
Mieć przyjaciela, być przyjacielem
 

 

Dzień Przyjaciela jest obchodzony na całym świecie 9 czerwca.

To jedno z tak zwanych świąt nietypowych. W wielu krajach tego dnia 

obdarowuje się bliskich drobnymi prezentami, słodyczami, miłymi słowami. 

To świetna okazja, aby okazać komuś wdzięczność za obecność w naszym 

życiu, za wsparcie w trudnych chwilach oraz dzielenie wspólnie tych 

radosnych. W końcu przyjaciel to jedna z najważniejszych osób w naszym 

życiu, dlatego przyjaźń warto celebrować, a Dzień Przyjaciela jest do tego 

najlepszą okazją.

Drodzy Uczniowie!

Dziś przyjrzymy się cechom prawdziwej przyjaźni i dowiemy się, jak ją rozwijać. 

Jeśli obecnie nie macie prawdziwego przyjaciela, możecie mieć nadzieję, że to 

się zmieni. A jeśli go macie, możecie  uczyć się, jak Waszą przyjaźń umacniać.

Cechy prawdziwego przyjaciela

 oddanie

 lojalność

 zaufanie

 dotrzymywanie słowa

 głęboka i szczera troska o drugiego 

 gotowość do poświęceń

Warto pamiętać: Prawdziwą przyjaźń cechuje oddanie, lojalność, zaufanie               

oraz dotrzymywanie słowa.

 

 



       Jakich innych cech szukasz w prawdziwym przyjacielu?

 otwarte i szczere porozumiewanie się

 zrozumienie i współczucie

 szacunek (szanuje moje myśli i uczucia)

 odpowiedzialność (bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie,

przyznaje, kiedy nie ma racji)

 przebaczenie (wybacza mi, kiedy w czymś zawinię)

 gotowość do podtrzymywania i rozwijania naszej przyjaźni.

Warto zapamiętać: Prawdziwą przyjaźń cechuje otwarte i szczere 

porozumiewanie się, szacunek, przebaczenie oraz gotowość do jej rozwijania.

Przyjaźń rozpoczyna się od koleżeństwa. 

Zdobycie zaufania u kogoś wymaga czasu. Rozpoczyna się od małych 

spraw. Zdobyte zaufanie w drobnych sprawach spowoduje, że koledzy, 

koleżanki chętniej będą Ci ufali w tych wielkich. Ważna jest również 

akceptacja. Najlepszym sposobem na akceptację przez rówieśników jest                   

po prostu bycie sobą i okazywanie szacunku innym. 

Przyjaciół wybieramy sobie sami.

Aby nazwać kogoś przyjacielem potrzeba dużo czasu na wzajemne 

poznanie się, swoich zainteresowań, poglądów. Z przyjaciółmi dzielimy 

się swoimi tajemnicami, pomagamy sobie w trudnych sytuacjach, 

czerpiemy przyjemność ze wspólnie spędzanego czasu. Przyjaciel to ktoś, 

komu można zaufać.

 

 DEKALOG PRZYJACIELA

1. Zaakceptuj przyjaciela nie tylko z jego zaletami, ale i wadami.

2. Dobra pamięć to wróg przyjaźni - zapominaj o przykrościach, które Cię

spotkały od przyjaciela, przebaczaj.

3. Nie bądź zazdrosny - przyjaciel to nie Twoja własność. Nie twierdź,

że istniejesz tylko Ty.

4. Nie bądź złośliwy względem Niego, nie naśmiewaj się                        

     z Niego w towarzystwie.

5. Bądź szczery. Mów to co myślisz, nie okłamuj.

6. Jeżeli przyjaciel nie szuka Ciebie, Ty poszukaj Jego. 

7. Pożyczaj Mu chętnie swoje rzeczy.

8. Z własnej woli pomagaj Mu podczas nauki i zabawy. 

9. Twój przyjaciel ma imię. Nie zapominaj jakie.

10. Pamiętaj o Jego urodzinach, imieninach.



 


Przyjaźń podwaja radość, a o połowę zmniejsza przykrości.

 

 

F. Bacon

  Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.
I.Krasicki

 Nie ten przyjaciel, kto współczuje, lecz ten, co pomaga. 
T. Fuller

 
 Nigdy nie rań przyjaciela, nawet w żartach. 

Cyceron

 
 Przyjaciel jest prezentem, który dajesz samemu sobie. 

Stevenson Robert Louis

  Przyjaciel to człowiek, który wie wszystko o Tobie i wciąż cię lubi. 
Elbert Hubbard

  Prawdziwy przyjaciel jest z Tobą na dobre i na złe. 
Gabriel García Márquez

  Przyjaźń, która się kończy, tak naprawdę nigdy się nie zaczęła. 
Publiusz Syrus

 
 Trzeba wielu lat by znaleźć przyjaciela, wystarczy chwila by Go 

stracić.
Stanisław Jerzy Lec

 Nie skarby są przyjaciółmi, ale przyjaciel skarbem. 
Epiktet z Hierapolis

 


