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Zadzwonił dzwonek na przerwę w 
szkole,  Martyna  i  Sylwia 
skończyły  przekąskę  i  po 
zapytaniu  nauczyciela  o  zgodę, 
pospacerowały  trochę  po 
korytarzu.
Gdy  docierają  przed  drzwi 
łazienki,  zastają  stojącą  przed 
nimi  Kamillę,  która  stwierdza,  że 
Sylwia  powinna  spędzić  przerwę 
tylko  z  nią,  bo  są  najlepszymi 
przyjaciółkami.  Kamilla  mówi,  że 
Sylwia  nie  powinna  spędzać 
przerwy z Martyną.
Sylwia i Kamilla odchodzą razem, 
natomiast Martyna...

Paweł,  Mateusz  i  Jan  w 
towarzystwie  swoich  ojców 
przychodzą  na  boisko  do 
koszykówki. Po kilku minutach gry 
przybywa  Piotr  i  prosi  ich  o 
rozegranie  meczu  dwa  na  dwa: 
Mateusz i  Paweł grają przeciwko 
Janowi i Piotrowi.
Piotr  szydzi  z Jana przy każdym 
jego błędzie. Jego słowa są coraz 
ostrzejsze.
Jan,  na  oczach  przyjaciół,  coraz 
bardziej się wstydzi i...

Nauczycielka  mówi  dzieciom,  że 
ten,  kto  pierwszy  skończy 
rysunek,  zostanie  jej  asystentem 
na dwa dni. Michał kończy przed 
wszystkimi  i  nauczycielka wysyła 
go do robienia kserokopii. Franek, 
kolega  Michała  z  ławki,  chciał 
również skończyć jako pierwszy i 
zostać  asystentem  nauczycielki 
ale mu się nie udało. Czerwonym 
długopisem  niszczy  rysunek 
kolegi.
Kiedy  Michał  wraca  do  klasy  i 
widzi,  co  stało  się  z  jego pracą, 
pozostaje  w  bezruchu, 
niedowierzając... 

Jest  wiosenne  popołudnie, 
Cecylia i Kevin bawią się w parku 
na zjeżdżalni, gdy na plac zabaw 
przybywa  Olek  wraz  z  ciocią. 
Dziecko  natychmiast  biegnie  do 
zjeżdżalni, bo chce na nią wejść. 
Cecylia  chciałaby,  żeby  na 
zjeżdżalni była tylko ona i Kevin, 
więc  tuż  przed  tym,  jak  Olek 
zaczyna  zjeżdżać,  popycha  go 
mocno  i  chłopiec  spada  na 
ziemie…
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Podczas  WF’u  nauczyciel  prosi 
dzieci,  aby  utworzyły  dwie 
drużyny  na  mecz  siatkówki. 
Michalina  i  Filip  są  liderami 
drużyn  i  wybierają  swoich 
kolegów. Ryszard zostaje ostatni. 
Kiedy trafia do drużyny Michaliny 
ogarnia go złość gdyż absolutnie 
nie chce być w jej drużynie. Kiedy 
Ryszard,  czerwony  na  twarzy, 
podchodzi do niej, Michalina…

Jest  przerwa,  Julia  marzy  o 
zjedzeniu  czekoladowej  muffinki, 
którą  mama  przygotowała  na 
przekąskę.  Przed  rozpoczęciem 
jedzenia  idzie  do  łazienki,  aby 
umyć  ręce,  ale  kiedy  wraca  do 
klasy,  Tomasz  zjada  jej 
przekąskę. Julia próbuje odzyskać 
swoją przekąskę, ale Tomasz nie 
przestaje jeść.
Wtedy Julia...

Jakiś  czas  temu  Franek  zaczął 
chodzić  do  nowej  szkoły.  Jest 
bardzo nieśmiały  i  nieporadny,  a 
koledzy  z  klasy  od  razu  zaczęli 
nazywać  go  "Marchewką"  ze 
względu  na  jego  rude  włosy. 
Franek jest zmęczony tą sytuacją 
i...

Jest letni poranek, Marek i Ludwik 
są na obozie letnim i biorą udział 
w  warsztatach  plastycznych. 
Zauważają  rysunek  Mikołaja  i 
zaczynają  z  niego  szydzić,  bo 
uważają  jego  pracę  za 
najbrzydszą ze wszystkich.
Mikołaj  coraz  bardziej  się 
denerwuje,  jest  zmęczony 
sytuacją i...
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O: Opowiedz żart - wykorzystaj 
humor do wspólnego śmiechu
R: Rozmowa - szukaj dialogu
S: Szukaj rady – poproś o pomoc 
grupę przyjaciół
O: Opowiedz dorosłemu, co się 
stało
Z: Zachowaj spokój nie pozwól, 
by emocje cię przytłoczyły
Z: Zdystansuj się zrób krok do 
tyłu, odejdź
Z: Zaprzyjaźnij się. bawcie się 
razem
S: Stop!  powiedz to wyraźnie
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