PRAVIDLA PRO SPOKOJENÉ NOCOVÁNÍ
Každý z vás je musí dodržovat. Jejich dodržování každý stvrdí podpisem. Kdo poruší jedno
z pravidel, bude okamžitě poslaný z akce domů.
1) Můžu se pohybovat jen v prostorách, které jsou dovoleny – tj. čítárna, knihovna, záchody.
Nesmím bez povolení vycházet před budovu, toulat se po budově, chodit ke sklepu, dvoru, ke
dveřím obecního úřadu, ani na schodiště vedoucí k mateřské školce!
2) Budu poslouchat Lenku, Dášu a Šárku.
Nebudu záměrně rušit, budu dodržovat všechny rady a příkazy, které dostanu. Budu reagovat
na napomenutí a nebudu zlobit!
3) Nebudu v čítárně běhat, skákat a chovat se tak, že bych já nebo někdo jiný mohl přijít
k úrazu.
4) Při jakémkoli problému se obrátím na dospělé.
5) Pokud mě bude špatně, bude mě bolet bříško, bude se mi stýskat, hned to řeknu!
6) Budu si hlídat svoje věci, nebudu brát věci ostatním a ke všem věcem se budu chovat hezky a
ohleduplně.
7) V soutěžích ze sebe vydám to nejlepší, budu se snažit. Také budu přát výhru těm, co vyhrají,
a nebudu plakat nebo se vztekat, když prohraji. V soutěži družstev budu vždy pomáhat těm
nejmenším a budu je povzbuzovat. Nikdy se nebudu druhému smát za jeho neznalost nebo
neúspěch.
8) V knihovně se budu chovat ke knihám i k zařízení ohleduplně!
9) Když se mi v noci bude chtít na záchod, vezmu si baterku, tiše a opatrně (abych někomu
neublížil), odejdu na WC. Když budu mít v noci jakýkoli problém, probudím některou dospělou
osobu.
10) Nebudu ostatním závidět, budou-li mít jinou odměnu za soutěž než já. Budu vděčná za
všechno, co dostanu, protože vím, že všechno bylo koupeno z lásky.
Slibuji, že všechno dodržím, a souhlasím s tím, že při porušení některého z pravidel budu
okamžitě vyloučen (vyloučena) z nocování.
Podpisy:

V Jinačovicích, 28. března 2008

