МОИТЕ ПРИЯТНИ ЗАНИМАНИЯ
В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ
Здравейте! Аз съм Християна Николова от 3 б клас в училище „А. С. Пушкин“. И днес
ще Ви взема с мен в един мой ден.
Всяка сутрин ставам рано, за да имам време да се приготвя за училище. От един месец
учим он-лайн от вкъщи, но все пак ми трябва време за приготовление. Когато се
събудя, си чета малко книга. Измивам се, правим с мама сутришна гимнастика и
отиваме да разходим Рокси. Рокси е нашият мини пинчер, който не лае, но пък много
обича да яде и да се разхожда. Вкъщи се шегуваме, че това е най-разхожданото куче в
града.
След това започват часовете – много е забавно. Когато приключа с училище, си пиша
домашните и си пускам филм на лаптопа. После обядваме всички заедно – аз, бати,
мама, тати и Роксито. След обяда имаме обедна почивка. Аз тогава отново си чета. В
момента съм по средата на книгата „Лили“ от братя Мормареви. В началото ми беше
скучна, но сега ме увлича и нямам търпение да я прочета до края.
Следобед имаме закуска и игри. Обикновено хапвам бисквити с мляко и играем на
табла. Понякога с мама и тати играем на „Монополи“ или на „Не се сърди човече“.
Вчера си направихме градина на терасата. Аз посадих цветя в саксия, а мама и тати –
чери домати и ягоди. Нашата градинка стана много красива. Вечер я поливаме.
Вечерно време се събираме цялото семейство пред телевизора и гледаме кулинарни
предавания. Те са ни любимите. Батко ми учи за готвач, а татко е любител готвач, така
че всеки с нетърпение чака предаванията. От тях научаваме различни рецепти, които
после изпробваме. Аз до сега съм правила крем „Милена“, ванилов крем и соленки. Е, в
началото обърках малко рецептата на ваниловия крем, която баба ми каза, но опитах
втори път и се получи. Всички много го харесаха!
Това е една малка част от моя ден. Радвам се, че имам време за моите занимания, но
малко ми липсват и приятелите. Иска ми се да мога да се виждам с тях и да споделяме
своите хобита.

