
CVIJEĆE 

                       Ja sam Katarina. Susjedi me još zovu i mala vrtlarica. Već pogađate, volim 

vrtlariti. Volim sijati i saditi, recimo mrkvu, salatu, kupus, tikvice… ma sve što mi padne na 

pamet. Ipak, najviše volim saditi cvijeće.  

Moj mali vrt prepun je cvijeća. Neko cvijeće sadim posebno jer je tata alergičan, zamislite, na 

petunije i maćuhice! Ni mama nije baš nešto oduševljena cvijećem. Zato moja baka jako voli 

cvijeće. Ne znam zašto ja toliko volim cvijeće, valjda sam na baku. 

                       Imam jednog malenog prijatelja, leptira Cvjetka. Svakog dana dolazi u moj vrt. Tu 

je i pčelica Mila, moja prijateljica. Svrati u vrt i bubamara Točkica. Toliko prekrasnih malih bića 

živi uz to cvijeće u vrtu.  

Ne razumijem kako mami i tati do mog cvijeća nije stalo. Kad mi baka kupi neki novi cvijet, 

mama i tata kažu: „ Zar opet cvijeće, Katarina?“, a tata ponekad i kihne. 

                      Ispričat ću vam priču. Dogodilo se to na moj rođendan. Obožavam rođendan! 

Probudila sam se rano. Spustila sam se iz svoje sobe u dnevni boravak. Nikoga nije bilo u kući. 

Izašla sam u dvorište. Kad tamo u vrtu, mama, tata, baka i djed sadili su prekrasno cvijeće za 

moj rođendan. Tata je malo kihao, ali nije mario za to. 

 „IZNENAĐENJE!“, povikali su zajedno. Od sreće sam zaplakala.  

Iako tata kiše, sadio je maćuhice. Mama uvijek ima „pametnijeg posla“, ali sada je sadila 

cvijeće. Djed koji bi radije gledao TV – kalendar, s veseljem je sadio cvijeće. I sve su to radili iz 

ljubavi jer me jako vole. 

                       Kad su završili sa sadnjom, rekli su mi: „ Ovo je baš bilo zabavno!“ 

Od tada, moj mali vrt najljepši je u ulici. Pitate se zašto? Zato što smo svi sadili zajedno, cijela 

obitelj! Sada nas susjedi zovu obitelj male vrtlarice i velikih vrtlara. 

Ako ugledate mali vrt prepun cvijeća, to je moj vrt,  u Ulici predivnih vrtova! 

                                                                                                                                     Ana 



 


