Description of kitchen - Opis kuchni
The kitchen in my home is a very nice place. It is always full of people.
My family gathers here very often. We eat breakfast, dinner and supper.
In the kitchen. We also rest here, sit and talk. We meet here during the
whole day.
Our kitchen is quite a big room. There are two windows in there, so it is
a bright, sunny place. The walls are sandy yellow and the window
curtains are peach-coloured. The floor is made of pine wood. In the
middle of the room, there is an oval, wooden table. Around the table
there are five chairs – one for each member of my family. Over the
dining table hangs a big, white lamp. There is a small kitchen bar and
two high stools behind the table. On the bar there is a wicker basket, it
is always filled with fresh fruits. There is also a big jar with cookies.
Near the bar there is a cabinet in which my mother keeps her
cookbooks and recipes. A large, dark brown refrigerator stands next to
the cabinet. The refrigerator’s door is covered with magnets. There is a
sink, an oven, and a dishwasher near the refrigerator. The are always a
lot of dishes and containers with various ingredients in this part of the
kitchen.
My mum spends a lot of time in the kitchen and she likes to have
everything close at hand. On the wall, above the sink and the oven,
hang several small pictures of fruits and vegetables. On the opposite
side of the kitchen there is a cupboard with glasses, cups, plates and
cutlery. On the cupboard there is a pot with an ivy, which grows so large
that it almost reaches the floor. On the wall, near the cupboard, hangs a
picture of a pretty girl who is holding a basket full of roses. There are
small pots with different kinds of herbs on one of the windowsills – basil,
oregano, thyme, chive and many other aromatic herbs grow in these
pots. On the other windowsill there is a white goose made of porcelain.
Sometimes my cat likes to sit on this windowsill and look through the
window.
The kitchen in my house smells of spices and delicious dishes my
mother prepares. I like to spend time here, helping my mum or drinking
coffee with my parents. In my opinion it is the most cheerful place in the

house.

Tłumaczenie
Kuchnia w moim domu jest bardzo przyjemnym miejscem. Zawsze jest
pełna ludzi. Moja rodzina gromadzi się tu bardzo często. Jemy tutaj
śniadanie, obiad I kolację. Również tu odpoczywamy, siedzimy,
rozmawiamy. Spotykamy się tu w ciągu całego dnia.
Kuchnia jest dosyć dużym pomieszczeniem. Są tu dwa okna, więc jest
to jasne i słoneczne miejsce. Ściany są piaskowo-żółte, a firanki są
koloru brzoskwiniowego. Podłoga jest z sosnowego drewna. Na środku
pokoju stoi owalny, drewniany stół. Wokół stołu znajduje się pięć
krzeseł – jedno dla każdego członka mojej rodziny. Nad stołem
kuchennym wisi duża, biała lampa. Za stołem znajduje się mały
kuchenny barek i dwa wysokie stołki. Na barku stoi wiklinowy kosz,
który zawsze jest pełen świeżych owoców. Jest także wielki słój z
ciastkami. Obok barku znajduje się szafka, w której moja mama trzyma
książki kucharskie i przepisy. Obok szafki stoi wielka, ciemnobrązowa
lodówka. Drzwi lodówki są pokryte magnesami. Obok lodówki znajduje
się zlew, piekarnik i zmywarka do naczyń. W tej części kuchni zawsze
jest wiele naczyń i pojemników z różnymi składnikami.
Moja mama spędza dużo czasu w kuchni i lubi mieć wszystko pod ręką.
Na ścianie, nad zlewem i piekarnikiem, wisi kilka małych obrazków
owoców i warzyw. Po drugiej stronie kuchni znajduje się szafka ze
szklankami, kubkami, talerzami i sztućcami. Na szafie stoi doniczka z
bluszczem, który tak bardzo się rozrósł, że sięga prawie podłogi. Na
ścianie, obok szafki, wisi obraz przedstawiający ładną dziewczynę,
która trzyma koszyk pełen róż. Na jednym z parapetów okiennych stoją
małe doniczki z różnymi ziołami – bazylia, oregano, tymianek,
szczypiorek i wiele innych aromatycznych ziół rośnie w tych
doniczkach. Na drugim parapecie stoi biała, porcelanowa gęś. Czasami
mój kot lubi siadać na tym parapecie i patrzeć przez okno.
Kuchnia w moim domu pachnie przyprawami i pysznymi daniami, które
przygotowuje mama. Lubię spędzać tu czas, pomagając mamie albo
pijąc kawę z rodzicami. Myślę, że jest to najweselsze miejsce w domu.

