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Vse lahko zdržiš in prebrodiš, če imaš ob sebi prijatelja,
čeprav tudi on ne more storiti drugega, kot reči le
besedo ali ti ponuditi roko.
Prijatelj v tvojem življenju je kot kruh in vino - nekaj
božanskega. V tvojem življenju je prijatelj največja
naložba v vsaki stiski. (Phil Bosmans)
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1. POVZETEK
Raziskovalna naloga Prijateljstvo v današnjem času vsebuje misli o prijateljstvu,
ki so jih zapisali pomembni ljudje v preteklosti in sedanjosti, kar smo našli v
različnih knjigah. Vsebuje anketo in rezultate ankete, ki smo jo opravili med
vrstniki in odraslimi osebami. Anketirali smo 160 oseb in obdelali podatke, ki
smo jih dobili. Naredili smo grafe, ki nazorno prikazujejo rezultate dela.
V nalogi smo razmišljali o prijateljih, prijateljstvu in medsebojnih odnosih v
vsakdanjiku.
Zapisali smo tudi misli o prijateljstvu, ki so jih akentirani poznali in jih zapisali,
čeprav so ankete v večini primerov reševali v naši prisotnosti. Delo se nam je
zdelo zanimivo, saj so mnenja zelo različna, mi pa smo bili v tem pogledu zelo
radovedni.
Če bi anketo sestavljali še enkrat, bi jo sestavili drugače, saj bi nekatere stvari
lahko poenostavili, manj bi bilo vprašanj, kjer je treba pripisati odgovor, večina
bi bila z možnimi odgovori.
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2. UVOD
Ideja za izbiro teme o prijateljstvu smo dobili ob različnih "obtoževanjih"
učencev, da so zaljubljeni v sošolko, sošolca, kadar sedijo skupaj, se učijo ali si
pomagajo pri učenju. Zanimalo nas je, kakšno mnenje imajo predvsem mladi o
prijateljih in prijateljstvu.
Postavili smo si hipotezo, da je v današnjem času med mladimi malo
prijateljstva, ali pa ga zamenjujejo s partnerstvom in zaljubljenostjo. Iz
vsakodnevnih izkušenj, ko opazujemo sošolce in ostale učence, se nam zdi, da
beseda prijatelj prevečkrat izgubi svoj pravi pomen in smisel, zato smo z
raziskovalno nalogo želeli potrditi našo domnevo ali pa jo zanikati.
Najprej smo poiskali razlago nekaterih besed, ki se nam zdijo pomembne v naši
nalogi.
Postavili smo si cilje za delo.
V pisnih virih smo poiskali, ker nas je zanimalo:
• izvor besed prijatelj in prijateljstvo,
• kaj so napisali znani ljudje v preteklosti o prijateljih in prijateljstvu,
• kakšni so zapisi o prijateljih in prijateljstvu v zadnjih petih letih
Z anketo smo želeli ugotoviti:
• kaj danes otroci in odrasli razumejo pod pojmom prijatelj,
• kaj ljudem pomeni prijateljstvo,
• ali imajo prijatelje,
• ali znajo biti prijatelji,
• kaj pričakujejo od prijatelja,
• med katerimi ljudmi najdejo prijatelja,
• ali je v danasnjem času težko imeti prijatelj a in
• komu lahko zaupajo?
Pri raziskovanju in preverjanju hipoteze smo uporabili:
- metodo branja, ker vemo, da je o prijateljstvu napisanih veliko misli in ker
želimo zvedeti pomen besed, ki so razložene v SSKJ in Slovenskem
etimološkem slovarju,
- metodo anketiranja, ker bomo na ta način najlaže ugotovili mnenje
vključenih v raziskavo,
- zapisovanja in pogovora, če bo želel kdo od anketiranih še posebej kaj dodati
o naši raziskovalni temi.
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3. IZVOR BESED PRIJATELJ IN PRIJATELJSTVO
Prijatelj -a, prijateljica, prijateljstvo, prijateljsko, spoprijateljiti se. Enako je
stcslovan prijatelb, hrv., srb. prijatelj, strus. prijatelb, češ. přitel. Pslovan.
*prijatel'b je izpeljano iz *prijati 'dobro želeti, ugajati, ljubiti, rad imeti' in torej
prvotno pomeni *'kdor želi dobro, ugaj, ima rad'. Iz istega ide. korena *prāi- (ali
*praHi-) 'rad imeti, ljubiti' je z drugimi besedotvornimi sredstvi izpeljano stsaš.
friuthil, got. frijōnds, stnord. froendi, ags. frīond, agl.friend. stvnem. friunt, nem.
Freund 'prijatelj' (M. F. pri Be III, 121). Dalje glej prijati, prijazen.
Prijati -am nedov. Verjetno prevzeto iz drugih slovan. jezikov, stcslov. prijati,
hrv.,srb. prijati 'prijati', star. rus. prijatb 'odobravati', češ. přat 'želeti, voščiti,
naklonjen biti'. Pslovan. *prijti 'dobro želeti, ljubiti, rad imeti' je sorodno s stind.
priyāyáte 'je prijazen, ljubezniv', prĩtá- ljub', av. frya- ljub, drag, lasten', got.
frijõn ljubiti', freis, stvnem. frĩ, nem. frei 'svoboden', ags. frīogan 'ljubiti' in
'osvoboditi, rešiti.
Prijazen -zna prid., prijaznost, sprijazniti se.
(Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, MK, Ljubljana 1997; str. 498)
Prijatelj -a m (ā): Kdor je s kom v iskrenem, zaupnem odnosu, temelječem na
sorodnosti mišljenja, čustvovanja; biti komu prijatelj; imeti prijatelje; dober,
velik, zaupen prijatelj.( SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 1045 ).
Prijateljstvo -a (ā) prijateljsko razmerje: prijateljstvo se krepi, mine, ekspr. se
ohladi; skleniti s kom prijateljstvo; njuno razmerje je preraslo v prijateljstvo;
iskreno, pravo, trajno, veliko prijateljstvo; ( SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str.
1046).
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4. ZAPISI ZNANIH LJUDI V PRETEKLOSTI O PRIJATELJIH IN
PRIJATELJSTVU
4.1. Prijateljstvo - Amicitia
Prijateljstvo je najtesnejša zveza (: en duh v dveh telesih:), izenačenje dveh v
nesebičnosti.
Ta je možna med ljudmi:
a) Z dogovorom, da povezani hitijo k enemu duhovno moralnemu cilju; k
resnici in kreposti.
b) Med znanci, ki se dobro poznajo.
c) Vez prijateljstva naj bo: zaupljivost, molčljivost, upravičena prednost,
pogostejše obnavljanje.
d) Prijatelj naj bo le eden, in ta iskren.
e) Kakor naj bo povezava v prijateljstvo ne prenagljena, tako naj bo tudi ločitev,
v hvaležnosti in spominjanju.
Amicitia eƒt intima conjunctio /: unus anirous in duobus corporibus;/ per
inocentes similatio.
Haec possibilis inter homines:
a) Pacto ad unam metam intelectualiter morale properandi: ad veritatem,
virtutemque conjunctos.
b) lnter bene cognoscendo cognitos.
c) Ligamen amicitiae sit: confidentia, taciturnitas, protectio justa, frequentior
renovatio.
d) Amicus solumodo unus, iƒte sincerus.
e) Sicut amicorum lenta conjuctio, et dissolutio, cum gfatitudine et
memoiratione.
Anton Martin Slomšek: Mihi Sancta et Cara - Meni sveto in drago: duhovno
vodilo: prepis in prevod A. M. S., Maribor, Slomškova založba, 1999, str. 31).
4. 2. Prgišče dobrih misli
»Od vsega, kar ti modrost nakloni za popolnoma srečno življenje, je največ
vredno, da imaš prijatelja.« Epikur
»Prijatelj je tisti, ki nam pusti svobodo.« Debbie Alicen
»Prijatelji ne živijo samo v harmoniji, kot pravijo nekateri, temveč tudi v
melodiji.« Henry David Thoreau
7

»Prijateljstvo poveča srečo in zmanjša bridkost, s tem da podvoji naše veselje in
prepolovi žalost.« Joseph Adisson
»V samoti, v bolezni, v zadregi - že samo to, da veš, da imaš prijatelja, ti
pomaga, da vzdržiš, četudi ti prijatelj ne more pomagati. Dovolj je že, da
obstaja.« Pam Brown (Zbirka V dar in spomin, Najinemu prijateljstvu; MK,
Ljubljana, natisnjeno v Angliji, 1993)
»Prijateljstvo osrečuje kot sončni žarek; očaruje kot dobra zgodba; navdihuje kot
pogumen voditelj; povezuje kot zlata veriga; Vodi kot nebeški privid.« Newell
D. Hillis
»Prijatelj je človek, ki ve o tebi vse in te ima kljub temu rad.« Elbert Hubbard
»Prijateljstvo je balzam dragoceni...smehljaj med mrkimi obrazi; luč; samota ,
radost in v zavetje ključ.« Percy ByssheShelley
»Nagrada za prijateljstvo je prijateljstvo samo. Kdor upa na kaj drugega, ne
razume, kaj je pravo prijateljstvo.« Ailred iz Rievaulxa
»Idealno prijateljstvo je prijateljstvo med dobrimi ljudmi in ljudmi z enakimi
vrlinami. Živeti dobro življenje v dobro prijateljev, pa je vrhunec prijateljstva«
Aristotel
»Brez ljudi se da preživeti, potrebuješ pa prijatelja.« Kitajski pregovor.
»Prijateljstvo je kot drevo, ki ti daje zavetje.« Samuel Taylor Coleridge
»Naj tečaji našega prijateljstva nikoli ne zarjavijo« Ljudski rek
(Helen Exley, Za dobrega prijatelja; DZS; Ljubljana 1997)
»Če hočemo imeti prijatelja, moramo biti komu prijatelj.« (Ralph Waldo
Emerson)
»Prijatelji so tisti, ki tvorijo vaš svet.« Wiliam James
»Največ, kar lahko storim za svojega prijatelja, je to, da sem mu prijatelj.«Henry
David Thoreau
»Če človek na poti skozi življenje ne spoznava novih ljudi, se kaj kmalu znajde
zapuščen.Človek mora svoja prijateljstva nenehno vzdrževati.« Samuel Johnson.
(John Marks Templeton, Modrost življenja, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1999,
str. 156)

5. ZAPISI O PRIJATELJIH IN PRIJATELJSTVU V ZADNJIH PETIH
LETIH
5.1. Prijatelj
Vse lahko zdržiš in prebrodiš, če imaš ob sebi prijatelja, čeprav tudi on ne more
storiti drugega, kot reči le besedo ali ti ponuditi roko.
Prijatelj v tvojem življenju je kot kruh in vino - nekaj božanskega. V tvojem
življenju je prijatelj največja naložba v vsaki stiski.
Prijatelj je prava človeška dobrota, v kateri začutiš znamenje božje dobrote.
Verjemi, da niti pomoč socialnega delavca ali kakega uradnika ali najbolj ali
najbolj dobronamerna pomoč kake uradne organizacije človeku v stiski ne
pomeni toliko kot majhna pozornost in prisrčna beseda prijatelja ali prijateljice.
Zakaj je nekdo v nedeljo telefoniral: »Obupan sem. Nočem več živeti. Vse
prihranke sem dal psihiatru in v lekarni za tablete. Ko pa bodo te pošle, bo spet
vse po starem.«
Zakaj je v četrtek rekla neka žena: »Ničesar ne recite. Storila bom nekaj
neumnega. Štiri otroke imam. Imam vse, toda sita sem življenja.«
Ali ni tedaj nikogar, nobenega prijatelja ali prijateljice, ki bi jima nudil vsaj
malo opore, zavetja v tem svetu, kjer je postalo vse tako negotovo, majavo.
Psihiatri niso več uspešni. Ljudje postajajo žrtve duševnega onesnaževanja
okolja. Z zdravili ni mogoče pomagati. Čisto preprosta človeška dobrota je tisto,
kar nudi človeku varnost in oporo. (Phil Bosmans, Ne pozabi na veselje,
Mohorjeva družba, Celje 2001, str. 48)
5. 2. Rad imam ljudi
Rad imam ljudi, ki živijo okrog mene.
Rad imam veselje in tako postajam tudi sam vesel.
Gojim prijateljstva in se tako bogatim.
Moj dan napolnjuje globok občutek sreče.
(P. Bosmans, Ne pozabi na veselje, str. 60)
Prijateljstva se obrabijo
in postanejo podobna suhim češpljam.
Vendar si tega ni gnati k srcu,
to ni noben problem.
Prijateljstvo kot suhe češplje!
Vode nalijem nanje in znova se osvežijo.
(P. Bosmans, Ne pozabi na veselje, str. 61)
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5. 3. Ljubezen in prijateljstvo
Prijateljska ljubezen.
Ta ljubezen vodi k luči,
k miru in globokemu veselju.
Ta ljubezen ne uničuje,
noče ničesar zase.
Drugemu pušča svobodo.
Tudi, če se izrazi v telesni bližini, ostaja čista.
Kdor želi drugega posedovati kot stvar
samo zase, za lastno zadovoljitev,
uničuje tistega, ki ga domnevno ljubi
Uniči prijateljstvo.
Najbrž ne bomo nikoli sposobni zares čistega prijateljstva,
vendar si moramo nenehno prizadevati zanj.
(P. Bosmans, Ne pozabi na veselje, str. 35)
5. 4. Prijatelj
»Prijatelj je darilo, ki si ga podarimo, je drugi del nas, naša zrcalna slika.« V
Websterjevem slovarju je zapisano, daje prijatelj "človek, ki ga dobro poznamo
in do katerega gojimo naklonjenost in pristna čustva.". Ne samo, da nas
prijateljstvo zavezuje, začenja se pri nas. Privlačna sila prijateljstva se poraja iz
posameznikovih dejanj. Kaj naredi prijatelj? Kako se obnaša? Kaj prijatelj
pričakuje od prijatelja? Odgovori se vrtijo okrog ene same besede - ljubezen.
Prijatelj ima rad!
Kadar se plete prijateljstvo med dvema človekoma, gre za dvosmerno cesto, na
kateri so možni tudi obvozi, kadar pride do nesoglasja. Človeški odnosi so le
redko ves čas gladki.
Prijatelje druži skupni interes. Prijatelji si želijo koeksistence, dopolnjevanja in
skupnega razvoja.
Prijateljstvo se začenja tako, da se naučimo biti svoj najboljši prijatelj. Kako to
storimo? Tako, da spoznamo svoj pravi jaz in nato z vsem srcem, dušo in
telesom ostanemo to, kar smo. Ko spoznamo svoj pravi jaz in v sebi odkrijemo
še drage čudovite darove, se bomo lažje imeli radi.
Ko spoznamo svojo pravo duhovno identiteto, bomo pričeli verjeti, da smo
modri, ljubeči in trdni. Pa ne samo to, ponižno se bomo zavedli, da smo res
takšni. Takrat pa ni več težko biti komu prijatelj. Ljubezen ima vedno moč.
Ljubezen se razdaja. Kadar smo trdni v prijateljstvu do sebe, smo sposobni
nuditi dar prijateljstva tudi dragim. (John Marks Templeton, Modrost življenja,
Ljubljana, Mladinska knjiga, 1999, str. 156)
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5. 5. Prijatelja
Starejšemu, dvajset let staremu, je bilo ime Frank, mlajši pa je bil Ted in jih je
štel osemnajst. Bila sta vedno skupaj, najboljša prijatelja že od prvih šolskih dni.
Skupaj sta se tudi odločila, da se bosta prijavila med vojaške prostovoljce. Ko
sta odhajala, sta sebi in staršem obljubila, da bosta skrbela drug za drugega.
Imela sta srečo, kajti dodeljena sta bila v isti bataljon.
Prav ta bataljon je bil poslan v vojno, ki se je bila v vročem puščavskem pesku.
nekaj časa sta Frank in Ted ostala v taboru, kjer sta bila vama pred letalskimi
napadi, neke noči pa so dobili ukaz, da morajo prodreti na sovražnikovo
ozemlje. Vojaki so hodili vso noč, ves čas obstreljevani s peklenskim ognjem.
Zjutraj se je bataljon zbral v neki vasi. Teda ni bilo nikjer. Frank ga je povsod
iskal, najprej med ranjenimi, nato celo med mrtvimi. Njegovo ime je končno
našel na seznamu pogrešanih.
Stopil je h komandantu.
»Prosim, da mi dovolite, da grem poiskat svojega prijatelja,« je rekel.
»Preveč nevarno je,« je odvrnil komandant. »Izgubili smo že tvojega prijatelja,
če odideš, bomo izgubili tudi tebe. Tam zunaj ves čas streljajo.«
Frank je kljub temu odšel. Po nekaj urah iskanja je našel Teda. Bil je smrtno
ranjen. Naložil si ga je na ramena.Kljub temu da je tudi njega zadel del krogle,
se je privlekel do tabora.
»Je bilo vredno umreti zato, da si rešil mrtvega?« je vpil komandant.
»Bilo,« je zašepetal Frank, »kajti preden je Ted umrl, mi je rekel: »Vedel sem,
Frank, da boš prišel.««
(Bruno Ferrero, Čričkova pesem: kratke zgodbe za dušo, Salve, Ljubljana; 1999;
str.33)
5.6. Prijatelja in medved
Prijatelja sta skupaj potovala po poti, ki je vodila skozi nevaren in temen gozd.
Nenadoma se je pred njima pojavil silno velik in renčeč medved. Eden od
prijateljev je ves prestrašen hitro splezal na drevo in se na njem skril, drugi pa
tega ni utegnil storiti. Ko je uvidel, da ne bo mogel zbežati pred krvoločno
zverino, se je vrgel na tla in se delal, da je mrtev. Vedel je,da takim medvedi nič
ne naredijo.
Ko se mu je medved približal, ga je ovohal,mu nekaj brundal okrog glave in ga
s taco skušal premakniti. Revež je zadrževal dih z vsemi svojimi močmi, tako da
je medved v resnici mislil, da je mrtev; zato se je počasi oddaljil.
Kakor hitro je drugi videl, da je medved izginil med drevjem, se je spustil z
drevesa in vprašal prijatelja: »Kaj pa ti je medved povedal na uho?«
»Rekel mi je, naj ne potujem več s takimi prijatelji, ki v trenutku nevarnosti
pokažejo pete, namesto, da bi pomagali.«
(Bruno Ferrero, Čričkova pesem: kratke zgodbe za dušo, Salve, Ljubljana, 1999;
str.47)

6. REZULTATI ANKETE O PRIJATELJSTVU
6. 1. ANKETA
Anketa je namenjena ljudem različnih starosti. Je anonimna. Podatki so
namenjeni izključno za izdelavo raziskovalne naloge o prijateljstvu v današnjem
času. Obkroži črko pred odgovorom ali napiši odgovor. Najlepša hvala za
sodelovanje.
1. Kaj ti pomeni beseda prijatelj?

2, Kaj ti pomeni beseda prijateljstvo?

3.
a)
b)
c)

Imaš prijatelja ali prijateljico?
da
ne
trenutno ne
nisem imel(-a) nikoli prijatelja ali prijateljice
4. Kaj pomenita besedi 'pravo' prijateljstvo?
5. Ali lahko obstaja 'nepravo' prijateljstvo?
a) da
ne
6. Če si odgovoril (-a) pritrdilno, povej, kako se takšno prijateljstvo še lahko imenuje.
7. Kaj pričakuješ od prijatelja (-ice)?
a) iskrenost
b) poštenost
c) pomoč
d) zaupanje
e) ljubezen
f) drugo (napiši)
8. Kdo je lahko tvoj prijatelj?
a) sošolec
b) sošolka
c) sestra
d) brat
e) oče
f) mati
g) sodelavec
h) sodelavka
i) drugi (pripiši)
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9. Ali si komu prijatelj?
10. Če si prijatelj, kaj si kot prijatelj pripravljen nuditi?

11. Kakšnega prijatelja si želiš?

12. Ali je prijateljstvo ali partnerstvo v ljubezni isto?
a) da
b) ne
c)

13. Imaš občutek, daje v današnjem času težko najti prijatelja?
a) da
b) ne
c)

14. Imaš občutek, da je v današnjem času težko obdržati prijatelja?
a) da
b) ne
c)
15. Imaš občutek, da v današnjem času ne moreš imeti prijatelja?
a) da
b) ne
c)

16. Ali lahko ostaneš prijatelj v primeru, da se v prijatelja zaljubiš?
a) da
b) ne
c)
17. Ali lahko ima deček, fant ali mož prijateljico?
a) da
b) ne
c)
18. Ali ima lahko deklica, dekle ali žena prijatelja?
a) da
b) ne
c)
19. Ali danes ljudje pogovor ali skupno pot dveh še razumejo kot prijateljstvo?
a) da
b) ne
c)

20. Kakšne izkušnje imaš s prijatelji (-cami) ?

21. Ali lahko komu zaupaš?
a) da
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b) ne
c)

22. Ali se bojiš, kaj bo rekla okolica, če imaš prijatelja nasprotnega spola?
a) da
b) ne
c)

23. Ali si nevoščljiv sošolcu, sosedu, sodelavcu, znancu, da ima prijatelja?
a) da
b) ne
c)

24. Ali si kdaj izkoristil prijateljstvo v osebno korist tako, da si škodoval prijatelju?
a) da
b) ne
c)
25. Ali je prijatelju dovoljeno lagati?
a) da
b) ne
c)

26.Na kaj pomisliš, ko vidiš sošolko in sošolca (sodelavca, soseda), da se sprehajata skupaj in
se pogovarjata, si posojata stvari?

27. Ali je po tvoje dovoljeno prijateljicama ali prijateljema se držati za roke?
a) da
b) ne
28. Zakaj?

29. Ali te prizadene, če hočejo ljudje iz tvojega prijateljstva narediti ljubezensko zvezo?
a) da
b) ne
c)
30. Kaj razumeš pod frazo da 'dva hodita'?

31. Komu lahko najbolj zaupaš?
32. Imaš občutek, da je prijateljstvo izgubilo svoj pomen?
Prosim, obkroži!
a) spol: M Ž
b) starost: do 10 let
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11 let do 14 let
15 let do 18 let
19 let do 25 let
26 let do 30 let
35 let do 39 let
40 let do 50 let
nad 50 let
c) izobrazba osnovna šola
poklicna šola
srednja šola
višja šola
visoka šola
Napiši kakšno misel o prijateljstvu. Če veš avtorja misli, to tudi zapiši.

4. 2. REZULTATI ANKETE
V anketi je sodelovalo 160 udeležencev, od tega 97 oseb ali 81% ženskega spola in 63 oseb
ali 36% moškega spola v starosti od 11 do 50 let.
Po izobrazbi je bilo 132 oseb ali 69%, ki obiskujejo oz. imajo končano osnovno šolo, 1 oseba
s poklicno šolo, 20 oseb ali 12% z srednjo šolo, 4 osebe ali 3% z višjo šolo in 3 osebe ali 2% z
visoko šolo.
1. Kaj ti pomeni beseda prijatelj?
Največ odgovorov je bilo v smislu, da je prijatelj človek, ki
- mu lahko zaupaš,
- ti pomaga
- s katerim se iskreno pogovarjaš,
- mu ti pomagaš,
- ki te ima rad,
- ne razkriva skrivnosti drugim,
- ti namenja pozitivno energijo,
- s katerim se družiš,
- pomaga ti v težkih trenutkih,
- se ne laže,
- ti je naklonjen,
- ti je zvest,
- ni zahrbten in
- ima enake interese kot ti.
Našel pa se je tudi odgovor, da beseda prijatelj ne pomeni nič, nekateri pa na to vprašanje niso
odgovorili.
2. Kaj ti pomeni beseda prijateljstvo?
Beseda prijateljstvo pomeni:
- veliko,
- dosti, a ne vse,
- čustvo, ki je zelo pomembno,
- da si dva ali več oseb skupaj pomaga in ne izdaja skrivnosti
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- da ti je nekdo prijatelj
- nekaj trajnega, kar se ne pretrga,
- nekaj, brez česar ne moreš živeti,
- zaupanje, spoštovanje in razumevanje,
- da te ima nekdo rad kot prijatelja,
- odnos med dvema,
- čustvo drugačno od ljubezni,
- biti v dobri družbi, nič
- veliko.
Veliko odgovorov je bilo, da pomeni isto kot prijatelj, nekateri pa niso odgovorili.
3. Ali imaš prijatelja ali prijateljico?
Z da je odgovorilo 98%, z ne 0%, trenutno ne 1% in da nikoli 1%.

4. Kaj pomenita besedi 'pravo' prijateljstvo?
Besedi pravo prijateljstvo pomenita, da:
- te prijatelj ne izda,
- si zaupata,
- si prijatelja pomagata,
- prijateljstvo nikoli ne zamre,
- je prijateljstvo do konca dni,
- zna odpuščati,
- se nikoli ne prepirata,
- nista nevoščljiva,
- ti pomaga v dobrem in slabem,
- ga nikoli ne pustiš na cedilu,
- ni hinavščine,
- ga ne more ničesar zlomiti.
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5. Ali lahko obstaja 'nepravo' prijateljstvo?
Da obstaja 'nepravo' prijateljstvo, je prepričano 76% anketirancev, da ne pa misli 24%.

6. Če si odgovoril pritrdilno, povej, kako se takšno prijateljstvo še lahko imenuje?
'Nepravo' prijateljstvo se lahko imenuje še:
- neprijateljstvo,
- zahrbtno prijateljstvo,
- lažno prijateljstvo,
- izkoriščevalno prijateljstvo,
- nepošteno, prevarantsko prijateljstvo,
- hinavščina,
- pretvarjanje,
- navidezno prijateljstvo,
- prijateljstvo iz koristoljubja.
7. Kaj pričakuješ od prijatelja (-ice)?
Pričakovanja so naslednja:
a) iskrenost
81%
b) poštenost
82%
c) pomoč
79%
d) zaupanje
75%
e) ljubezen
29%
f) drugo
1%
8. Kdo je lahko tvoj prijatelj?
a) sošolec
79%
b) sošolka
77%
c) sestra
44%
d) brat
44%
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e) oče
f) mati
g) sodelavec
h) sodelavka
i) drugi

40%
39%
36%
37%
15%

9. Ali si komu prijatelj?
Večina anketirancev, to je 99% je prepričano, da so prijatelji, 1% pa, da niso.

10. Če si prijatelj, kaj si kot prijatelj pripravljen nuditi?
Kot prijatelji so pripravljeni nuditi:
- kar mi nudi on,
- pomoč,
- iskrenost,
- vljudnost,
- poštenost,
- pogovor,
- pomoč,
- nasvete,
- zaupanje,
- prosti čas,
- ljubezen,
- vse.
- prijaznost,
11. Kakšnega prijatelja si želiš?
Želim si:
- dobrega,
- poštenega,
- iskrenega,
- vljudnega,
- prijaznega,
- radodarnega,
- sočutnega,

-
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prijatelja, ki ne obsoja
zaupljivega,
popolnega
z enakimi interesi,
prijatelja, ki te spoštuje,
prijatelja, ki zna odpuščanja

12. Ali ie prijateljstvo ali partnerstvo v ljubezni isto?
Da je isto, je prepričano 17%, da ne 79% in mogoče 4% anketiranih.

13. Imaš občutek, da je v današnjem času težko najti prijatelja?
Da je težko najti prijatelja, je zapisalo 54%, da ne 43%,za drugo pa se je odločilo 3%.
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14. Imaš občutek, da je v današnjem času težko obdržati prijatelja?
43% misli, da ni težko obdržati prijatelja, 54% da je težko in 3% pa pravijo, da mogoče.

15. Imaš občutek, da v današnjem času ne moreš imeti prijatelja?
Da ne moreš imeti prijatelja, je prepričanih 18%, da ga lahko imaš, misli 79%. za drugo so se
odločili 3%.
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16. Ali Lahko ostaneš prijatelj v primeru, da se v prijatelja zaljubiš?
73% anketirancev je prepričanih, da lahko ostaneš prijatelj, 23% da ne moreš ostati, 6% pa se
ni opredelilo.

17. Ali lahko ima deček, fant ali mož prijateljico?
89% se je odločilo, da lahko ima prijateljico, 9% da ne more imeti in 2% se ni opredelilo. V
razgovoru ob izpolnjevanju ankete smo ugotovili, da so najprej pomislili na ljubezensko
razmerje s prijateljico in ne na prijateljske odnose.
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18. Ali ima lahko deklica, dekle ali žena prijatelja?
Glede na to, da je v anketi sodelovalo več anketirank kot anketirancev, je verjetno temu
primeren rezultat, saj je pritrdilno odgovorilo 93% , da ne more imeti, 6% in 1% se ni
opredelil.

19. Ali danes ljudje pogovor ali skupno pot dveh še razumejo kot prijateljstvo?
Smo 52% se strinja s tem, da ljudje razumejo prijateljstvo, 37% se s tem ne strinja, 11% pa se
ni opredelilo.
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1. Kakšne izkušnje imaš s prijatelji?
Izkušnje s prijatelji so:
- večinoma dobre,
- odkar sem v gimnaziji, boljše,
različne.
- zelo dobre,
- slabe,
- nore,
- dobre in slabe,
- doživeto razočaranje,
- laži in neiskrenost,
- boleče.
2. Ali lahko komu zaupaš?
Da imajo človeka, ki mu lahko zaupajo, jih meni 81%, 15% ne more nikomur zaupati, 4% pa
se jih ni opredelilo.

3. Ali se bojiš, kaj bo rekla okolica, če imaš prijatelja nasprotnega spola?
15% se ozira na to, kaj bo rekla okolica in se tega bojijo, 83% se tega ne boji, 2% se ni
opredelilo.
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4. Ali si nevoščljiv sošolcu, sošolcu, sosedu, sodelavcu, znancu, da ima prijatelja?
Kar 93% anketiranih ni nevoščljivih, 5% je nevoščljivih, 2% pa se ne more opredeliti.

5. Ali si kdaj izkoristi prijateljstvo v osebno korist tako, da si škodoval prijatelju?
18% vprašanih je izkoristilo prijateljstvo v osebno korist, 82% pa tega ni nikoli storilo.
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6. Ali je prijatelju dovoljeno lagati?
15% anketiranih meni, da je dovoljeno lagati, vendar v primeru, da s tem ne škodiš prijatelju,
76%, da se ne sme lagati, 9% pa o tem ni prepričano.

7. Na kaj pomisliš, ko vidiš sošolca in sošolko /sodelavca, soseda), da se sprehajata skupaj in
se pogovarjata, si posojata stvari?
Anketirani pomislijo na:
- da sta prijatelja,
- sigurno nič slabega,
- da sta par,
- da imata dober odnos,
- da sta zaljubljena,
- nič, to je njuna stvar,
- da sta prijazna drug do drugega,
- sta prijatelja in se razumeta.
- da je lepo, če imaš prijatelja,
- da si zaupata,
- da jima je lepo,
- da sta poštena,
- da si želim takega prijatelja,
- da sta par,
- privoščim jima,
- da je sodelovati lepo in življenje je
- kaj se plete med njima,
lažje.
- ali mogoče hodita,

25

8. Ali je po tvoje dovoljeno prijateljicama ali prijateljema držati se za roke?
71% je prepričanih, da se lahko držita za roke, 29% pa da se ne smeta držati.

9. Zakaj?
Ne smeta se držati za roke, ker:
- izgleda čudno,
- se ne spodobi,
- je to za zaljubljene,
- izpadeš bedasto,
- izgleda, kot da sta geja ali lezbijke,
- ni dobro,
- to ni možno.
Lahko se držita, ker:
- je odvisno od okoliščin,
- to počnejo vsi,
- je svoboda gibanja,
- sta prijatelja,
- okolica ne more vplivati nanju,
- to ni spolnost,
- smo v svobodni deželi,
- to ni nič takega
- sta prijazna.
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10. Ali te prizadene, če hočejo ljudje iz tvojega prijateljstva narediti ljubezensko zvezo?
58% vprašanih je odgovorilo, da jih ne moti, 32% jih moti, 10% pa jih moti samo včasih.

11. Kaj razumeš pod frazo, da 'dva hodita'?
Pod.frazo, da dva hodita, razumem,da:
- se imata rada,
- sta zaljubljena,
- sta fant in dekle,
- se ljubita,
- imata skupne interese,
- se ne vozita, ampak hodita,
- sta prijatelja,
- se razumeta,
12. Komu lahko najbolj zaupaš?
Najbolj lahko zaupam:
- mami,
- sošolki,
- starim staršem, prijateljici,
- prijatelju,
- družini,
- samemu sebi,
- sošolcu,
- sestrični,
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-

se spoštujeta,
sta več kot prijatelja,
veliko časa preživita skupaj,
imata resno zvezo,
sta iskrena prijateljain se ljubita,
skupaj spita,
se držita za roke, se pogovarjata o
ljubezni.

-

nikomur,
fantu,
sestri,
dekletu,
dnevniku,
očetu,
sostanovalki.

32. Imaš občutek, da je prijateljstvo izgubilo svoj pomen?
36% anketiranih je prepričanih, da je prijateljstvo v današnjem času izgubilo svoj pomen,
64% pa meni, da še vedno ima svoj pravi pomen.

Misli o prijateljstvu, ki so jih zapisali nekateri anketirani:
- Zaupaj, a vedi komu!
- Prijatelji in knjige naj bodo redki, toda dobri.
- Boljše odprti sovražnik kot pa napačen prijatelj.
- Ko ti vse narobe gre, prijatelj ne pozabi na to.
- Četudi jaz trpim, pomagati ti želim. (George F. Tavson)
- Prijatelji so kot angeli, ki nas dvigujejo, ko naša krila pozabijo leteti.
- Ne tisti, ki s tabo se smeje, ne tisti, ki joka s teboj, le tisti, ki s tabo občuti, edini prijatelj je
tvoj.
- Če hočeš prijatelja, bodi prijatelj.
- Prijateljstvo je duševna hrana.
- Pravi prijatelj je vedno tam, kamor ti ne upaš sam. (T. Pavček)
- Prijateljstvo ne pozna meja.
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7. ZAKLJUČEK
»Prijateljstvo je najtesnejša zveza,« je v svojih navodilih za življenje zapisal znameniti
Slovenec Anton Martin Slomšek.
V zapisih, ki smo jih našli v naši literaturi, smo spoznali, da je prijateljstvo pomembno v vseh
življenjskih in zgodovinskih obdobjih.Pravzaprav se najbolj razvije in dokaže, v trenutkih
stisk, težav, bolečine. Prijateljstvo je potrebno negovati. Temelji na dajanju in prejemanju.
Pri obdelovanju anket smo ugotovili:
- da nekateri ne znajo opredeliti pojmov prijatelj in prijateljstvo,
- da je zelo pomembno, da je prijatelj oseba, ki ji lahko zaupaš, ki ti pomaga, ti je
naklonjena in zvesta,
- 98% anketiranih ima prijatelja ali prijateljico,
- 76% meni, da obstaja 'nepravo' prijateljstvo, mi pa smo prepričani, da takšnemu sploh ne
moremo reči prijateljstvo, saj se v besedah prijatelj in prijateljstvo skriva nekaj tako
čudovitega, da neizpolnjevanje vsebine teh pojmov ne more obstojati pod tem imenom,
- pričakovanja posameznikov v anketi potrjujejo prejšnjo trditev,
- svoje prijatelje najdejo med sošolci, sošolkami, v krogu družine, v službi,
- 99% anketiranih meni, da so prijatelji in so pripravljeni nuditi to, kar tudi sami pričakujejo
od svojih prijateljev.
- prijateljstvo in partnerstvo ne pojmujejo kot eno,
- polovica anketiranih je prepričana, da je v današnjem času težko najti in obdržati
prijatelja,
- 73% anketiranih se strinja s tem, da lahko ostaneš prijatelj, četudi se zaljubiš.
- 80% sodelujočim je normalno, da imajo moški prijateljice in 93%, da imajo tudi ženske
lahko imajo prijatelje. Med anketiranjem so se nekateri razburili, da je to pokvarjeno, toda
niso pomislili na kvaliteto prijateljstva, ampak so mislili na ljubezen in spolnost,
- polovica anketiranih meni, da sta dva, ki sta veliko skupaj in dobro sodelujeta, lahko samo
prijatelja,
- izkušnje s prijatelji so v večini dobre, so pa tudi zelo boleče, trpke in slabe,
- 81% anketiranih ima nekoga, ki mu lahko zaupa, vprašujemo pa se, kaj je z ostalimi, ali je
takšno vzdušje vzrok za vse več samomorov med mladimi,večina je prepričana, da
prijatelju ne moreš lagati, saj se s tem odnos pokvari.
- nevoščljivosti glede na anketo ni,
- 71% anketiranih je mnenja, da se dva prijatelja istega spola lahko držita za roke in jih to
sploh ne moti,
- da je področje prijateljstva zelo občutljivo, pove to, da je 32% prizadetih, če ljudje
razumejo prijateljstvo kot ljubezensko razmerje.,
- zaupanje je za prijateljstvo zelo pomembno.
Iz ankete smo ugotovili, da naše predvidevaje ni bilo točno. Tudi v današnjem času ima
prijatelj posebno mesto in prijateljstvo zelo velik pomen. Naša hipoteza, da je danes med
mladimi malo prijateljstva in da ga zamenjujejo s partnerstvom in ljubeznijo, torej ne drži
Veseli smo, da je raziskava pokazala drugače, kot smo mislili mi.
Prav je, da smo se odločili za anketo, saj smo z njo dobili veliko zanimivih in koristnih
odgovorov.
»Prijatelj je darilo, ki si ga podarimo, je drugi del nas, naša zrcalna slika.« (John Marks
Templeton)
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