
 

Co je důležité v mém životě 

 Za nejdůležitější v mém životě považuji rodinu. Myslím si, že je to velmi 

důležité, i když sama jsem nad tím nikdy nepřemýšlela, asi jako většina lidí to 

beru jako samozřejmost, že rodinu mám, že nejsem sama.  

 Jsou ale děti, které to štěstí nemají, vyrůstají v dětských domovech, nemají 

tu lásku a péči rodičů, kterou já mám a moc si toho cením. Pak jsou třeba také 

staří lidé v domovech seniorů, kteří zůstali sami a nemá se o ně kdo postarat, 

jsou odkázáni na pomoc pečovatelek, ale ty jim rodinu nenahradí. 

 Nedokážu si představit život bez své rodiny. Od doby, kdy se narodíme si 

vlastně ani neuvědomujeme, jak moc jsme "bohatí". Ano, záměrně používám 

toto slovo, protože každý vidí bohatství v penězích, ale peníze nejsou všechno, 

za peníze si lásku, zdraví ani rodinu nekoupíme. Proto za jedno z největších 

bohatství považuji právě rodinu. 

 I když se s mojí sestrou někdy hádáme, mám ji velice ráda. Rodiče mi 

hodně pomáhají, když se raduji, sdílí radost se mnou. Když je mi smutno, jsou tu, 

aby mě utěšili. Oba rodiče miluji. Nejsou to, ale jen rodiče, kdo je součástí rodiny, 

ale patří sem také prarodiče, kteří do života zasahují velkou měrou. Už od našeho 

narození, kdy nás poprvé uvidí, vezmou nás do náruče, je to to nejkrásnější, co 

může být. Hrají si s námi, dávají nám cenné rady do života a samozřejmě nás 

rozmazlují, a to moje maminka nemá moc ráda, ale to už prostě prarodiče dělají. 

Celý život jsou s námi, ale všechno jednou končí, a tak když odejde někdo 

z našeho světa života je to velmi smutné, proto je důležité nezapomínat na lidi, 

kteří tu byli s námi, starali se o nás, pomáhali nám, když jsme potřebovali. 

  Rodina je pro mne nejvíc na světě a jsem ráda, že ji mám. Život bez rodiny, 

je jako auto bez kol. Taky by nemohlo jezdit. Žít bez rodiny také není jednoduché. 

Spousta lidí si ani neuvědomuje, jak moc je rodina důležitá. Až o ni přijdou, teprve 

potom jim dojde, o co vlastně přišli.  

 

 



 Proto si važme toho, co máme, že můžeme být spolu, setkávat se třeba na 

různých oslavách nebo jen tak, protože rodina je nejvíc. 
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