
Твір на тему «Моя родина»

Кожна сім'я — це своєрідний маленький світ, в якому існують свої цінності і правила. Це
пам'ять про наших предків і їх життя, про радісних і сумних моментах, які сталися в сім'ї.
До таких цінностей можна віднести багато: фотоальбоми, листівки, кінофільми, старі
ювелірні прикраси та багато, багато іншого. Сімейні цінності — це минулий час, давно
утекшее в минуле і існує лише у спогадах. Минуле, сьогодення і майбутнє нерозривно
пов'язані між собою і з історією розвитку Батьківщини. Кожне покоління працювало на
благо процвітання своєї країни. Завдяки їх старанням ми живемо і даємо життя нашим
дітям.

Напевно, багато хто з нас знають про своїх прабабушках і прадідусь, хоча б по
фотографіях. Вони жили у важкий час, працювали в колгоспі, платили панщину,
виховували багато дітей. У той час не було техніки і всю роботу доводилося робити
вручну. Вони купували на ринку корів, коней і запрягаючи їх орали поля. В той час люди
виживали за рахунок володіння урожаєм і худобою. Не дивлячись на всі труднощі, що
випали на їх долю, вони залишилися добрими, чуйними господарськими і дали життя
нашим бабусям і дідусям. Важке життя була і у них. У часи їхньої молодості, почалася
війна і їм доводилося ховатися від бомбардувань, голодувати і мерзнути. У кращому
випадку вони працювали на заводі заради перемоги нашого народу і рятували свою сім'ю
від голоду. Після війни, вони змогли отримати гідну професію, створити сім'ю і відновити
країну від розрухи. Вони працювали вчителями, кухарями, столярами, теслями,
кравчинями і «не хапали зірок з неба». Основними цінностями були предки, сім'я і світ.
Пізніше на світ з'явилися і наші батьки. На їх вік випало час перебудови, удосконалення
світу і прориву цивілізації. Вони вчились в сільських школах, так само як і їх батьки
працювали перший час на фабриках і заводах. А потім у більшості з них з'явилася
можливість побудувати кар'єру, переїхати у велике місто. Так чи інакше вони створювали
сім'ї і на світ з'являлися ми. Наше життя досить наївне. Ми вчимося, робіт і будуємо
плани. Тільки від нас залежить наше майбутнє і майбутнє наших дітей.

Про своїх предків ми часто згадуємо, переглядаючи фотографії, відзначаючи сімейні
свята або відвідуючи їх. Їх поради завжди допомагають нам вирішити складні життєві
ситуації. Вони люблять нас, а ми любимо їх.
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