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Genowefa jest dzisiaj pierwszy dzień emerytką. To świetny dzień. Wstaje rano o 8, a nie jak 

zawsze o 5:30. Włącza radio i bierze prysznic.  Myje włosy i śpiewa. Potem ubiera się w 

komfortowe ubrania. Już nie musi nosić eleganckich spódnic, rajstop i butów na obcasie! Teraz 

jest wolną kobietą. Robi sobie kawę, a potem robi kanapki. Ma czas, więc jej kanapki są idealne. 

Jedna jest z dżemem i serem camembert. Druga z szynką, żółtym serem i pomidorem, a trzecia z 

białym serem, rzodkiewką i cebulą. Genowefa niesie talerz na taras i stawia go na stole. Potem 

wraca do kuchni po kawę i znowu idzie na taras. Teraz widzi, że jej kot, Zenek stoi na stole i je jej 

kanapkę z serem. Genowefa się nie denerwuje. Ona lubi Zenka. Jedna kanapka dla Zenka i dwie 

kanapki dla Genowefy. Radio gra, a Genowefa patrzy na swój piękny, zielony ogród i się relaksuje. 

Ach jaki wspaniały dzień.  

1.Pytania: 

1. Dlaczego ona nie idzie do pracy?  

2. Z czym kanapkę je kot Zenek? 

3. Gdzie Genowefa i Zenek jedzą śniadanie? 

Nagle dzwoni telefon. To córka Genowefy. Ona mówi, że jej syn jest chory i nie może iść do szkoły. 

Potrzebują pomocy. 

Genowefa nie jest szczęśliwa, ale szybko kończy śniadanie, ubiera się i jedzie do córki. Jej wnuk 

jest naprawdę bardzo chory. Ma wysoką temperaturę, kaszel i katar. Leży w łóżku. Genowefa 

gotuje dla niego rosół, a potem ogląda telewizję i rozmawia z kolegą  przez telefon. Jej kolega też 

jest emerytem i zaprasza ją jutro na kawę. Mogą w końcu spokojnie porozmawiać, bo oboje mają 

czas. Genowefa jest tym podekscytowana, bo lubi tego mężczyznę ale po południu wraca jej córka 

i pyta, czy jutro babcia też może u nich spędzić dzień, bo ona musi pracować. Genowefa mówi, 

że nie ma problemu. Ma teraz dużo wolnego czasu. Emerytura i kolega mogą poczekać.  

Teraz Genowefa codziennie jeździ do córki i pomaga jej z wnukiem. Jej wnuk jest już zdrowy, ale 

córka dużo pracuje i nie ma czasu ani gotować, ani sprzątać. W ten weekend ona i jej mąż chcą 

jechać w góry na narty. Bez dziecka. Pytają babcię, czy może zostać z wnukiem na weekend. 

Genowefa nie ma na to ochoty, bo w sobotę ma lekcję hiszpańskiego, a wieczorem jogę, ale 

mówi, że ok, bo to jej rodzina!  
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2.Pytania: 

1. Dlaczego córka Genowefy do niej dzwoni? 

2. Jakie symptomy ma jej wnuczek? 

3. Z kim Genowefa chce się spotkać? 

4. Co Genowefa zwykle robi w sobotę? 

W sobotę ona i jej wnuk idą na zakupy, układają puzzle i robią pierogi, a w niedzielę Genowefa 

bardzo źle się czuje. Teraz to ona jest chora. Leży w łóżku.  

W niedzielę wieczorem jej córka i jej mąż wracają. Oni są bardzo weseli. Mają świetny humor. 

Spędzili bardzo fajnie czas i zdecydowali, że jadą na wakacje do Hiszpanii! Bez dziecka. Już kupili 

bilety na dwa tygodnie! Informują o tym Genowefę, ale ona jest już zmęczona! Kocha swojego 

wnuka, ale chce spotykać się z koleżankami, jeździć na wycieczki i czytać książki w ogrodzie, 

wstawać późno, oglądać seriale i uczyć się hiszpańskiego. Nie chce gotować, sprzątać i cały czas 

zajmować się wnukiem, więc mówi, że to wspaniała wiadomość, ale niestety oni muszą poszukać 

niani dla syna, bo ona też jedzie na wakacje. Z kolegą.  

Oczywiście, to nie prawda, ale Genowefa pisze w nocy smsa do swojego kolegi „Czy chcesz jechać 

ze mną do Francji na wakacje?”. Kolega odpisuje: „Jasne! Z tobą zawsze Kiedy tylko chcesz”.  

3.Pytania:  

1. Jak Genowefa i jej wnuk spędzają sobotę? 

2. Jaki humor mają córka i zięć Genowefy? 

3. Co Genowefa chce robić na emeryturze? 

4. Z kim Genowefa jedzie na wakacje? 
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Odpowiedzi 
1.1.Bo jest emerytką. 2.Kot Zenek je kanapkę z serem. 3. Oni jedzą śniadanie na tarasie. 

2.1. Bo jej syn jest chory i potrzebuje pomocy. 2. On ma wysoką temperaturę, kaszel i katar. 3. 

Ona chce się spotkać z kolegą. 4. Ona zwykle ma lekcję hiszpańskiego i uprawia jogę. 

3.1. idą na zakupy, układają puzzle i robią pierogi, 2.Oni są weseli. Mają świetny humor. 3. 

Ona chce spotykać się z koleżankami, jeździć na wycieczki i czytać książki w ogrodzie, wstawać 

późno, oglądać seriale i uczyć się hiszpańskiego. 4. Ona jedzie na wakacje z kolegą. 
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