
   Το αγαπημένο μου ζώο είναι 

ο σκύλος μου. Το όνομα του 

είναι Ρόμεο. Το είδος του είναι 

HASKY. Το απέκτησα τα 

περασμένα Χριστούγεννα. Την 

παραμονή ξύπνησα και είδα μια 

κούτα κάτω από το δέντρο, την 

άνοιξα και πήδηξε επάνω μου. 

Η χαρά μου άγγιξε κόκκινο αφού πρώτη φορά ένιωσα τόσο χαρούμενη.  

Πριν να πάρω τo Ρόμεο έβλεπα τους άλλους σκύλους και ήθελα και εγώ 

ένα σκύλο. Τα αδέρφια μου είχαν 2 σκύλους, ο ένας ήταν Δαλματίας και 

ο άλλος ήταν Λαμπραντόρ. Το Ρόμεο μου τον έφερε η μητέρα μου και ο 

πατέρας μου. Ο Ρόμεο είναι 2 ετών και θα κλείσει τριών σε τρεις μέρες. 

Γεννήθηκε στης 12/11/12. Είναι πολύ όμορφος και πολύ γλυκός. 

 

    Το χρώμα του είναι μαύρο και άσπρο ενώ το μέγεθος του είναι μέτριο. 

Το ύψος του είναι 53-60cm και είναι θηλυκό Το βάρος των αρσενικών 

είναι 20-27 kg και αν έχει θηλυκό είναι 16-23 kg. Το τρίχωμά του είναι 

πολύ παχύ. Είναι σαν αρκούδα. Έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, 

όπως για παράδειγμα ότι τα πόδια του είναι άσπρα και η κεφαλή του 

είναι μαύρη. Επίσης η μουσούδα του είναι άσπρη. Η ουρά του είναι 

πανέμορφη αφού  κουλουριάζει και γυρίζει πάνω από την πλάτη του. Η 

ουρά του πέφτει προς τα κάτω μόνο όταν ο σκύλος είναι ξεκούραστος. 

Τα αυτιά του είναι όρθια μεσαίου μεγέθους και έχουν σχήμα τριγώνου.  

Το χρώμα του είναι από λευκό έως και μαύρο. Τα μάτια του είναι 

συνήθως καστανά ή γαλανά ή μπορεί να έχουν και τη λεγόμενη 

ετεροχρονία , δηλαδή να έχουν διαφορετικό χρώμα. 

 

    Ο χαρακτήρας είναι πολύ καλός και πολύ ευγενικός. Όταν έρχομαι από 

το σχολείο τρέχει προς τα πάνω μου. Μόλις έρθω από το σχολείο,  θέλει 

να τον πάρω βόλτα γύρω από το τετράγωνο. Ο  Ρόμεο έχει πολύ καλές 

σχέσεις με τους ανθρώπους. Ακόμα παίζει και με τις γάτες της περιοχής 

που μένουμε, αφού εκεί έχει πολλές. Το φαγητό του είναι πάρα πολύ. 

Επίσης, του αρέσουν πολύ οι βόλτες. Κοιμάται οκτώ ώρες την ημέρα, 



ενώ αν δεν κοιμηθεί οκτώ ώρες δεν θα έχει πολύ όρεξη. Δεν τον 

αφήνουμε να μπαίνει στο σπίτι μας για να μην το λερώσει γι’ αυτό και 

του έχουμε ένα σπιτάκι έξω στην αυλή. 

     Έχω πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Μια εμπειρία που πέρασα μαζί του 

ήταν όταν μια μέρα που τον πήγαινα βόλτα, βρήκαμε τις φίλες μου την 

Μαρία, την Ειρήνη και την Έμιλυ. Οι φίλες μου φοβήθηκαν πολύ το 

Ρόμεο και δεν τον άγγιζαν. Η περιπέτεια τότε άρχισε. Μου έφυγε ο 

Ρόμεο και έτρεχε τις φίλες μου από πίσω. Οι φίλες μου βγήκαν πάνω σε 

ένα τοίχο και πήραν τηλέφωνο τις μητέρες τους να έρθουν να τις πάρουν. 

Επίσης,  με το σκύλο μου παίζουμε πολλά παιχνίδια. Πάμε μαζί για 

περπάτημα. Τέλος, του παίζω συνεχώς, ενώ του βάζω φαγητό κάθε πρωί , 

μεσημέρι και απόγευμα. 

     Εύχομαι ο σκύλος μου είναι να είναι πάντα καλά και να είναι υγιής.  

Επίσης, εύχομαι να τον έχω πάντα μαζί μου και να μην πάθει ποτέ τίποτε. 

Ελπίζω κάποτε να γίνει πατέρας και να έχει πολλά παιδάκια. Τέλος, 

εύχομαι να τον έχω ως το τέλος της ζωής μου. Αυτός είναι ο αγαπημένος 

μου σκύλος ο Ρόμεο. 

 

Νεφέλη Στυλιανού  

Ε΄Τάξη 

 


