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„Бонтон приче о лепом понашању“, Славка Петковић - Грујичић 
 

Све књиге су поучне, али књига „Бонтон” коју је написала Славка Петковић -

Грујичић на мене је оставила невероватан утисак. Тема те књиге су приче о лепом 

понашању. Захваљујући тој књизи подсетила сам се нечега што сам заборавила, научила 

нешто ново, али наравно и забавила се током читања. 

Књига је подељена у доста малих, кратких прича. Иако те приче нису баш све 

повезане, мене то није спречавало да наставим даље да читам. Обично поделим читање 

књиге на неколико дана, али ову сам узела у руке, села једно вече и прочитала је целу. 

Нисам мислила да ћу успети да је прочитам. После читања сам се осећала као да сам 

прочитала неку кратку причицу, а не књигу од 140 страна. Тек тада сам схватила колико 

је заправо она поучна.  

Издвојила сам две најзанимљивије и најупечатљивије приче. То су „На столу” и „Да 

ли купити шминку за клинку?”. У причи која се зове „На столу” подсетила сам се како се 

поставља сто, али и научила какве врсте чаша и салвета се употребљавају у појединим 

ситуацијама. Кроз причу „Да ли купити шминку за клинку?” схватила сам да какв год да 

си, најлепши си без икакве шминке јер човек се најбоље осећа када је сав свој. 

Природна лепота је најлепша. 

Књигу „Бонтон приче о лепом понашању“ бих препоручила свима да прочитају јер 

се сигурно неће покајати. Извући ћете неку поуку и сигурно ће вам у сећању остати нека 

прича коју ћете свакодневно примењивати. 
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„Бонтон приче о лепом понашању“, Славка Петковић - Грујичић 
 

Ово је врло поучна књига која нас учи лепим манирима. Пуна је лепих текстова и 

драмских сценарија о бонтону. Са бонтоном постижемо да будемо задовољни собом и 

својим понашањем, на добром смо гласу као лепо васпитана деца и старији су 

задовољни. 

На почетку књиге је детаљно објашњење о бонтону, које ми се много допада, јер 

пише све на једном месту и разјашњава неке моје недоумице. Читаоци су у могућности 

да током читања науче нешто ново, насмеју се и забаве. Писац нам прича занимљиво о 

бонтону. Кроз смех и сузе учимо важне животне лекције.  

Прво што се учи о бонтону су четири лепе речи и чему оне служе, а помоћи ће нам 

да оставимо добар утисак. Кроз један духовит дијалог деца говоре о догађају када су 

користили ове лепе речи, али ипак добили јединице. Најсмешнији је Жељко који се на 

крају љубазно захваљује на добијеној јединици. Након тога писац нас уводи у појам 

хигијене. Кроз занимљив драмски скеч учимо да се одећа не позајмљује и да треба да 

се редовно купамо. Дечак из тог скеча сматра да се купањем тањи кожа и да купање 

није зраво. Замислите то, купамо се сваког дана и на крају се толико истањимо да 

личимо на лист папира! Касније учимо о томе како свака ствар мора да буде на свом 

месту и о уредности. У драмском делу наилазимо на разбацану храну и прљаво посуђе 

и кућу у којој је владао хаос. Мајка грди децу како ништа сама не раде, а син се јавља 

и објашњава јој да уме сам да поручи пицу. Ова прича је нарочито пуочна. Подсећа нас 

да будемо уредни, да склањамо ствари, играчке и књиге, да све стоји на свом месту. 

Уједно је и духовита, као и све остале. На забаван начин учимо и тако ћемо памтити те 

необичне ситуације.  

Ову књигу није довољно прочитати и одложити на полицу. Потребно је да усвојимо 

примере лепог понашања, ако до сада нисмо. Бонтон и поуке које доноси ова занимљива 

књиге морамо живети, поштовати, примењивати и преносити млађима. 

 

Симонида Марковић V1 

 

 


