
Bolj kot se je približeval predviden datum poroda, vedno močneje sem čutila, da ti je v trebuščku več kot udobno  
in da te še nekaj časa ne bom spoznala. Čutila sem, da moje telo še ni tam, tako da sem res odmislila in se prepustila  
tvoji odločitvi. Z očijem sva urejala še zadnje mini detajle, kot so pranje posteljnine in priprava torbe za porodnišnico.  
Ker sem bila proti koncu res že precej okrogla sem se izogibala hujšim naporom, tako da me je oči prijazno stregel.  

Kakšen teden pred PDP, sem očija nahecala, da se je začelo. Polila sem se kozarcem vode in ga klicala v kuhinjo.  
No, od tega heca, sva te čakala še skoraj 3 tedne. Joke was on me.

MOJA DRUŽINA

Mami Sandra, oči Nejc in starejša sestrica Zala. 
Babi Simona in dedi Ejč. Babi Dada in dedi Brane.  

Prababica Cirila in pradedek Andrej.  

Našo družino sestavljajo
Mala pikica v trebuščku.
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Prvi mesec je za nami in  
ne bi ga zamenjali za nič na svetu.  

Je naporno, je težko,  
a na svetu ni nič drugega tako lepo.

MOJ DRUGI MESEC

Prvega obiska pri pediatru me ni bilo prav nič strah. 
Dobre volje, nasmejana kot vedno, še posebej, ko me 
kdo ogovori. Moj izbrani pediater je bil Dr. Knavs-
Vodopivec in po pregledu je bil z mojo težo in velikostjo 
zelo zadovoljen. Lepo sem se redila, polno dojena.
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Bravo mami in oči, stara sem en mesec in super nam gre!



KAKO ME OPIŠEJO DRUGI LJUDJE,  
KO ME SPOZNAJO?
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Ko sem najbolj vesela izgledam takole ...

... znam pa tudi biti jezna!

  
Vse kar počne mami. Ko mami zlaga umazano 
posodo v pomivalni stroj vedno splezam nanj in 
iščem loputo za tabletko. Isto je s pranjem perila. 
Mami zlaga perilo z pralni stroj, jaz pa ga dajem 
ven. Zelo zabavno. To bi lahko počela ves čas.

  
Prav konkretno ne morem reči kaj me jezi. Vse je 

odvisno od dneva. Kakšen dan se hitreje razjezim 
že, če ne morem igračke dobro prijeti, ali pa če mi 

Sharka vzame igračo s katero se igram. Kdaj pa 
me to sploh ne zmoti. Odvisno od dneva.

Veseli me:

Jezi me:

Nekateri pravijo, da sem zelo pogumna, saj pri gibalnih sposobnostih res nimam nobenega strahu.  
Mami me kdaj cela prestrašena umika od pručke, na katero najraje splezam, čeprav še ne hodim samostojno. 

Drugače pa sem zelo komunikativna, tudi če mami ni poleg se rada zabavam z ostalimi bližnjimi.  
Kratko obdobje sem bila malce žalostna, če nisem videla mami, ampak je hitro minilo,  

tako da se rada že popazim pri babici. 



NAVIHANI, IGRIVI IN NASMEJANI -    to smo mi! MOJ DESETI MESEC
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MOJ DAN SE ZAČNE TAKOLE …
Oči ali mami me prideta iskati v posteljico, saj imam še visoko 
ograjo. Skupaj se uredimo, potem pa odpeljeta Zalo v vrtec, mi 
pa se odpravimo na kavico in sprehod v center mesta Ljubljane. 
To je res bila naša vsakodnevna praksa in vsi smo ob tem zelo 
uživali. Jaz pa sem v vozičku po navadi kar zaspala.  

Ura je: 7.00

Ne vem zakaj sta si oči in mami delala toliko dela, ampak jaz sem 
se res vsak večer pred spanjem kopala. In vesela sem, da sta si 
vzela čas saj sem vedno zelo uživala. Sploh potem, ko sem bila 
malce večja in sva se skupaj z Zalo kopali v veliki banji. Po kopanju 
je sledila večerja, pravljica in spanje.  

Ura je: 19.30

… IN KONČA TAKOLE
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Moje prvo leto ... ... v sliki
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