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Maakeral elab ligi kaheksa miljardit ini-
mest. Et koos hakkama saada, tuleb osata 
üksteisega arvestada. Nii nagu on olemas 
reeglid liiklemiseks, on kokku lepitud ka hea 
käitumise reeglites. Viisakas olemine tähen-
dab teistega koos elamise reeglite tundmist 
ja igapäevast täitmist. Muidugi ei too viisa-
kusreeglite rikkumine kaasa lausa õnnetust, 
põhjustab aga siiski ebamugavust.

Selle raamatu lihtsate soovituste järgimine 
teeb elu mugavamaks sulle ja kõigile, kelle-
ga sa kokku puutud. Inimene, kes on harju-
muspäraselt viisakas, tunneb end hästi ja 
enesekindlalt igas olukorras.
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VIISAKAS 
LAPS
Kas sa teadsid,  

kuidas olla viisakas?

Külli Trummal Marju Tammik



Sellest raamatust leiad sa väga lihtsad 
soovitused. Kindlasti pole siin kirjas midagi, mida 
sa üldse kuulnud poleks. Siiski on hea, kui leidub 
üks raamat, mis aitab sul meelde tuletada, kui-
das tuleks käituda ja sellest on palju kasu nii 
sinule endale kui teistele inimestele. 

On olemas teatud kokkulepped ja reeglid, 
milleta inimkond ei saaks hästi hakkama. Kuna 
inimesi elab maakeral palju, siis on hea, 
kui neil on ühine arusaam sellest, kuidas 
käituda. Nagu liikluses, kus reegleid 
tundmata autot juhtida ei saa. Hea käi-
tumise reeglite mittetundmine ei pruugi küll otse 
õnnetust põhjustada, kuid teeb elu raskemaks. 

Kui viisakas olemine saab sulle harjumuseks, 
oskad ennast hästi tunda igas olukorras ja sinust 
peetakse lugu.

Vahel võib juhtuda, et sa näed kedagi, kel-
le käitumine on kohe väga ebameeldiv. Siis 
saad sa aru, et see inimene ei ole üldse 
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kuulnudki viisakusreeglitest, talle pole neid keegi 
õpetanud. Siis sa võib-olla mõtled, et teda tuleks 

kuidagi aidata või mõtled hoopis oma-
enda käitumise üle. Sinu enda käitu-
mine aga mõjutab kaaslasi kohe 
kindlasti.

Sellepärast me raamatu kokku panimegi, 
et iga laps saaks järgi vaadata, mis on hea käi-
tumise juures tähtis. 

Kõige üldisem reegel on aga selline: käitu 
alati nii, nagu sa tahaksid, et sinuga käi-

tutakse. Ole teiste suhtes hooliv, ole tähelepane-
lik ja austa teisi inimesi — neid, kes on sinu kõrval, 
keda kohtad, kellega koos elad. Kui kõik inimesed 
üksteisest hooliksid, oleks kõikidel palju parem 
elu. Viisakus ongi hoolimine — nii endast kui 
teistest.

Igaüks meist saab teistele teha väga 
palju head, kui jälgib kasvõi kõige 

tähtsamaid hea käitumise reegleid, ja teeb seda 
iga päev. Ja usu, sinu väikene panus on 
tegelikult väga suur, kui sa natukenegi 
kaasa mõtled — kuidas olla viisakas 
laps. 
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KÕIGE TÄHTSAMAD SÕNAD

Tänan ja palun. Ütle iga kord „Palun”, kui kellelegi
midagi ulatad, annad, kelleltki midagi küsid või soovid
midagi saada. 

Ütle alati „Tänan”, kui sulle midagi antakse või ulata-
takse. Kui saad kingituse, täna viisakalt. Tänades näi-
tad sa välja, et oled tänulik. Tänutunne on soe tunne.
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Kohates tuttavat, saabudes koju või astudes üle läve, 
ütle alati „Tere!”. Hommikul ütle rõõmsalt kõigile „Tere 
hommikust!” ja õhtul „Tere õhtust!”. Kedagi tervitades 
võta käed taskust välja ja seisa sirgelt. 

Lähedased inimesed võivad tervitades üksteist kallis-
tada — kallistades sa näitad, et sul on soe süda ja et 
sul on kohtumise üle hea meel. 
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Kui hakkad ära minema, soovi alati „Head aega!”; võid 
öelda ka „Nägemist”. Teistes keeltes on kasutusel hoo-
pis teistsugused sõnad, näiteks itaalias öeldakse Ciao, 
mis on ka meil väga tavaliseks saanud. Ma arvan, et 
kõik teavad, kuidas see meie maal kõlab. Aga ma ei 
hakka seda siia kirja panema.
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Teretades anna kätt ja 
vaata silma, kuid pea 
meeles, et esimesena ula-
tab alati käe täiskasvanu.
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Vabandus aitab siluda eba-
kõlad. Ütle „Vabandust”, kui 
põrkad kellegagi kokku või 
müksad kedagi. Vabandust 
paluda tuleb ka siis, kui oled 
teinud kellelegi liiga või 
kedagi solvanud, kas tahtli-
kult või tahtmatult. Siis 
ütled: „Anna palun andeks!”

Vabandus aitab leevendada 
kurbust või pahameelt, kui 
oled seda põhjustanud,  
kasvõi kogemata. 

Andekspalumine ehk 
vabandamine aitab alati.
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