
                                       PRARODIČE 

Když jsem se dozvěděla, že tato slohová práce má mít téma můj vztah k prarodičům, nebyla jsem moc 

spokojena už jen proto, že s nimi trávíme méně času než s rodiči a se svými kamarády a známe je především 

z povídání svých rodičů, jací byli, když byli mladší a jak oni s nimi trávili život. Když jsem ale nad tím zauvažovala 

podrobněji, tak jsem uznala, že přece jenom o nich vím víc, než si myslím a mám k nim opravdu pěkný vztah 

a vážím si jich. Většinou mi lezou méně na nervy než rodiče, jelikož je přece jenom vidím méně, a když už tak 

jsem ráda, že je vidím. Věřím tomu, že to kolikrát vypadá, jako kdybych je neměla ráda a nerada s nimi trávila 

svůj čas, přece jenom jsem ve věku, kdy mě zajímá spoustu jiných věcí než rodina a jejich starosti, ale nesmí se 

na ně nikdy zapomenout, přece jenom rodina je to nejdůležitější co máme, a vždy stojí při nás. 

Správně má každý 4 prarodiče, ale kolikrát je tomu jinak a to z jakéhokoliv důvodu, já to mám taky jinak, 

správně mám dva dědy a jednu babičku, ta druhá zemřela, když jsem byla ještě hodně malá, takže si na ní ani 

nepamatuju, ale jako pravé prarodiče beru pouze rodiče s máminy strany. S nimi sem vyrůstala od mala, už od 

narození, z porodnice jsem jela rovnou se svými rodiči k nim. Vzpomínám, jak mi to babička vyprávěla, byla 

zima a nehorázný mráz, sněžilo jako v pohádce, kdy jsem poprvé byla v obklopení celé mé rodiny. Můžu říct že 

mám to štěstí, že jsem s prarodiči trávila opravdu mnoho času do první třídy určitě, já a mí rodiče jsme se s nimi 

snažili být každý víkend, v celku to vycházelo protože jsme bydleli od nich kousek, pak jsme se ale odstěhovali 

a už se tak častý kontakt s nimi přerušil pouze na volné víkendy kdy rodiče nebyli v práci a chtělo sem jim 

dojíždět, to jsem i já ještě ráda jezdila za nimi, jelikož bydlí na samotě asi půl hodiny cesty z Ostravy, tak jsem 

byla ráda když sem běhala okolo chalupy s panenkami a hrála si různé dětské hry, byli i dny kdy sem odtamtud 

ani nechtěla jet. A teď? Jsem ráda, když můžu zůstat doma, protože už mám svůj program s kamarády. Vím sice, 

že bych si na ně ten čas měla udělat, protože oni tady byli, jsou a budou pro mě vždy, ale taky proto, že nevím, 

která chvíle s nimi může být ta poslední. To je to nejdůležitější si uvědomit že nikdo tady nebude věčně 

a musíme si s nimi užívat do té doby, dokud to jde. Oba z nich, tedy dědu a babičku mám ráda z jiného důvodu, 

oba jsou úplně jiní, ale bez sebe bych si je nedovedla představit. 

Babička není ta typická vesnická stařenka s šátkem kolem hlavy, moje babička je moderní a v celku i mladá 

ženská, má totiž 60 let a to na babičku není zase tak moc. Je vždy vymóděna do posledních trendů, namalovaná 

a učesaná jako mladá holka. Jo takhle sice vypadá, ale povahou je to taková ta typická babička, ke které když 

přijedete, tak do vás tlačí jídlo a hustí jak se musíte učit a být hodní na maminku a tatínka, ano určitě to zná 

každý, takové a další stovky jiných babiččiných frází o tom jak musíme na sebe dávat pozor, jíst a podobně. 

Jsem velice ráda, že mám takovou babičku, se kterou si dokážu promluvit opravdu o všem, přes školu až po 

kluky, která se snaží, ať mi vždy zlepší náladu a vyčaruje na tváři usměv, i když je mi někdy nejhůř. Vím, že se na 

ní můžu spolehnout a že mi nikdy neublíží, možná jen tím že odejde do nebe. Jo jistě nebudu lhát, že je to je náš 

vztah jenom jako z pohádky samozřejmě že mám i někdy na ní zlost, hlavně když do mě pořád hučí, ať si uklízím 

pokoj a svoje věci, jenže já se nezměním, jsem prostě nepořádná. Co mi ale stačí a co vím? To, že mě bude mít 

ráda pořád stejně i pře všechny moje chyby, a nálady a to samé i děda. 

Děda je opravdový chlap, být klukem, tak si myslím, že by byl mým vzorem. Je to nejpracovitější člověk co 

znám. A na své roky, 67 let je to snad nejhbitější člověk co může být. Je to bývalý horník, takže toho má už dost 

za sebou a ví co to je práce, jde to na jeho radách vidět, ví co to je život a snaží se mě na něho připravit, dokážu 

si s ním povídat pár minut a mám vždy pocit, že jsem o něco chytřejší. Vtlouká mi do hlavy, že život je takový, 

jaký si ho sami uděláme. Ale co nejvíc miluju, jak se ti dva, děda a babička k sobě neskutečně hodí, jak jde 

poznat, že jsou spolu celý život a jsou na sebe zvyklí, ví co od sebe čekat a umí si ze sebe navzájem dělat srandu, 

teda spíše děda s babičky. Jsou pro mě jasným důkazem, že existuje láska na celý život.  

Co víc bych asi měla o nich říct? Už mě nic nenapadá. Prostě zkráceně bych řekla, že bych je nevyměnila za nic, 

jak je jako prarodiče, tak i mé rodiče, jsem spokojená s tím, co mám, vím, že mě mají rádi, podporují mě, jak 

nejvíc to jde.            


