ješ, ne govoriš s polnimi usti. 

Ne cmokaš, ko ješ, ne kričiš, ne tekaš. 

Ne lovimo se, ne tepemo se, ne govorimo s polnimi usti. 

Ne tekamo, ne uničujemo šolske lastnine, ubogamo učitelje. 

Učiteljici ne skačemo v besedo, ne tečemo po razredu, ne skačemo po mizah. 

Ločujemo odpadke, se lepo vedemo do sošolcev, pozdravljamo osebje. 

Ne skačemo v besedo učiteljici, se ne tepemo, pridno sodelujemo. 

Ne brcamo sošolcev, nismo glasni pri pouku, jemo kulturno. 

Ne kričimo, ne tečemo po razredu, med poukom nimamo telefonov. 

Se ne prerivaš in kričiš, upoštevaš pravila šolskega reda, uporabljaš besedi prosim in hvala. 

Vikanje učiteljev, brez klepetanja, brez sikanja v besedo. 

Ne tekamo po šoli, se ne pretepamo. 

Pri pouku zbrano poslušamo učiteljico, ne ugovarjaš, delaš domače naloge in se učiš. 

Se ne pogovarjamo, ko jemo, ne kličemo osebe s priimkom, ne mečemo hrane. 

Ko učiteljica govori, mi poslušamo, ne tekamo po šoli, ne zamujamo. 
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Ugotovitve 

Tudi v 5. b-razredu učenci poznajo pomen besede bonton. Bili so precej enotni, zapisali so, da 

je bonton lepo vedenje oz. pravila lepega vedenja. Najpomembnejša pravila so jim: bonton pri 

mizi, brez tekanja, poslušanje učiteljev. Pozdravljanje je na seznam treh najpomembnejših 

pravil lepega obnašanja uvrstil en učenec od petnajstih, na njem se pa je znašlo tudi vikanje 

osebja in uporaba besed hvala in prosim. 

 

3.1.4 BONTON V SEDMEM RAZREDU 

Kaj je bonton? 

Bonton je, da si vljuden za mizo. 

Je lepo vedenje, npr. pri hrani. Na splošno olika do drugih. 

Bonton je, da: pozdravljamo druge, se lepo obnašamo … 

Bonton je to, da si priden. 

To so pravila, ki jih moramo upoštevati kjerkoli. 

Bonton je to, da: pozdravljamo, starejše vikamo, se lepo obnašamo. 

Bonton je lepo obnašanje do drugih. 

Bonton je to, da si vljuden do gostitelja. 

Bonton je vljudnost. 

Bonton je drugo ime za vljudnost. Uporabljamo lepe besede: hvala, prosim, pozdravi … 

Bonton je lepo vedenje. Obnašamo se lepo. 

Je list, ki vsebuje pravila šolskega reda. 

Bonton so pravila o obnašanju. 

Bonton je, da nekaj narediš, saj je vljudno. 

Bonton je, da se pri jedi lepo obnašaš, npr. da rečeš dober tek. 

Da se pri jedi lepo obnašaš, ne govoriš, ko imaš hrano v ustih. 
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Bonton je stvar, ki pove, česa se moraš držati. 

Bonton je to, da se lepo obnašaš. 

Bonton je knjiga, v kateri so zapisana pravila lepega vedenja. 

Bonton je nekaj lepega, kar narediš. Lepo obnašanje. 

Da se obnašaš normalno in kulturno. 

 

Tri pravila lepega obnašanja 

Ne rigaš, ne govoriš grdih besed, ko kašljaš, daš roko pred usta. 

Vsakega pozdravljaš, s polnimi usti ne govoriš, puncam daš prednost. 

Pozdravljaš, če kdo kihne, mu rečeš na zdravje, uporabljaš besede prosim, hvala … 

Če koga vidiš, ga pozdraviš, ne prerivaš se, ne rigaš. 

Uporabljaš besedo prosim, ne govoriš s polnimi usti, spoštuješ učitelje. 

Starejše osebe pozdravljaš, se ne prerivaš, pri jedi ne govoriš. 

Pozdravljaš, pri malici rečeš dober tek, do punc si kavalir. 

Odrasle osebe vikamo, pozdravimo, če kdo pride mimo, rečemo prosim in hvala. 

Učitelje vljudno pozdravimo, pri jedi rečemo dober tek, se ne prerivamo. 

Poslušamo razlago učitelja, ne igramo se s hrano, ne motimo ure s kričanjem. 

Pozdravljamo, uporabljamo lepe besede (nasvidenje, dober tek …), smo prijazni do drugih. 

Vljudno pozdravljaš, uporabljaš čarobne besede (hvala, prosim …), ne igraš se s hrano. 

Pozdraviš učenca ali učitelja, ne govorimo s polnimi usti, ne izzivamo mlajših. 

Jemo s priborom, vikamo starejše, uporabljamo besedi prosim in hvala. 

Pred jedjo rečemo dober tek, ne izzivamo mlajših, spoštujemo starejše. 

Jem s priborom, ne rigam po razredu. 

Spoštujemo odrasle, smo prijazni do punc, jemo s priborom. 
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Vljudni smo do vseh, spoštujemo vse ljudi, puncam damo prednost. 

Pozdravljaš ljudi, ne govoriš z odprtimi usti, si spoštljiv. 

Uporabljamo lepe besede (dober dan, nasvidenje, dober večer …). 

 

Ugotovitve 

Vsi sedmošolci poznajo pomen besede bonton, le en od dvaindvajsetih je podal splošen opis, 

da je bonton pridnost. Dobro vedo kaj so pravila lepega obnašanja. Kar trinajst učencev od 

dvaindvajsetih je med pravila lepega obnašanja vključilo bonton za mizo npr. uporabljanje 

pribora, uporaba besede dober tek itd. Pomembno jim je tudi pozdravljanje, saj je enajst  

učencev to vključilo med pravila lepega obnašanja. 

Ugotavljam, da petošolci že vedo, kaj je bonton, drugošolcem pa je ta beseda še neznanka. 

Upoštevati moramo seveda starost učencev, sklepam pa lahko, da se o pravilih lepega obnašanja 

v šoli veliko pogovarjajo. Veliko učencev enači bonton s pravili šolskega reda, kjer so nekatera 

pravila bontona tudi zapisana, ne v posebnem poglavju, temveč v poglavju Pravila 

medosebnega vedenja. Sedmošolci so pri svojih odgovorih že bolj konkretni, navajajo tudi 

čudežne besede. Dobro bi bilo, da bi v Pravila šolskega reda OŠ Lovrenc na Pohorju dodali 

definicijo besede bonton in konkretne čudežne besede prosim, hvala, dobro jutro, na svidenje, 

dober tek. 

 

3.2 HVALA IN PROSIM 

Pravilo medosebnega vedenja, ki je zapisano v Pravilih šolskega reda OŠ Lovrenc na Pohorju, 

se glasi, da se po potrebi zahvalimo in opravičimo. (Pravila šolskega reda OŠ Lovrenc na 

Pohorju, 2015: 6) 

V drugem razredu sem preverjala, če učenci uporabljajo besedi prosim in hvala. Najprej sem 

počakala v jedilnici, da so prišli na kosilo in preverjala, kdo za hrano prosi in kdo se zahvali. 

Čez nekaj dni sem jim prebrala pravljico o Prosim in Hvala in zatem preverila, če se je stanje 

izboljšalo. Dva tedna po pravljici sem vajo ponovila. Zaradi varovanja osebnih podatkov so 

imena v tabeli izmišljena. 
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Tabela 1: Hvala in prosim 

  sama po zgodbi 2 tedna po 

zgodbi 

 Datum 5. 2. 2019 14. 2. 2019 27. 2. 2019 

 HVALA IN PROSIM HVALA,PROSIM HVALA,PROSIM HVALA,PROSIM 

1.  MIHA      X     X       X   X 

2.  MITJA       X         

3.  MARUŠA      X     X       X 

4.  GAL      X     X      X      X X X 

5.  VERONIKA       X        X     

6.  URBAN       X        X X X 

7.  JOŠT       X      X      X X X 

8.  BRINA       X      X      X   X 

9.  ANDRAŽ       X        X   

10.  NINO      X     X      X      X   X 

11.  ŽIGA             X   X 

12.  KLARA           X 

13.  ŽAN        X      X X X 

14.  TJAŠA      X      X        X   X 

15.  NIKA         X 

16.  LENART       X X 

17.  JAN        X        X   X 

18.  JAKA      X      X       X 

19.  ANEJ      X      X        X   X 

20.  ENEJ          X   X 

21.  ZALA        X        X   X 

22.  PETER      X      X              X   X 

 

Na začetku večina učencev ni uporabljala besed prosim in hvala. Od devetnajstih učencev v 

jedilnici so samo trije uporabili obe besedi, osem pa samo besedo hvala. Nihče ni uporabil samo 

besede prosim. Po zgodbi se je stanje izboljšalo. Od enaindvajsetih učencev v jedilnici jih je 

pet uporabilo obe besedi, enajst pa samo besedo hvala. Tako kot pred zgodbo tudi zdaj nihče ni 
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uporabil samo besede prosim. Dva tedna po zgodbi je stanje ostalo približno enako. Od 

enaindvajsetih učencev v jedilnici sta dva uporabila obe besedi, štirinajst učencev pa samo 

besedo hvala. Tudi zdaj nihče ni uporabil samo besedo prosim. 

Prosim in Hvala 

 

Slika 1: Hvala in prosim 

Vir: Tjaša Švajger 

Nekoč sta živela Prosim in Hvala. Imela sta lepo življenje, saj so ju ljudje imeli radi in so ju z 

veseljem uporabljali. 

 

Slika 2: Otroka z darilom 

Vir: Tjaša Švajger 
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Kadarkoli je kdo kaj dobil, se je vljudno zahvalil in kadar je kdo kaj želel, je rekel prosim. 

Tako so se ljudje med sabo razumeli in imeli so dobre odnose. Čez čas pa sta Prosim in Hvala 

postala zastarela. Ljudje ju niso več uporabljali in kmalu so nanju popolnoma pozabili. Bila 

sta zelo žalostna in nista točno vedela, kaj naj naredita.  

 

Slika 3: Prosim in hvala gresta po svetu 

Vir: Tjaša Švajger 

Odločila sta se, da bosta potovala po svetu in iskala koga, ki bi se ju spomnil. Potovala sta in 

potovala. Na poti sta slišala, da je na OŠ Lovrenc na Pohorju razred, ki je zelo vljuden in se 

dobro spomni, kdo sta Prosim in Hvala. Med iskanjem poti do šole, sta najprej srečala punco, 

ki je bila prilepljena na telefon. Prosim jo je lepo prosil, da jima pokaže pot, a se punca zanju 

ni zmenila. Nato sta srečala moderno oblečenega fanta, ki si ji že neštetokrat popravil svojo 

frizuro. Prosim je tudi njega prosil za navodila za pot, a se je samo obrnil stran. Srečala sta 

tudi punco, ki je na videz zgledala elegantno in vljudno, a je takoj , ko ju je videla, privihala 

nos in šla dalje. Po svetu je zavladal kaos, saj nihče več ni vedel, kako biti vljuden. Ljudje so 

se med sabo kregali in nihče ni bil za nič hvaležen. Prosim in Hvala sta že skoraj obupala. 

Videla sta, da ju nihče ne potrebuje.  
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Slika 4: Prosim in hvala pred OŠ Lovrenc na Pohorju 

Vir: Tjaša Švajger 

Še naprej sta potovala in čez čas nekako prišla do OŠ Lovrenc na Pohorju. Tudi tam nekako 

nista imela sreče, ampak en razred jima je, tako kot sta slišala, nakazal naklonjenost. To je bil 

2.a razred, ki se je še dobro spomnil kdo sta in je vedel, kako sta pomembna. Ko sta prispela, 

so ju otroci lepo pozdravili z glasnim dobro jutro. Vsi so jima vljudno zaklicali: »Prosim, 

povejta nam, kako je po svetu.« Pripovedovala sta in pripovedovala. Na koncu so se vsi 

glasno zahvalili: »Hvala.«  

 

Slika 5: Ponovno srečna prosim in hvala 

Vir: Tjaša Švajger 
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Prosim in Hvala sta se zelo razveselila. S pomočjo 2. razreda sta počasi postajala vedno bolj 

znana in vedno več ljudi ju je ponovno začelo uporabljati. 2.a razred ni odnehal in je še dolga 

leta širil lepo besedo o njima. Tako so se ljudje med sabo spet razumeli, Prosim in Hvala pa 

sta nazaj dobila svojo spoštovano življenje. 

 

3.3 DOBRO JUTRO 

Pravilo medosebnega vedenja, ki je zapisano v Pravilih šolskega reda OŠ Lovrenc na Pohorju, 

se glasi, da se na začetku šolskega dneva se pozdravimo in na koncu poslovimo. (Pravila 

šolskega reda OŠ Lovrenc na Pohorju, 2015: 6) 

V petem razredu sem preverjala, če učenci uporabljajo besedno zvezo dobro jutro. Najprej sem 

sama sedela pred njihovo učilnico in opazovala, kdo mi bo zaželel dobro jutro. Čez štiri dni 

sem bila na enakem mestu z učiteljico in opazovala, kdo bo njej zaželel dobro jutro. Po tem 

sem šla v peti razred in jim dala učne liste, na katerih je bila na eni strani pesem Dobro jutro, 

na drugi strani pa križanka. V 5. a in 5. b-razredu sem izbrala učenca, ki je prebral pesem, nato 

pa so rešili križanko z geslom na svidenje. 5. b-razred je imel nekoliko več težav z reševanjem 

križanke. Zaradi varovanja osebnih podatkov so imena v tabeli izmišljena. 

Tabela 2: Dobro jutro 

 DOBRO JUTRO sama z učiteljico po pesmi 

 Datum 11. 2. 2019 15. 2. 2019 28. 2. 2019 

1.   JANA    x 

2.  TEJA x    

3. MATIC x x x 

4.  GAŠPER x   x 

5.  ŽIGA  x x 

6.  JAN x    

7.  KARIN x    

8. TINE  x x 
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9. NINA      

10.  MARUŠA x   x 

11. NIKA x     

12. ANDREJ x   x 

13. MINA x   x 

14.  TILEN       

15.  JOŠT x x x 

16. SABRINA x x x 

17. IVA x     

 

1.   ADAM x x x 

2.  TAJ   x 

3. ZALA x     

4.  SIMONA x x x 

5.  INES x x x 

6.  KATJA x x x 

7.  EVA x   x 

8. JANEZ x x x 

9. MATJAŽ x     

10.  TIJAN  x x 

11. PETRA x x x 

12. KLAVDIJA x x x 

13. LENART x x x 
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14.  MAŠA x     

15.  VITA x x x 

16. MITJA      

 

Na začetku je bilo stanje zelo slabo. Od sedemindvajsetih učencev, ki so prišli v šolo, sta 

pozdravila samo dva. Ko je poleg mene sedela učiteljica, jih je od tridesetih učencev pozdravilo 

petnajst in to mi pove, da so učenci bolj navajeni pozdravljati učitelje. Po prebrani pesmi je bilo 

stanje malo slabše kot takrat, ko je bila poleg mene učiteljica in veliko bolje kot pred pesmijo. 

Od enaintridesetih učencev jih je pozdravilo devet. 
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Vir: Brina Rakovnik in Tjaša Švajger 

Slika 6: Pesem Dobro jutro 
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1. Bontonu z dvema besedama rečemo tudi … 

2. Ko črke zapišemo v pravilnem zaporedju, nastane … 

3. Če si nekaj želimo, rečemo … 

4. Čustvo, ki ga občutimo, ko smo veseli. 

5. Lastnost prijaznega človeka. 

6. Dober človek ima vrlino, ki se imenuje … 

7. Ko nekoga srečamo podnevi, rečemo … 

8. Obraz se razjasni, ko ga polepša … 

9. Ko nekoga srečamo zjutraj, rečemo … 

10. Lahko je v ustih, ali pa ga govori narod. 
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3.4  DOBER TEK 

Pravilo medosebnega vedenja, ki je zapisano v Pravilih šolskega reda OŠ Lovrenc na Pohorju, 

se glasi, da poskrbimo za kulturno uživanje hrane. (Pravila šolskega reda OŠ Lovrenc na 

Pohorju, 2015: 6) 

V sedmem razredu sem preverjala, če učenci uporabljajo besedno zvezo dober tek. Najprej sem 

sama jedla v jedilnici in opazovala, kdo mi bo rekel dober tek, kasneje pa še skupaj z učiteljico. 

Nato sem šla v učilnico sedmega razreda in jim na mize nastavila prtičke. Ko so učenci sedmega 

razreda prišli v učilnico, so bili začudeni. Prtički so jih čakali na mizah skupaj z lepimi mislimi 

in jabolki. Prtičke so razgrnili in večina učencev je prebrala misel. Vljudno so si zaželeli dober 

tek in začeli jesti. Med jedjo so nekateri bili glasni, večinoma pa so se lepo obnašali. Ko so 

končali, ni bilo po razredu nobenih prtičkov ali listkov z mislimi. Vsi prtički so bili v košu za 

papir. V košu je bilo pet listkov z mislimi, ostali so jih najverjetneje obdržali. Učiteljica me je 

prosila, da prinesem koš za biološke odpadke. Ko sem ga prinesla, so se mi zahvalili. Vsi ogrizki 

jabolk so bili po končani uri v pravem košu. Zaradi varovanja osebnih podatkov so imena v 

tabeli izmišljena. 

Tabela 3: Dober tek 

 DOBER TEK sama z učiteljico po prtičkih 

 Datum 12. 2. 2019 28. 2. 2019 26. 2. 2019 

1.  LAN X     

2.  SARA X     

3.  TADEJ X   X 

4.  PAVEL   X   

5.  GORAN X     

6.  MOJCA X     

7.  ALEKSANDER X   X 

8.  JOŠT X     

9.  AJDA X     

10.  TOMAŽ X     

11.  LIJAN X     

12.  MIRKO X     

13.  GABER X X   
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14.  ŽIGA X     

15.  LANA X     

16.  JANEZ X     

17.  VITO X    

18.  NIKA X     

19.  JAN X     

20.  ALEŠ X     

21.  KAROLINA X     

22.  ŽAN X     

23.  MATEVŽ X     

 

Na začetku je bilo stanje zelo slabo. Od triindvajsetih učencev mi je dober tek zaželel samo 

eden. Ko sem bila na kosilu z učiteljico, nama je od dvaindvajsetih učencev dober tek zaželelo 

dvajset učenec. Po tem, ko sem jim na mize nastavila prtičke, se je stanje zelo izboljšalo. Od 

triindvajsetih učencev mi je dober tek zaželelo enaindvajset učencev. 

 

Slika 7: Prtički za sedmi razred 

Vir: Tjaša Švajger 
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Slika 8: Prtički za sedmi razred 

Vir: Tjaša Švajger 

 

Slika 9: Sedmi razred s prtički in jabolkom 

Vir: osebni arhiv 
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Slika 10: Sedmošolci s prtički in jabolkom 

Vir: osebni arhiv 

 

Slika 11: Sedmošolka z jabolkom 

Vir: osebni arhiv 
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3.5 VODIČ K LEPEMU OBNAŠANJU NA OŠ LOVRENC NA POHORJU  

Ta vodič sem naredila, da bi učence spominjal na bonton in lepo obnašanje. V njem je 

predstavljeno osem pravil o: recikliranju, uporabi telefonov, uporabi pribora in uporabi 

čarobnih besed (izvoli, oprosti, dober tek, dober dan, nasvidenje). Ta vodič je dobil vsak razred, 

prav tako pa bo objavljen na steni hodnika pred šolsko knjižnico. 

 

 

Slika 12: Recikliranje 

Vir: osebni arhiv 
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Slika 13: Uporaba telefonov 

Vir: osebni arhiv 
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Slika 14: Uporaba pribora 

Vir: osebni arhiv 
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Slika 15: Izvoli 

Vir: osebni arhiv 

 

Slika 16: Oprosti 

Vir: osebni arhiv 
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Slika 17: Dober tek 

Vir: osebni arhiv 
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Slika 18: Dober dan 

Vir: osebni arhiv 
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Slika 19: Nasvidenje 

Vir: osebni arhiv 
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3.6 BONTON – KAKO GA VIDIJO UČITELJI? 

Zanimalo me je tudi, kako na rabo bontona naših učencev gledajo učitelji, ki so zjutraj dežurni 

v šolski avli, popoldan za kosilo pa v jedilnici. Na kratko so opisali svoje izkušnje. 

 

3.6.1 DOBRO JUTRO 

Ker se vprašanje nanaša ravno na avlo in najbolj vidim jutranji čas, je upoštevanje bontona v 

zadnjih dveh letih vedno boljše. Ko pa sem v avli popoldan, pa bonton pri istih učencih popusti. 

Se pa kultura nemotečega druženja izoblikuje in raste. 

Prva in druga triada lepo pozdravljajo, pri tretji triadi pa je že malo slabše. 

Na začetku leta učenci niso pozdravljali, zdaj pa še skoraj vsak pozdravi. Tudi torbe so včasih 

za sabo vlekli, zdaj pa jih nosijo. 

Ko sem dežurna v avli, ugotavljam, da približno polovica učencev ne pozdravi. 

 

Ugotovitve 

Učitelji menijo, da je bonton v avli delno dober. Nekaterim se zdi, da lepo pozdravljajo in 

upoštevajo bonton, nekaterim pa, da približno polovica učencev pozdravi in da je pozdravljanje 

pri tretji triadi slabše kot v prvi in drugi. 

 

3.6.2 PROSIM IN HVALA, DOBER TEK 

Bonton v jedilnici je dober. Tu in tam je treba koga kaj opomniti oz. pomiriti. Predvsem učenci 

na razredni stopnji se znajo sprostiti, starejši pa so v redu. 

Petošolci zdaj že rečejo prosim in hvala, ampak je bilo treba za njimi stati in jih vprašati: »Kako 

se reče?« Za ostale razrede pa težko rečem. 

Opažam, da starejši učenci večkrat uporabljajo besedno zvezo dober tek, medtem ko s hrano 

skoraj lepše ravnajo mlajši učenci (odnašajo pladnje, pospravljajo za sabo …) Če učitelji oz. 

odrasle osebe jedo, jim večina učencev zaželi dober tek. Starejši brez izjeme, mlajši pa manj. 

Sošolcem pa redko kdaj zaželijo dober tek.  
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Bonton v jedilnici je povprečen. V višjih razredih je boljše, ker so učenci starejši in bolje 

vzgojeni, v nižjih razredih pa je različno od učenca do učenca. 

 

Ugotovitve 

Učitelji menijo, da je bonton v jedilnici delno dober. Večina meni, da so starejši učenci bolj 

olikani od mlajših, mlajši pa bolje pospravljajo za seboj. Kdaj pa kdaj je potrebno koga 

opozoriti, pri nekaterih je trajalo nekaj časa, da so se začeli lepo obnašati.  
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4 ZAKLJUČEK 

Čudežne besede ne obstajajo le v pravljicah in romanih o Harryju Potterju, ampak se z njimi 

srečujemo vsak dan. Govorim o besedah hvala, prosim, dober tek, dobro jutro … Prepričana 

sem, da njihova uporaba čudežno vpliva na počutje ljudi, tudi učencev v osnovni šoli. En 

pozdrav, ena zahvala lahko spremenita dan na bolje. Polepšata ti vsakdanjik in te prepričata, da 

nisi le brezosebna številka. Nekateri pravijo, da je bonton nekaj zastarelega, kar so uporabljali 

naši stari starši in da v današnjih časih nima več prostora. Ali si lahko predstavljate življenje 

brez pravil lepega obnašanja in vedenja? Jaz si ga ne. Menim, da so čudežne besede hvala, 

prosim, dober tek, dobro jutro večne in bodo obstajale še dolgo po tem, ko nas več ne bo.  

Na začetku te raziskovalne naloge sem predvidevala, da je bonton na naši šoli zelo slab. To 

prepričanje je izviralo iz mojih lastnih izkušenj. Sošolci me niso pozdravljali, niso mi zaželeli 

dober tek in redko sem jih slišala reči hvala in prosim. Spraševala sem se, če so takšni le do 

mene, ker sem njihova vrstnica, ali so takšni tudi do staršev in učiteljev. Kasneje sem se začela 

spraševati, če morda sploh ne vedo, kaj bonton je. Z raziskovanjem sem ugotovila, da učenci 

poznajo pravila lepega vedenja, vendar jih velikokrat ne upoštevajo. Drugošolci še ne poznajo 

izraza bonton, peto- in sedmošolci pa že. Bonton je zares bil precej slab, ampak se zelo razlikuje 

iz razreda v razred. Če o bontonu veliko govoriš in učence nanj opozarjaš ves čas, se stanje 

hitro izboljša. Dokaz je ta raziskovalna naloga, saj se je uporaba čudežnih besedic in vljudno 

vedenje izboljšalo že med potekom raziskovalne naloge. Vesela sem, da so tudi zaradi moje 

raziskovalne naloge učenci bolj vljudni.  

V H1 sem predvidevala, da večina učencev pozna pomen besede bonton, mlajši pa jo razumejo 

slabše kot starejši. To hipotezo lahko potrdim, saj so učenci petega in sedmega razreda dobro 

vedeli, kaj je bonton, učenci drugega razreda pa besede sploh niso poznali. 

V H2 sem predvidevala, da pri pravilih lepega obnašanja ni razlike v starosti učencev in da 

imajo učenci težave pri iskanju pravil, ker bontona ne upoštevajo. Prav tako sem predvidevala, 

da jim je pomembno pozdravljanje in bonton v jedilnici. To hipotezo lahko delno potrdim, saj 

so učenci brez težav napisali tri pravila lepega obnašanja ne glede na njihovo starost. Potrdim 

lahko, da jim je pomembno pozdravljanje in bonton v jedilnici, saj sta se znašla na seznamu 

treh pravil lepega obnašanja v vseh treh razredih. Težava je raba v praksi, saj je opazovanje 

pokazalo, da učenci brez opozarjanja hitro pozabijo na pozdravljanje in bonton v jedilnici. Po 
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dejavnostih, ki sem jih pripravila za učence, se je stanje zelo izboljšalo, učencem je pomembna 

tudi starost in status osebe. Do najstnice so se obnašali drugače kot do učiteljice. 

V H3 sem predvidevala, da učenci 2. razreda le izjemoma uporabljajo besedi prosim in hvala. 

To hipotezo lahko delno potrdim. Na začetku raziskovanja so drugošolci resnično uporabljali 

besedi le izjemoma, po pravljici in pogovoru o bontonu pa so ju začeli uporabljati veliko bolj 

pogosto. Bližja jim je beseda hvala, polovica učencev jo je uporabljala že pred pravljico, po 

pravljici pa so jo uporabljali skoraj vsi z redkimi izjemami. Besedo hvala uporabljajo tudi po 

poteku štirinajstih dni. Beseda prosim jim ni blizu, pred raziskavo so ju uporabili le trije učenci, 

po pravljici pet učencev, čez štirinajst dni pa spet le dva učenca. Ugotavljam, da bo potrebno 

besedi prosim v prihodnje posvečati veliko več pozornosti in da je o bontonu treba govoriti 

znova in znova, saj učenci hitro pozabljajo. 

V H4 sem predvidevala, da večina učencev 5. razreda uporabljajo besedno zvezo dobro jutro. 

To hipotezo lahko delno potrdim, saj sta mi na začetku dobro jutro zaželela le dva učenca, po 

pesmi pa se je stanje izboljšalo, saj mi je dobro jutro zaželelo devet učencev. Učencem je 

pomembna starost in status osebe, saj je učiteljici že pred pesmijo dobro jutro zaželelo petnajst 

učencev. 

V H5 sem predvidevala, da vsi dečki ne uporabljajo besedne zveze dober tek, vse punce pa 

besedno zvezo uporabljajo. To hipotezo lahko zavržem, saj mi je na začetku zaželel dober tek 

samo en učenec in še to je bil fant. Po dejavnosti s prtički se je stanje zelo izboljšalo, saj mi je 

dober tek zaželelo enaindvajset učencev, razlike med dečki in deklicami ni bilo. Tudi učiteljici 

je dober tek zaželelo dvajset učencev. 

V H6 sem predvidevala, da nadzorni učitelji niso zadovoljni z bontonom učencev na OŠ 

Lovrenc na Pohorju. To hipotezo lahko zavržem, saj je večina učiteljev zadovoljna z bontonom 

na naši šoli, najde pa se tudi kakšen učitelj, ki meni, da bi se ga dalo še izboljšati. 
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