
Temat: Ach, ta dzisiejsza młodzież…Ewa Nowak, „Yellow bahama w prążki”. 

! Zapoznaj się ze streszczeniem książki E. Nowak. Polecam ją do przeczytania w całości. To książka dla 

was, o was. 

https://streszczenia.pl/lektura/yellow-bahama-w-prazki/ 

 

1.Czy wiesz,  co to jest stereotyp?  Podaj przykłady znanych ci stereotypów.  Jak się czujesz, kiedy 

ktoś traktuje cię jak stereotypowego nastolatka?  Jakie są konsekwencje myślenia stereotypowego?  

 

Stereotyp – funkcjonujący w świadomości społecznej skrótowy, uproszczony i zabarwiony 

wartościująco obraz rzeczywistości odnoszący się do rzeczy, osób, grup społecznych, instytucji itp., 

często oparty na niepełnej lub fałszywej wiedzy o świecie, utrwalony jednak przez tradycję i ulegający 

zmianom. Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2007. 

 

2. Przygotuj  plakat stereotypowych nastolatków.  

 

3. Ustal, jakimi i na ile typowymi nastolatkami są główni bohaterowie książki „Yellow bahama w 

prążki”. Przygotuj charakterystykę Jacka i Hani.  

 /W przypadku Jacka warto przypomnied lub przytoczyd fragmenty tekstu z tymi sytuacjami, które 

uczniowie mogliby uznad za pakowanie się w kłopoty, ale które tak naprawdę pokazują jego ogromną 

inteligencję i obnażają głupotę i słabostki innych, zwłaszcza dorosłych: • dyskusja z polonistką i 

porównanie jej do innych nauczycieli, • sytuacja z wystawieniem w sklepie zgniłych owoców, • 

podszycie się pod Mateusza i sprawdzenie, czy jego ojciec zorientuje się w pomyłce, • wpisywanie 

sobie uwag za niewłaściwe zachowanie,  • namalowanie w windzie kościotrupa, aby skłaniał ludzi do 

refleksji i przypominał im o śmierci, • odpisywanie na listy z problemami młodzieży, • spotkanie z 

ojcem, • wywieszenie listy najgorszych nauczycieli w odpowiedzi na wywieszenie listy najgorszych 

uczniów. / 

 

Przykładowa odpowiedź: 

 

HANIA  -ma piętnaście lat. Jej tata jest ginekologiem, mama – bibliotekarką, a siostra Zośka właśnie 

zaczęła studia. Nie wiemy dokładnie, jak wygląda, poza tym, że nie jest szczupła. Sama twierdzi, że 

jest brzydka, ale Jacek i Hubert uważają ją za ładną, a przede wszystkim – za bardzo interesującą 

osobę. Hania sama o sobie myśli, że jest raczej nieciekawa i trudno ją zapamiętad. Mimo to nie 

opuszcza jej pogoda ducha. Jest doskonałą obserwatorką rzeczywistości, potrafi zawsze dojrzed w 

tym, co się dzieje, coś interesującego. Jest bardzo wrażliwa, o czym świadczą jej listy, w których 

umieszcza wiele spostrzeżeo na temat problemów jej rówieśników. Dba o innych ludzi i przejmuje się 

ich kłopotami. Umie okazad zrozumienie i empatię, na przykład zrobiło się jej żal nieznoszącej jej 

nauczycielki, o której dowiedziała się, że miała trudne dzieciostwo. Stara się nie oceniad ludzi 

pochopnie i zrozumied motywy ich postępowania. Jest dobrą, pilną i ambitną uczennicą, zależy jej 

jednak na wiedzy, a nie na ocenach – dziwi się na przykład ignorancji i niedouczeniu kolegów. Lubi 

czytad książki i zbierad różne przedmioty, które kiedyś były pożądane, drogie i trudne do zdobycia, a 

teraz już nikt ich nie chce, jak na przykład blok milimetrowy czy płyta zespołu Perfekt. Czyta dla 

przyjemności słownik wyrazów obcych, zna piosenki Przybory, potrafi je zacytowad w odpowiednim 

momencie i nienawidzi kupowad ubrao. Ma talent pisarski i uwielbia pisad, bo pozwala jej to lepiej 

https://streszczenia.pl/lektura/yellow-bahama-w-prazki/


zrozumied otaczający ją świat i dostrzegad rzeczy, na które wcześniej nie zwracała uwagi. Bardzo liczą 

się dla niej relacje rodzinne oraz przyjaźo. Jak typowa nastolatka ma problemy sercowe. 

 

JACEK  - urodził się szesnaście godzin później niż Hania. Jest piętnastoletnim chudzielcem w 

okularach, ma długie ciemnoblond włosy i jasne oczy. Mieszka z mamą, wychowuje się bez ojca. 

Zawsze coś przeskrobie i nieustannie pakuje się w kłopoty, przez co jego mama jest ciągle wzywana 

do szkoły. Bardzo wrażliwy na krzywdę innych – nie pozwala się bezpodstawnie naśmiewad z ludzi, 

mawia wówczas „Uważajcie, bo wcale nie jesteście lepsi”. Rycersko staje też w ich obronie, na 

przykład nie pozwala dokuczad Hani. Jest bardzo inteligentny, o czym świadczą jego ciągłe konflikty z 

dorosłymi, a zwłaszcza z nauczycielami, które jednak zawsze obnażają głupotę i słabostki ludzkie. 

Buntuje się przeciwko niesprawiedliwości, nieuczciwości i niegodziwości. Uważa, że trzeba otwarcie 

nazywad rzeczy po imieniu i zawsze mówi prawdę, nawet gdy jest ona niewygodna. Jest doskonałym 

przyjacielem. 

 

 4. Zadanie dla chętnych. Proszę przesład je na mojego e- maila 

 Przygotuj  charakterystykę samego siebie. 

 Pamiętaj, aby twoja praca przedstawiała: • wygląd, • cechy, • zainteresowania, • wartości, które są 

dla ciebie istotne 

 

 

 


