Приятел в нужда се познава
/ харесано от нета, споделено от нас /
Важни стъпки в
приятелството
• Опознай го !
• Винаги му помагай ,
когато има нужда от
помощ или от теб !
• Съгласявайте се с
него когато е прав.
Надпис, описващ
картина или
графика.

Значение
Познатите са хората, с
които можеш да излезеш
да се забавляваш, но
приятелите са тези, които
остават с теб и в добро, и
в зло. Когато дойдат
трудностите, отсяваш
едните от другите и ако
държиш на някого, е добре
да знаеш как да го
подкрепиш.

Как се започва
Както казват старите хора
"Приятел в нужда се
познава". Без приятели
човек не може да
съществува. Няма на кого
да се опреш в труден
момент, няма на кого да
споделиш мъката си. Аз
много обичам моите
приятели. Те винаги ми
помагат и винаги са до

мен. Аз бих направила
всичко за тях, защото така
правят истинските приятели.
Точно сега, в която възраст
съм аз, приятелите са ми
най-нужни, затова аз
внимавам да не ги загубя,
защото не бих могла да
живея без тях. И тъй като
много държа на тях, аз
реших да направя нещо
специално за тях, вие ми
помогнахте да го направя,
като ми дадохте идеята
затова.

Винаги трябва да си помагаме !!!
Приятелството означава
междуличностна връзка,
която се изразява в
поведение на
сътрудничество и подкрепа,
взаимно разбиране,
уважение и привличане,
както и прояви на помощ в
случаи на нужда или криза.
Приятелите са хора, които
взаимно се радват на
компанията си и проявяват
лоялност един към друг,
често до степен на алтруизъм.
Обикновено споделят
сходни вкусове и вършат
заедно дейности, които са
им приятни, помагат си в

на друг жестовете. За някои
хора приятелството означава
и просто доверието, че
другият няма да ти навреди.
Ценностите, които човек
открива в приятелствата си с
други хора, често са резултат
от това, което те
демонстрират като редовно
поведение:
поведение, при което един
човек желае най-доброто за
друг, симпатия и емпатия,
честност, например в
ситуации когато е трудно
истината да бъде изречена
без да нарани чувствата,
взаимно разбирателство.

трудни моменти, обменят
съвети и си връщат един

Различните проявления на приятелство
варират по отношение на степента на
близост или интимност между хората.Една
от най-известните фрази за приятелството е
казанаот Аристотел:
"Какво е приятелят?Това е една
душа,живееща в две тела."
Като феномен приятелството е предмет на
интерес на такива дисциплини като
социология, антропология, философия,
зоология. То се явява едно от централните
преживявания за човека и намира своето
място във всички основни религии и
митологии. В едно от най-ранните
литературни произведения в човешката
история, вавилонската поема „Епос за
Гилгамеш“, е описаната дълбоката дружба
между Гилгамеш и Енкиду. Като върховен
пример за приятели в гръко-римската
митология се сочат Орест и Пилад, а в
авраамическите религии — Давид и
Йонатан. Приятелството е и основна тема,
разработвана в много литературни и
драматургични произведения и филми.
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Това сме ние приятелите:
Ася,Васко,Гошо,Злати,Михаела,Папи

тема „ Приятелство“
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