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Nuskamb jo skambutis  pertrauk ,ė į ą  
Martyna ir Silvija baig  užkandžiautiė  
ir  mokytojai  leidus  nusprendė 
pasivaikštin ti mokyklos koridoriais. ė
Pri jusios  tualeto  duris  mergait sė ė  
pamat  netoliese stovin i  Kamil .ė č ą ę  
Kamil  pasak , kad Silvija pertraukė ė ą 
tur t  praleisti tik su ja, nes jos yraė ų  
geriausios draug s.  Silvija netur tė ė ų 
laiko  leisti  su  Martyna.  Silvija  ir 
Kamil  išeina kartu, o Martyna…ė

Paulius, Matas ir Vilius, lydimi t i ,ėč ų  
atvyksta   krepšinio  aikštel ,į ę  
esan i  netoli  žaidim  aikštel sč ą ų ė  
savo kaime. Po keli  baud  metimų ų ų 
raund  atvyksta Petras ir paprašo jų ų 
žaisti  du  prieš  du:  Matas  ir  Paulius 
meta išš k  Viliui ir Petrui.ū į
Ta iau d l kiekvienos jo komandosč ė  
draugo  klaidos  Petras  iš  Viliaus 
ty iojasi  vis  bjauresniais  žodžiais.č  
Viliui  prieš  savo  draugus  darosi  vis 
labiau g da ir…ė

Vyksta  dail s  pamoka:  mokytojaė  
pasako  vaikams,  kad  pirmasis(-oji) 
baig s(-usi)  piešti  taps  josę  
pad j ju(-a) dviem dienoms. Mikasė ė  
baigia  anks iau  nei  visi  kiti,  irč  
mokytoja išsiun ia j  padaryti kopij .č į ų  
Faustas,  jo  suolo  draugas,  labai 
nor jo  b ti  pirmuoju  pabaigusiuė ū  
užduot  ir tapti mokytojos pad j ju,į ė ė  
tad  raudonu  rašikliu  sugadino  savo 
draugo Miko piešin .į
Kai Mikas gr žo  klas  ir pamat , kasį į ę ė  
nutiko  jo  darbui,  jis  sustingsta 
netek s žado...ę

Pavasario  popiet  Simona  ir  Kajusę  
žaidžia parke ant s pyni , kai Jonasū ų  
kartu  su  teta  atvyksta   žaidimį ų 
aikštel .  Vaikas  tuoj  pat  b ga  prieę ė  
s pyni , nes nori ant j   pasisupti.ū ų ų  
Simona  nor t ,  kad  ant  s pyniė ų ū ų 
b t  tik  ji  ir  Kajus,  tod l  prieš  patū ų ė  
Jonui  pradedant  suptis,  ji  stipriai 
pastumia  j ,  kad  šis  nukrist  antį ų  
žem s. Jonas…ė
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K no  kult ros  pamokos  metuū ū  
mokytojas  prašo  vaik  suburti  dvių  
komandas  tinklinio  varžyboms. 
Monika  ir  Pijus  yra  du  komandų 
kapitonai ir pakaitomis renkasi savo 
komand  narius.  Ri ardas  liekaų č  
paskutinis  ir  labai  supyksta:  jis 
visiškai  nenori  b ti  Monikosū  
komandoje. 
Kai  Ri ardas  iš  t žio  paraudusiuč į ū  
veidu prieina prie jos, Monika…

At jo  pertraukos  metas,  Gintarė ė 
svajojo  suvalgyti  šokoladinę 
bandel , kuri  mama jai š ryt d joę ą į į ė  
priešpie iams.  Prieš  prad damač ė  
valgyti, ji nueina  tualet  nusiplautiį ą  
rank ,  bet  gr žusi   klas  pamatoų į į ę  
kaip  Tomas  valgo  jos  užkand .į  
Gintar  bando  susigr žinti  savoė ą  
užkand ,  bet  Tomas  valgo  toliau.į  
Tada Gintar … ė

Pranciškus  prieš  kur  laik  prad joį ą ė  
lankyti  nauj  mokykl .  Jis  yra labaią ą  
drovus ir nerangus, o klas s draugaiė  
iškart prad jo j  vadinti „morka“ d lė į ė  
raudon  plauk . Pranciškus pavargoų ų  
nuo situacijos ir…

Vasaros rytas, Markas ir Luiza yra 
vasaros stovykloje ir dalyvauja 
meno dirbtuv se. Jie pastebi Niko ė
piešin  ir pradeda ty iotis iš jo, nes į č
mano, kad jo darbas yra bjauriausias 
iš vis .ų
Nikas vis labiau nervinasi, j  ši į
situacija vargina ir...
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B: Brėžk ribą atsitrauk, pasišalink
D: Džiaukis pasijuok kartu ar pasakyk 
tinkamą juokelį
B: Bičiuliai pažaisk kartu su bičiuliais
T: Teiraukis pasiūlymo ar pagalbos iš 
draugų
N: Nesinervink išlik ramus, neleisk 
emocijoms užvaldyti tavęs
P: Pranešk suaugusiajam papasakok 
išgyventą situaciją suaugusiajam 
(mamai, tėčiui ar mokytojui (-ai)ir t.t.)
P: Pasikalbėk. susirask patikimą 
žmogų, su kuriuo galėtum pasikalbėti
L: Liaukitės išreikšk tai tvirtai ir aiškiai
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