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Tenefüs  zili  çaldı,  Merve  ve  Selin
yemeklerini  bitirdiler  ve  ö retmendenğ
izin  aldıktan  sonra  koridorda  biraz
yürüdüler.
Tuvalet  kapısının  önüne  geldiklerinde
kar ılarında  Cemile’yi  bulurlar.  Selininş
tenefüsü  sadece  onunla  geçirmesi
gerekti ini  çünkü onlar  en iyi  arkada larğ ş
oldu unu  söylüyor.  Selin,  Merve  ileğ
birlikte olmamalı.
Selin ve Cemilebirlikte ayrılırken, Merve…

Pejmurde,  Murat  ve  Vakkas,  babalarıyla
birlikte  köylerindeki  oyun  alanının
yanındaki  basketbol  sahasına  gelirler.
Birkaç  tur  serbest  atı tan  sonra,  Polatş
gelir  ve  onlardan  ikiye  ikiye  bir  oyun
oynamalarını  ister:  Murat  ve  Pejmurde,
Vakkas ve Polat'a meydan okur.
Bununla birlikte, takım arkada larının herş
hatasında  Polat,  giderek  artan  çirkin
sözlerle onunla alay eder.
Vakkas,  arkada larının  önünde  giderekş
daha fazla utanır ve…

Resim  dersidir:  Ö retmen  çocuklarağ
çizimi ilk bitirenin iki gün boyunca asistanı
olaca ını  söyler.  Michael  di erlerindenğ ğ
önce  bitirir  ve  ö retmen  onu  fotokopiğ
çekmesi  için  gönderir.  Sıra  arkada ış
Francesco,  ö retmenin  asistanı  olmakğ
için önce bitirmeyi çok isterdi  ve kırmızı
bir  kalemle  arkada ının  çiziminiş
mahveder.
Melis  sınıfa  döndü ünde  ve  eserine  neğ
oldu unu  görünce  hareketsiz  kalır,ğ
inanamaz...

Bir  bahar  ö leden  sonrasıdır,  Ceylin  veğ
Kemal  parkta  kaydırakta  oynarken,  Jale
teyzesiyle  birlikte  oyun  alanına  gelir.
Çocuk,  üzerine  çıkmak  istedi i  içinğ
hemen kaydıra a ko ar. Ceylin kaydıraktağ ş
sadece kendisi ve Kemal olmasını istiyor,
bu  yüzden  Jale  kaymaya  ba lamadanş
hemen önce onu güçlü bir ekilde itiyorş
ve  bu  da  onun  yere  dü mesine  nedenş
oluyor. Jale…
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Jimnastik  sırasında  ö retmenğ
çocuklardan voleybol  maçı  için iki  takım
olu turmalarını ister. Mahmut ve Polat ikiş
takım  lideridir  ve  kar ılı ında  takımş ğ
arkada larını  seçerler.  Ra it  en son  kalırş ş
ve  çok  sinirlenir:  Murtaza'nın  takımında
olmayı kesinlikle istemez. Yüzü kıpkırmızı
olan Ra it ona yakla tı ında, Murtaza...ş ş ğ

Mola zamanı, Galip annesinin atı tırmalıkş
olarak  hazırladı ı  çikolatalı  muffiniğ
yemenin  hayalini  kuruyor.  Yemeye
ba lamadan  önce  ellerini  yıkamak  içinş
banyoya gidiyor ama sınıfa döndü ündeğ
Tomas  yeme ini  yiyor.  Galip  yeme iniğ ğ
geri  almaya  çalı ır  ama  Tomas  yemeyeş
devam eder. 
Sonra Galip..

Fatih bir süre önce yeni bir okula gitmeye
ba ladı.  Çok utangaç ve beceriksizdir  veş
sınıf  arkada ları  kızıl  saçları  için  onaş
hemen 'Havuç'  demeye ba ladılar.  Fatihş
durumdan bıktı ve…

Bir yaz sabahı, Ela ve Ceylin yaz 
kampındalar ve bir sanat atölyesi 
yapıyorlar. Yi it'in çizimini fark ederler ve ğ
onun çalı masının en çirkin oldu unu ş ğ
dü ündükleri için onunla alay etmeye ş
ba larlar.ş
Yi it gittikçe daha fazla gerginle iyor, ğ ş
durumdan sıkılıyor ve...
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S = Sakin kal duyguların seni ele 
geçirmesine izin verm
E = Espri - birlikte gülmek için 
espri yap
K = Konuş arkadaşlarınla 
konuşarak birlikte oyna
B = Birlikte oynadığın 
grubundan yardım iste
G=  Girişken ol - diyalog için 
fırsat kolla
K = Kendinden büyüklere danış 
- bir yetişkine ne olduğunu anlat
Ü = Üzülme! açıkça ifade et
İ = İlerle bir adım geriye at, 
uzaklaş
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