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ZAŁ Ą C Z N I K 2 
Ćwiczenie 3 – Szukanie rozwiązań 
 
 
 
Jest mi strasznie przykro. Od 1szej klasy podstawówki przyjaźniłam się z Kaśką. 
Mówiłam jej wszystkie swoje tajemnice. Ostatnio do naszej klasy doszła nowa 
dziewczyna i Kaśka od razu ją polubiła. Teraz spędzają całe przerwy razem. Po 
prostu mnie olała. Co, już nie jestem taka fajna? Boję się, że Kaśka wygada 
wszystkie moje tajemnice. Już jej nie ufam.  Nie chce mi się nawet chodzić do 
szkoły… 
 
 
 
 
Wiem, że to głupie ale mi jest po prostu ciągle smutno. Nie wiem jak to 
wytłumaczyć.  Budzę się rano i od razu chce mi się płakać. Na nic nie mam ochoty, 
po prostu siedzę i się martwię. W szkole staram się, żeby nikt nie zwracał na mnie 
uwagi i nawet ostatnio mi to wychodzi… Próbowałam rozmawiać o tym z mamą ale 
ona powiedziała mi, że dopiero zobaczę co to są problemy, jak będę dorosła. Czy 
jestem nienormalna? Czemu nic mnie nie cieszy? 
 
 
 
Chyba zakochałem się w swojej przyjaciółce z dzieciństwa. To znaczy na pewno ją 
kocham! Strasznie boję się jej to powiedzieć. Ona chyba cały czas myśli, że jesteśmy 
tylko kumplami i opowiada mi o chłopakach, którzy się jej podobają. Już nie mogę 
tego słuchać. Co mam jej powiedzieć? Wypalić „kocham Cię”? Jeśli tak zrobię, to 
ryzykuję naszą przyjaźń, jeśli nie to nadal będę wysłuchiwał w kim jest zakochana. 
Co mam zrobić? 
 
 
 
 
Ostatnio koleżanka z klasy powiedziała mi, że u niej w domu nie dzieje się najlepiej. 
Od kiedy jej tata stracił pracę, często krzyczy na nią, czepia się, wiecznie ma o coś 
pretensje. Jak ma gorszy dzień, to pije alkohol i wyżywa się na wszystkich. Ja znam 
jej tatę i wiem, że kiedyś taki nie był. Nie wiem co mam zrobić, ale skoro mi o tym 
powiedziała, to chyba powinnam jej pomóc. Co mogę zrobić dla mojej koleżanki?  
 

 
 

                        


