
Zwierzęta domowe 

Kiedy miałam pięć lat, babcia dała mi na urodziny piękną lalkę. Mój tata podarował mi coś innego – 

szczeniaka, czyli małego psa. Tego dnia ten pies zjadł moją nową lalkę. Nazywał się Hektor i był 

owczarkiem niemieckim. Niestety już nie żyje.  

Bardzo lubię zwierzęta. Teraz nie mam ani psa, ani kota, bo mieszkam w Egipcie i tutaj nie jest łatwo 

spacerować z psem, bo nie ma parków ani trawy, a mój mąż ma alergię na koty. 

W Polsce, moi rodzice mają dwa psy i dwa koty. Jeden pies nazywa się Saba i tak jak Hektor jest dużym 

psem - owczarkiem niemieckim. Ma 5 lub 6 lat. Nie pamiętam dokładnie. Jest bardzo kochana i 

spokojna. Kiedy widzi nową osobę, skacze na nią, szczeka i macha ogonem, bo bardzo się cieszy. Nasz 

drugi pies to Misiek. Misiek to znaczy mały niedźwiedź. Mój młodszy brat znalazł go, kiedy Misiek był 

szczeniakiem, i zabrał go do domu. Misiek jest trochę mniejszy niż Saba. Ma czarną, kręconą sierść, 

czarny nos i czarne oczy. Cały jest czarny jak węgiel! Jest przyjacielem mojego brata, tylko jemu podaje 

łapę i kiedy odwiedzam swoją rodzinę, on mnie nie pamięta i warczy, kiedy mnie widzi Misiek lubi spać 

w pokoju mojego brata, a kiedy on bierze prysznic, leży pod drzwiami. Tak bardzo go kocha. 

Nasze koty są nudne. Ciągle jedzą, śpią i oglądają telewizję z moją mamą. 

Koty mojej teściowej to inna historia. Moja teściowa miała trzy koty – Kalamatę, Jojo i Kacpra. Kalamata 

i Jojo mieli już 13 lat, więc byli dość starzy, a Kacper trochę młodszy, bo to ich syn. Kiedy 

przeprowadziłam się do Kairu, Kalamata był już bardzo słaby i chory. Miał słabe brązowe futro – 

Kalamata po arabsku znaczy czarna oliwka. Po kilku miesiącach zmarł. Jojo i Kacper przez kilka tygodni 

nie rozumieli, że nie ma już Kalamaty. Po kilku tygodniach Jojo zaczęła bardzo miałczeć i przestała jeść. 

Teściowa zabrała ją do weterynarza. Weterynarz powiedział, że Jojo nie rozumie, gdzie jest jej 

przyjaciel, tęskni za nim i woła go, bo chce żeby wrócił.  Było mi bardzo smutno, kiedy o tym usłyszałam. 

Słownictwo: 

Lalka – doll 

Trawa – grass 

Owczarek niemiecki –German Shephard 

Niedźwiedź – bear 

Węgiel – coal 

Futro = sierść 



Miałczeć – to meow 

Tęsknić – to miss 

Wołać – to call 

 

 


