
Правила поведінки у громадських місцях
Загальні правила поведінки у громадських місцях

1. На вулиці і в громадських місцях розмовляти без крику, не шуміти, не 
заважати іншим людям.

2. Розмовляти телефоном лише у разі необхідності. Розмовляти . не 
заважаючи присутнім

3. Виявляти ввічливість до дорослих людей, допомагати маленьким. Бути 
уважними до людей з обмеженими можливостями.

4. Дотримуватися чистоти в громадських місцях – не смітити,  не 
плюватися, берегти зелені насадження.

5. Обережно ставитись до  суспільного майна.
6.  Не ображати  інших, не брати чужі речі, не знущатися над тваринами і ін.
7. Без супроводу дорослих діти до 16 років не можуть перебувати на вулиці 

після 21 години вечора.

Правила поведінки в транспорті. 

1. Заходь в транспорт не поспішаючи , не штовхайся, намагайся не наступати 
людям на ноги.

2. Поступайся місцем старшим і дівчаткам, вживаючи «чарівні» слова. 

4. У салоні не розмовляй голосно з супутником, не розмовляй телефоном без 
крайньої потреби.

5.У салоні  не висовуйся з вікна, не заважай пасажирам .

6. При вході в автобус хлопчик пропускає дівчинку, але виходить він першим і 
зупиняється справа, готовий допомогти їй зійти. Мамі, вчительці, старшій 
сестрі і іншим дорослим подає при цьому руку.

7. Стояти слід в проході з правого боку, щоб не заважати тим, хто виходить. 

8. У транспорті не їж морозиво, тістечка, бажано не пити воду.

9.  Виходячи, пропускай старших, допомагай  літнім людям

Правила поведінки в бібліотеці. 

   1. Заходячи в бібліотеку, треба привітатись з бібліотекарем.

   2. Коли просиш у бібліотекаря якусь книжку або допомогу в пошуку книжки, 
не забувай про "будь ласка" та "дякую".

   3. До бібліотекаря звертайся на ім'я по-батькові. Як правило, у бібліотекаря є 
бейдж, на якому написана ця інформація.

   4. Якщо книжку тобі видали в читальному залі - тихо сядь за вільний стіл. 
Читай книжку мовчки. Не висловлюй своє захоплення або незадоволення 
вголос. Пам'ятай, що поруч є й інші читачі - їм твої репліки будуть заважати.



   5. Коли ти вже йдеш з бібліотеки, не забудь сказати "дякую" та "до 
побачення".

6. Бережи книгу,  вона – твій друг!

Правила поведінки в театрі, кінотеатрі. 

1. Не можна голосно розмовляти.

2. Не можна їсти чи голосно шарудіти обгортками.

3. Не ламай меблі, сиди у кріслі спокійно.

4. Не кричи й голосно не смійся.

5. Не займай чужі місця.

6. Між рядами проходь, повернувшись обличчям до тих, хто сидить.

Правила поведінки в музеї. 

1. Відвідувач має зняти верхній одяг.

2. Ходи тихо, не човгай ногами. У музеї люблять тишу.

3. Не можна чіпати експонати руками.

4. Краще скористатися послугами екскурсовода.

5. Коли про щось запитуєш, не забувай сказати «будь ласка».

6. Не розмовляй, не штовхай товаришів, не грайся, не їж цукерок.

7. Подякуй за цікаву екскурсію.


