
Испечатете го листот напред и назад, а потоа исечете ги картичките

  ,Заѕвони училишниот одмор  
    Мартина и Елена ја изедоа 
 ,   ужината и откако побараа 
  ,дозвола од наставникот  

   малку се прошетаа низ 
.ходникот

   Кога ќе пристигнат пред 
  ,  вратата од бањата ја 

   затекнуваат Марија како стои 
 .    пред нив Таа вели дека Елена 

    треба да ја помине паузата 
    само со неа бидејќи се 

 .   најдобри другарки Елена не 
    .треба да биде со Мартина
   Елена и Марија заминуваат 
,  …заедно додека Мартина

,    ,Давид Марко и Виктор  
  придружувани од нивните 

,   татковци пристигнуваат на 
  кошаркарското игралиште во 

   близина на игралиштето во 
 .   нивното село По неколку 

  ,рунди слободни фрлања  
   Петар пристигнува и ги 

   замолува да играат натпревар 
  :     два на два Давид и Марко ги 

  предизвикуваат Виктор и 
.Петар

,     Меѓутоа на секоја грешка на 
 ,   нивниот соиграч Петар го 

    .исмева со сѐ погадни зборови
,   Виктор пред своите 

,     пријатели се повеќе се срами 
…и

  :Час по ликовно  
   наставничката им кажува на 

     децата дека првиот што ќе го 
    заврши цртежот ќе ѝ биде 

  .  асистент два дена Мики 
    завршува пред сите други и 

   наставникот го испраќа да 
 .  ,направи фотокопии Филип  
   ,неговиот соученик од клупата  

      би сакал да заврши прв за да 
  стане асистент на 

 ,   наставникот и со црвено 
,    пенкало да го уништи 
   .цртежот на својот пријател

      Кога Мики се враќа на час и 
    гледа што се случило со 

 ,   неговата работа тој останува 
, …неподвижен недоверлив

 ,Пролетно попладне  
    Стефанија и Дарко си играат 

   ,  во паркот на тобоганот кога 
    Иван заедно со тетка му 

  .пристигнува на игралиштето  
   Детето веднаш трча кон 

    тобоганот затоа што сака да 
  .   оди по него Стефанија би 

     сакала да бидат само таа и 
  ,  Дарко на лизгалката па токму 

    пред Иван почнува да се 
,     лизга таа силно го турнува 

     …Иван и тој паѓа на земја
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   ,За време на физичко  
   наставникот бара од децата 

    да формираат два тима за 
 .одбојкарскиот натпревар  

    Марија и Филип се двајцата 
   ,  лидери на тимот и ги 

  .избираат своите соиграчи  
   Стефан останува последен и 

  :   многу се лути тој апсолутно 
      не сака да биде во тимот на 

.  ,   Марија Филип црвен во 
,  , …лицето и приоѓа Марија

   ,  Време е за одмор Елена 
   сонуваше да го изеде 

  чоколадниот мафин што 
    нејзината мајка го подготви за 
 .   нејзината ужина Пред да 

  ,    почне да јаде таа оди во 
     ,тоалет за да ги измие рацете  

       но кога се враќа на час Игор ја 
  .  јаде нејзината ужина Елена се 

    обидува да си ја врати 
,    ужината но Игор продолжува 

 .да јаде
 ..Потоа Елена

   Филип пред некое време 
   почна да посетува ново 

.    училиште Тој е многу 
   срамежлив и несмасен и 

  неговите соученици веднаш 
   почнале да го нарекуваат 

„ “   морков поради неговата 
 .    црвена коса Игор е уморен од 

 …ситуацијата и

  ,     Летно е утро Стефан и Иво се
     во летен камп и прават

 .  уметничка работилница Го
   забележуваат цртежот на

     Лука и почнуваат да го
    исмеваат затоашто неговата

     работа ја сметаат за најгрда
 .од сите

   , Лука станува се понервозен
     ...уморен е од ситуацијата и
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:     О обратете се на возрасен
      кажете му на возрасеншто се

случило
:     Р решението можеда биде

 шега -      користете го хуморот за да
  се смеете заедно

:    С секогашнајпрвин побарајте
  помошодпријателите

:    И игнорирајте ги навредите - 
  ,  направете чекор наназад оди си

: И издржете    да останете смирени
(      не дозволувајте емоциите да ве

)обземат
    Г гласајте за дијалог -  побарајте

.дијалог
  Ддругарите  играјте заедно
:      Т тензијата се решава со јасно 

 !кажување СТОП  
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