Finančná gramotnosť
A sú tu Vianoce. Týždeň pred vianočnými prázdninami sa aj v škole
zamýšľame nad tým, čím obdarovať svojich blízkych. A tak by sme sa radi
podelili s krátkym slohom, ktorý napísala naša žiačka na tému:
„Aké darčeky nakúpim pod stromček za 10 Eur pre svoju rodinu?“

Vianoce
A zas sú tu Vianoce. Najkrajšie sviatky v roku, od detstva ich zbožňujem. No moja
peňaženka zíva prázdnotou, je v nej posledných 10 eur. Čo vymyslieť, aby som každému dala
darček, ktorý ho poteší?
Najstarším členom mojej rodiny je moja starká. Má sedemdesiatšesť rokov. Čo by sa
jej tak mohlo páčiť? Na drahé veci nemám peniaze a ponožiek a šampónov má dosť. Určite ju
veľmi poteší, keď k nej prídem na návštevu, porozprávam sa s ňou a ochutnám jej tradičné
vianočné špeciality, hlavne púčky s makom. Mňam!
Najmladšia je moja neterka Lucka. Má päť mesiacov, papá maminkine mliečko,
hračiek má plnú postieľku a oblečenia plnú skriňu. Určite jej bude stačiť, keď sa s ňou pekne
pohrám. Luckina mama – moja sestra Tinka má teraz veľa práce s malou. Možno ju najviac
poteší, keď jej pomôžem, napríklad ožehlím veci pre Lucku a zabavím jej ju.
Môj brat Jakub je mladý dospelý muž, ktorému nič nechýba. Iba priateľka a tú mu
kúpiť nemôžem. Síce fajčí, ale cigarety by mi aj tak nepredali a fajčenie škodí zdraviu. Poteší
ho, keď mu pomôžem upratať izbu.
Zostávajú už len moji rodičia. Vecami kupovanými z obchodu ich určite veľmi
nepoteším. Ich by najviac prekvapilo, keby som si zlepšila výsledky v škole a nechovala sa ako
rozmaznaná pubertiačka, nebila sa s bratom a pomáhala im s upratovaním a zdobením domu.
Skúsim ich teda prekvapiť tým, že sa budem snažiť byť lepšia.
Nakoniec som na darčeky neminula ani cent. Pôjdem do obchodu, kúpim sviečku
s vianočnou vôňou a zapálim ju pri štedrej večeri. A zvyšné peniaze darujem na charitatívnu
zbierku.

