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Sună  clopoțelul  de  pauză. 
Mariana  și  Ilinca  își  termină 
gustările  și,  după  ce  cer 
permisiunea  profesoarei,  se 
plimbă, puțin, pe coridor. 
Atunci când ajung în fața ușii  de 
la  toaletă,  Camelia  stă  în  fața 
acesteia.  Ea  spune  că  Ilinca  ar 
trebui  să-și  petreacă pauza doar 
cu ea fiindcă sunt cele mai bune 
prietene. Ilinca nu ar trebui să fie 
cu Mariana. 
Ilinca  și  Camelia  pleacă 
împreună, în timp ce Mariana …

Paul, Matei și Vasile, împreună cu 
tații lor, ajung la terenul de basket 
din apropierea terenului de joacă 
din  satul  lor.  După câteva runde 
de aruncări libere, ajunge și Gigel 
care le spune să joace o partidă 
doi-la-doi: Matei și Paul împotriva 
lui Vasile și Gigel. 
Totuși,  la  fiecare  greșeală  a 
colegului  său,  Gigel  îl  ironizează 
cu cuvinte din ce în ce mai urâte.
Vasile,  de  față  cu  prietenii  săi, 
devine din ce în ce mai rușinat și 
…. 

Este  ora  de  desen:  profesoara 
spune  copiilor  că  primul  care 
termină desenul va fi asistentul ei 
pentru  două  zile.  Mihai  termină 
înaintea  tuturor  celorlalți,  iar 
profesoara îl trimite să facă niște 
copii.  Fabian,  colegul  de  bancă, 
ar  fi  dorit  să  fie  el  primul  care 
termină  și  să  fie  asistentul 
profesoarei  așa,  că  folosind  un 
creion,  strică  desenul  colegului 
său. 
Atunci când Mihai se întoarce în 
clasă  și  vede  ceea  ce  s-a 
întâmplat  cu  creația  lui  rămâne 
nemișcat și nu-i vine să creadă… 

Este  o  după-amiază  de 
primăvară, iar Cecilia și  Cristi  se 
joacă  în  parc,  pe  topogan.  Iuliu, 
împreună cu mătușa sa, vine și el 
pe  terenul  de  joacă.  Acesta 
aleargă  imediat  către  topogan 
fiindcă  vrea  să  se  dea  și  el. 
Cecilia  ar  vrea să fie  doar ea și 
Cristi,  așa  că,  exact  înainte  ca 
Iuliu să se înceapă să se dea, îl 
impinge puternic și îl face să cadă 
la pământ. Iuliu …. 
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În timpul orei de sport, profesorul 
cere  copiilor  să  formeze  două 
echipe  pentru  un  meci  de  volei. 
Mirela și Arsene sunt doi lideri de 
echipă  și  își  aleg  co-echipierii. 
Radu este lăsat ultimul și  devine 
foarte  furios:  nu dorește,  absolut 
deloc,  să  fie  în  echipa  Mirelei. 
Atunci când Radu, roșu la față, se 
apropie de ea, Mirela ….. 

Este  pauză,  iar  Iulia  a  visat  la 
momentul  când va mânca brioșa 
de ciocolată pe care i-a pregătit-o 
mama  ei  pentru  gustare.  Înainte 
de începe să mănânce, se duce 
la  baie  să  se  spele  pe  mâini. 
Când se întoarce în clasă, Tiberiu 
îi  mănâncă  gustarea.  Iulia 
încearcă să ia înapoi  brioșa, dar 
Tiberiu continua să mănânce. 
Atunci Iulia ....

Fabian  a  început  orele  la  noua 
școală cu ceva timp în urmă. Este 
foarte timid și  neîndemânatic,  iar 
colegii  au  început  să-I  spună 
“Morcov”  datorită  părului  său 
roșcat.  Fabian  este  sătul  de 
această situație și …. 

Este o dimineață de vară, iar 
Matei și Lucia sunt în tabăra de 
vară, implicați într-un atelier de 
artă. Ei observă desenul lui Nicu 
și încep să-l tulbure deoarece 
cred că desenul lui este cel mai 
urât dintre toate.  
Nicu devine din ce în ce mai 
supărat și, sătul de această 
situație …
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D: Distanța poate fi o soluție Uneori este 
mai bine să eviți o situație neplăcută
B: Bucurați-vă împreună - Este mai bine 
să glumiți decât să vă certați
F: Folosește calmul atunci când apar 
dificultățile - Când ești calm, frica, tristețea 
sau furia dispar
A: Adulții te pot ajuta  -Cere ajutorul unui 
adult
S: STOP Spune-i, foarte clar, să înceteze
F: Folosește zâmbetul - În locul supărării, 
furiei sau fricii este mai bine să zâmbești
I Încearcă dialogul - Este mai bine să 
discuți
Т:  Tristețea  dispare  alături  de  prieteni  - 
Cînd ești trist, povestește prietenilor și te 
vei simți mai bine

D: Distanța poate fi o soluție Uneori este 
mai bine să eviți o situație neplăcută
B: Bucurați-vă împreună - Este mai bine 
să glumiți decât să vă certați
F: Folosește calmul atunci când apar 
dificultățile - Când ești calm, frica, tristețea 
sau furia dispar
A: Adulții te pot ajuta  -Cere ajutorul unui 
adult
S: STOP Spune-i, foarte clar, să înceteze
F: Folosește zâmbetul - În locul supărării, 
furiei sau fricii este mai bine să zâmbești
I Încearcă dialogul - Este mai bine să 
discuți
Т:  Tristețea  dispare  alături  de  prieteni  - 
Cînd ești trist, povestește prietenilor și te 
vei simți mai bine

D: Distanța poate fi o soluție Uneori este 
mai bine să eviți o situație neplăcută
B: Bucurați-vă împreună - Este mai bine 
să glumiți decât să vă certați
F: Folosește calmul atunci când apar 
dificultățile - Când ești calm, frica, tristețea 
sau furia dispar
A: Adulții te pot ajuta  -Cere ajutorul unui 
adult
S: STOP Spune-i, foarte clar, să înceteze
F: Folosește zâmbetul - În locul supărării, 
furiei sau fricii este mai bine să zâmbești
I Încearcă dialogul - Este mai bine să 
discuți
Т:  Tristețea  dispare  alături  de  prieteni  - 
Cînd ești trist, povestește prietenilor și te 
vei simți mai bine

D: Distanța poate fi o soluție Uneori este 
mai bine să eviți o situație neplăcută
B: Bucurați-vă împreună - Este mai bine 
să glumiți decât să vă certați
F: Folosește calmul atunci când apar 
dificultățile - Când ești calm, frica, tristețea 
sau furia dispar
A: Adulții te pot ajuta  -Cere ajutorul unui 
adult
S: STOP Spune-i, foarte clar, să înceteze
F: Folosește zâmbetul - În locul supărării, 
furiei sau fricii este mai bine să zâmbești
I Încearcă dialogul - Este mai bine să 
discuți
Т:  Tristețea  dispare  alături  de  prieteni  - 
Cînd ești trist, povestește prietenilor și te 
vei simți mai bine



imprimați pe ambele părți, apoi decupați


