
Byť dobrým priateľom je umenie 

(materiál pre žiakov) 

 

Viete si predstaviť život bez priateľov?... Vzťahy a priateľstvá sú v našom živote 

dôležitejšie ako si niekedy myslíme – nie je možné žiť len sám so sebou.  Jedno latinské 

príslovie hovorí  „Verný priateľ je medicína na dušu“. Priateľ/kamarát je ten, ktorý nás 

vypočuje, pobaví, poradí, našu dušu „pohľadí“...  

Určite budete súhlasiť s výrokom „Zdravia a priateľov nikdy nie je dosť“.  Nájsť a udržať 

si dobrého priateľa je niekedy priam umením. Máme pre vás niekoľko tipov ako sa starať 

o priateľstvo, ako si udržať dobrého priateľa. 

1. Oslovujte kamaráta krstným menom tak, ako sa to páči jemu a nie vám. 

2. Užívajte si spoločnosť so svojimi priateľmi. 

3. Buďte úprimní voči kamarátom a  zaujímajte sa o nich. 

4. Rešpektujte názor druhých a fakt, že každý sme iný. 

5. Ak sa vám kamaráti zdôveria s tajomstvom, nezraďte ich. 

6. Všetci robíme chyby, aj vaši kamaráti – naučte sa odpúšťať. 

7. Ak sa dopustíte omylu, priznajte si ho a ospravedlňte sa. 

8. Tešte sa z úspechov kamarátov tak ako z vlastných. 

9. Vypočujte kamaráta keď to potrebuje. 

10. Pomôžte mu ak vašu pomoc kamarát potrebuje. 

11. Ak s ním nemôžete byť, napíšte mu alebo mu pošlite pozdrav. 

12. Neberte priateľstvo ako samozrejmosť, starajte sa o vaše priateľstvo. 

 

A ako to „funguje“ v triede so spolužiakmi?... Je jasné, že nebudete mať dôverné 

a priateľské  vzťahy so všetkými spolužiakmi, ale je dôležité ku všetkým spolužiakom správať 

sa slušne, tolerantne a väčšina uvedených tipov na priateľstvo sa dá využiť aj v prístupe ku 

spolužiakom. Vyskúšajte to! Ak sa naučíte vytvárať adekvátne „pracovné“ vzťahy v triede, 

určite túto zručnosť využijete v budúcnosti v zamestnaní a v bežnom živote. 

Na záver Gruzínske príslovie: „Najväčším šťastím je dobrý priateľ“. Každý z nás môže 

niekoho urobiť šťastným... Ponúkame vám krátky dotazník, ktorý vám pomôže zamyslieť sa 

nad tým, či ste dobrý kamarát. 



Som dobrý kamarát? 

/odpovedz úprimne na otázky: áno – nie/ 

1. Počúvaš pozorne, keď sa s niekým rozprávaš? 

/je dôležité počúvať druhých – ak veľa rozprávame, kamaráti môžu mať pocit, že 

myslíme len na seba/ 

2. Vieš podržať tajomstvo, keď sa Ti kamarát s niečím zdôverí? 

/dôvera je dôležitá nielen pre Teba, ale aj pre Tvojho kamaráta/ 

3. Dokážeš sa úprimne tešiť z úspechu kamaráta? 

/nielen naše úspechy sú dôležité, ale je aj úspechy našich kamarátov – dobrý kamarát sa 

dokáže tešiť z úspechu druhého a na druhej strane „stáť“ pri kamarátovi, keď prežíva 

ťažké chvíle.../ 

4. Pochváliš kamaráta, keď si zaslúži pochvalu? 

/pozitívne hodnotenie a pochvalu potrebuje každý z nás a úprimná pochvala poteší aj 

Tvojho kamaráta – upevní váš vzťah/ 

5. Dokážeš sa porozprávať aj s ľuďmi, ktorí sú plachí alebo viac uzavretí? 

/byť pozorný voči druhým je dôležité, možno zistíme že potrebujú našu pomoc – navyše 

pri takomto správaní nás budú druhí vnímať ako ústretových a priateľských/ 

6. Ak sa s kamarátom pohádaš, čakáš až urobí on prvý krok na zmierenie? 

/konflikty a hádky sú súčasťou nášho života, je dôležité ich riešiť a veci si „vyjasniť“ – 

nečakaj vždy, že to urobí druhá strana – niekedy tak môžeme prísť o dobrých 

priateľov.../ 

7. Myslíš si o sebe, že nevieš/nemôžeš byť dobrým kamarátom? 

/ak budeš mať pocit, že nie si dosť dobrý, môžu Ťa takto vnímať aj druhí ľudia; ak má 

človek dosť sebadôvery, druhí ho budú vnímať pozitívne/ 

8. Rád sa presadzuješ a musíš byť vždy stredobodom pozornosti? 

/nemysli len na seba, ale aj na kamarátov – je dôležité vedieť čo si myslia, čo cítia.../ 

9. Si nervózny ak Ťa dobrý kamarát požiada o pomoc, alebo potrebuje vypočuť v ťažkej 

chvíli?  



/pomáhať si navzájom je prirodzené a dobrý kamarát Tvoju pomoc ocení/ 

10. Ak sa Ti zdá, že je kamarát nešťastný, radšej sa ho na nič nepýtaš, nevšímaš si ho? 

/je dôležité zaujímať sa kamarátov – čo si myslia, ako sa cítia, či im môžeme nejako 

pomôcť – ak sa dokážeme taktne spýtať kamaráta na jeho pocity – budú nás vnímať 

druhí ako empatických, láskavých a ohľaduplných/ 

 

Vyhodnotenie 

Pri otázkach č. 1 – 5 si započítajte 1 bod za každú odpoveď ÁNO. 

Pri otázkach č. 6 – 10 si započítajte 1 bod za každú odpoveď NIE. 

 

Čím vyšší máš počet bodov, tým ľahšie nadväzuješ a udržiavaš priateľstvá. Ak si pri niektorých 

otázkach nezískal bod, skús porozmýšľať či to chceš zmeniť – ty môžeš zmeniť svoje správanie 

k druhým a ak chceš mať dobrých kamarátov, mal by si byť aj ty dobrý kamarát. 

 

 

Spracovala: PaedDr. Alexandra Jakubcová, CPPPaP Trenčín 


