
Temat: Ewa Nowak, „Yellow bahama w prążki” – Czy aby na pewno nastolatkowie mają problemy? 

 

1. Określenie, kim jest Iza: 

Iza – ciocia Hani, dziewiętnaście lat młodsza siostra jej mamy, która kooczy dziennikarstwo. Pisze 

pracę magisterską na temat „Wartości, jakie niesie prasa młodzieżowa”, a następnie podejmuje pracę 

w piśmie młodzieżowym, gdzie odpowiada na listy czytelników, i w telewizji. Często prosi Hanię i 

Jacka o rady dotyczące nastolatków.  

 

2. Przytoczenie fragmentu dialogu Izy z Hanią i dyskusja na temat opinii Izy, że w tym wieku nie 

można mied prawdziwych problemów. „– Mam prośbę. Czy możesz mi tak na szybkiego, bo za pięd 

minut mam kolegium redakcyjne, wymyślid kilka problemów, z którymi mogą borykad się nastolatki? 

Wiesz, coś w domu, szkole albo z kolegami, może też byd miłośd. Przychodzi ci coś do głowy? Chwilę 

pomyślałam i na szybkiego, tak jak chciała, podrzuciłam jej takie tematy *...+. Odgrzałam sobie zupę 

ogórkową i właśnie miałam ją jeśd, kiedy znów Iza zadzwoniła! *...+ – Hanka, smutne mi te problemy 

wymyśliłaś. Ponuractwo. Podrzud jakiś ostry problem, ale jakiś taki pogodniejszy, wesolutki. – Wiesz, 

problemy rzadko bywają wesołe. Jak coś jest problemem, to z natury rzeczy... – Coś ty! W tym wieku? 

Wymyśl mi coś fajniejszego. Rozumiesz? To ma byd problem, ale jakiś taki pogodny. Bo co za 

problemy można mied w tym wieku?” 

 

3. Podajcie  przykłady problemów, z jakim borykają się młodzi ludzie. Zastanówcie  się nad wagą tych 

spraw ze swojego punktu widzenia i z perspektywy dorosłych. 

/ Powinniście dojśd do wniosku, że nie należy uznawad problemów innych za nieistotne, dlatego że są 

to bardzo indywidualne sprawy, a ponadto nastolatkom też zdarzają się przecież sytuacje, które 

każdy dorosły uznałby za poważne, a nawet poważniejsze i trudniejsze niż ich własne/. 

 

4. Z jakimi problemami borykają się bohaterowie książki „Yellow bahama w prążk”. Wypiszcie, z jakim 

problemami borykają się: Hania, Jacek, Hubert i Paulina. Określcie, o jakich jeszcze problemach 

nastolatków mówi się w książce „Yellow bahama” w prążki. 

a) Hania: 

• problem z zaakceptowaniem własnego ciała, 

• niska samoocena, 

• dokuczanie rówieśników, 

• brak prawdziwej przyjaciółki , 

• problemy natury sercowej. 

 b) Jacek:  

• wychowywanie się bez ojca, 

• koniecznośd zmierzenia się z ojcem, którego właściwie nie zna 

c) Hubert: 

 • brak dobrego kontaktu i porozumienia z matką, która jest oschła i wymagająca, 

 • koniecznośd codziennego wracania do domu, którego nie lubi 

d) Paulina: 

 • samotnośd, 

 • ciągłe poczucie bycia nieszczęśliwą, 

 • bunt, brak humoru i wieczne niezadowolenie. 

 



 Pozostałe problemy: 

 

 • brak czasu i zainteresowania ze strony rodziców, 

 • rozwód rodziców i założenie nowej rodziny przez jednego z nich (Mateusz), 

 • przemoc w domu (Jagoda), 

 • prześladowanie ze strony rówieśników. 

 

5. Przytaczamy opinię Hani i zapisujemy ją : 

 

 „Każdy, kto był w szkole prześladowany albo nawet tylko nielubiany, wie, że nie ma żadnych «rad». 

Nie istnieją żadne sposoby, co można w takiej sytuacji zrobid”? 

/twoje propozycje/ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Praca domowa /dla chętnych na mojego e –maila/ 

List do dowolnego adresata, w którym poruszysz jakiś problem lub sprawę nurtującą młodych ludzi. 

Twoja praca może mied poważny lub żartobliwy charakter. Pamiętaj o dostosowaniu wypowiedzi do 

formy listu. 


