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NAŠA DRUŽINA 

 Živijo. Moje ime je Polona. Stara sem devet let in hodim v četrti razred. Danes bi vam rada predstavila našo 

družino. Živimo na majhni kmetiji na robu mesta. Imamo hišo, hlev, nekaj travnikov in njiv. Imamo tudi 

krave, kokoši, pujsa Lenobo in cel trop črnih mačk. Poleg vseh živali pa imamo tudi psičko Luno. Zelo je 

igriva in včasih tudi nagajiva. Najraje pa imam malo muco po imenu Čombica. 

V hiši nas živi osem: mami Mija in očka Tone, sestra Lučka ter brata Makr in Jaka. Poleg nas pa še babi 

Katarina in dedi Jože. Smo povsem običajna družina. Imamo se radi, včasih se tudi spremo, pregovarjamo, 

predvsem mami z Maksom, delamo na kmetiji, hodimo na izlete in na počitnice. Imamo pa eno posebnost. V 

naši hiši ima posebno mesto Marija. Pravzaprav je že kar članica naše družine. Njen oltarček stoji na polici 

nad kaminom in ona nas spremlja na vseh naših poteh. Vendar včasih ni bilo tako. 

Naj vam predstavim vse člane naše družine. Mami je učiteljica in že pol življenja hodi v drugi razred. Včasih 

je zelo stroga. Očka dela v podjetju, kjer načrtuje velike čistilne naprave. Kar najprej nekaj razmišlja in 

ustvarja v svoji delavnici. Drugače pa je po srcu kmet in zelo rad dela na naši kmetiji. Brat Maks je star 

štirinajst let in je v puberteti, no ja, vsaj tako pravi mami. Maks zelo rad igra košarko in kolesari. Med 

počitnicami zelo dolgo spi. Rad igra igrice na telefonu. Sestra Lučka je stara dvanajst let in je tudi v puberteti, 

drugače pa je zelo mirna in prijazna. Najraje bere knjige, riše in trenira jahanje. Veliko časa preživiva skupaj. 

Bratec Jaka pa je star pet let in še hodi v vrtec. Rad se vozi s traktorjem in pomaga pri delu na kmetiji. Sam 

pravi, da bo kmet, ko bo »velik«. Potem sem tukaj še jaz. Navihana Polonca. Vsaj tako me kliče dedi. Sem in 

tja res kakšno ušpičim, sicer pa pri devetih letih že marsikaj vem. Zelo rada rišem, se igram in treniram 

gimnastiko. V šoli imam najraje matematiko. Babi Katarina je zlata babica. Pri njej se najraje »crkljam«. Zelo 

je prijazna in vsak dan me nauči kaj novega. Dedi Jože pa ne zna biti pri miru. Kar naprej mora nekaj početi. 

Tudi ko počiva, miga z nogami. Pravi, da tako mišice ohranja v kondiciji. Naša družina sodeluje tudi v župniji. 

Otroci hodimo k verouku, mami dvakrat na teden poučuje verouk, Maks je ministrant, medve z Lučko pa 

pojeva v otroškem zboru. Lučka se uči igrati kitaro. Očka pa … pride zraven takrat, ko je treba kaj narediti. 

Babi sodeluje v molitveni skupini, dedi pa je glede tega zelo podoben očku. Skoraj vsako nedeljo gremo k 

maši, zvečer molimo, pojemo pesmi in  … se predvsem priporočamo Mariji.  

Vas zanima, kako je Marija postala članica naše družine? Potem vas vabim, da prisluhnete zgodbam iz našega 

vsakdana … 

 

Naloga 

Na vidno mesto v kuhinji, dnevni sobi ali v svoji sobi postavi kip ali sliko Marije in uredi oltarček. Zraven 

postavi sliko svoje družine.  


