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Nekaj o meni

Nekaj o meni
V delovnem zvezku si si na začetku vsakega poglavja pridno zapisoval/a ose-
bne podatke - od imen sorodnikov in prijateljev, do vsakodnevnih aktivnos-
ti ter najljubših stvari in spominov. Podatke lahko zbereš in jih zapišeš v obliki 
predstavitve. Zamisli si, da si dopisuješ z osebo na drugem koncu sveta in se 
želiš z njo zbližati tako, da ji poveš nekaj osebi. Morda najdeta skupne interese, 
primerjata slike svojih otrok in vnukov in skupaj podoživljata najlepše trenutke 
v življenju. Na drugem listu si poglej, kako je Marija napisala svojo predstavitev. 
Svojega dopisovalca/ko lahko tudi prijazno nagovoriš (npr. Dragi, Draga ...) 
K pismu prilepi tudi eno izmed spodnjih sličic. Tisto, ki te najbolje pred-
stavlja, izreži in jo z lepilom ali lepilnim trakom prilepi v desni kot pisma.
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Ime mi je Marija. Moji prijatelji in znanci me 

kličejo Mici ali Micika. Rojena sem na Bledu,

25.3.1955, torej sem stara 76 let. Stanujem na 

Ulici pod gradom 88. Moja telefonska številka je 

101 192 837. Mojemu možu je ime Bine, imam sestro Tončko, 

hčerko Majo, sina Jana ter vnuka Sebastjana in vnukinji Zojo in 

Laro. Moja najboljša prijatelja sta Olga in njen mož Marko, rada 

se družim tudi s sosedoma Petrom in Tino. Imam muco Tačko, ki 

vedno hodi za mano. Moja najljubša barva je zelena, saj me 

spominja na gozd. Moje oči so rjave, najraje si oblečem pleteno jopo 

z žepi . Doma rada kuham ter pečem na žaru in s tem razveselim 

veliko ljudi okrog sebe . 

 V prostem času rada kolesarim, hodim na sprehode, pletem 

in rešujem križanke. Moja najljubša knjiga je Vzhodno od raja, ki 

sem jo že večkrat prebrala. Moja najljubša pravljica iz otroštva je 

Mojca pokrajculja, moj najljubši film pa je Povest o dobrih ljudeh . 

Najbolj se razveselim druženja z otroci in vnuki . Najraje berem pesmi 

Simona Jenka, za Abrahama pa so mi sorodniki podarili 

potovanje v Ameriko, kar sem si od nekdaj želela. Najraje sem v 

kuhinji , saj rada kuham in pečem. Moje najljubše mesto je Bled, saj me 

spominja na leta odraščanja, rada pa bi obiskala operno hišo v Sydneyju. 

Govorim slovensko in malo malo angleško. Moja slaba navada je, 

da v trgovini kupim vse drugo, kar je na lističu, dobra pa je ta, da 

vedno pospravim za sabo. Najraje se spominjam kopanja v jezeru med 

šolskimi počitnicami . Tam sem se tudi prvič zaljubila.     
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Tukaj prilepi 
sličico
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