
Mojej matke 

 Keď som sa narodila, prvú vec čo som zbadala, bola moja mama. Potom som od nej 

dostala velikánsky bozk na líce. Držala ma v náručí. Bolo to prenádherné. Z nemocnice 

sme išli do takého nejakého domu, cítila som, že to asi bude môj dom. Okolo mňa stálo 

veľa ľudí. Každý ma bozkával na líce. Pocítila som ich radosť. Po niekoľkých rokoch som 

vyrástla. Moja mama sa ku mne správala inak – ako k veľkej slečne. Na narodeniny som od 

nej dostala náhrdelník. No predsa každý musí dostať od mamy darček. Je to smutné, keď 

nedostaneš od mamy darček. Ale moja mamka mi vždy niečo kúpi. 

 Moja mama je najlepšia, najkrajšia zo všetkých. Mám ju rada, veľmi, no aj ocka mám 

rada. Ale priznám sa, mamu mám radšej. To ona ma naučila rozprávať, chodiť... V ťažkých 

chvíľach mi pomáhala. Každý deň od nej pocítim radosť. Niekedy som na ňu naštvaná, ale 

aj tak ju mám rada. Ona ma vždy pochopí. Keď niečo vyvediem, snaží sa to vyriešiť. 

Prekonali sme veľa prekážok. 

Moje srdce patrí len tebe mamička. 

 

Natália Pačanová 5.B 

 

  



Mojej matke 

 Každá mama má rada svoje deti, vkladá do nich dobré veci.              

 A ten môj príbeh o mamke sa začína tak: keď sa mama dozvedela, že je tehotná 

bola z toho veľmi šťastná. Povedala to všetkým. Keď som pomaly v nej rástla, prešlo 5 

mesiacov a dozvedela sa, že to bude dievčatko a to ju veľmi potešilo. Prešlo 9 mesiacov 

a už som bola na svete. Dali ma mojej mame do náručia. Meno mi vybrali v pôrodnici, bola 

som tam asi 1 týždeň. Keď som prišla domov, bola tam celá rodina. Mama ma všetko učila 

– rozprávať, chodiť... Rástla som a mama sa tešila. Teraz mám už 11 rokov a vždy ju mám 

rada, lebo mama je len jedna. 

 Niečo vám poviem: „Mama vás nikdy nesklame, vždy bude pri vás stáť. “  Vždy keď 

budete plakať, tak vás utíši. 

A mami, týmto ti chcem povedať jedno veľké ďakujem! 

 

Zuzana Kočková  5.B  

  



Mojej matke 

 Mamulienka moja, nedá sa to ani slovami opísať čo pre mňa znamenáš. Snažím sa 

ti napísať pár riadkov, no už je to po desiatykrát, a stále to nie je podľa mojich predstáv. 

Predpokladám, že to bude tým, že si pre mňa cennejšia ako všetky diamanty, drahokamy, 

zlato či striebro. Si pre mňa drahšia ako čokoľvek na svete.  

 Ďakujem Ti za to, že sa o mňa staráš. Nechcem ťa stratiť a jediné čo si želám je aby 

si bola na mňa hrdá. Milujem ťa, mama, mamička, mamulienka. Si pre mňa 

najstarostlivejšou mamou na svete. Si múdra, pekná a očarujúca. Mami, si mojím vzorom 

a mojou oporou aj v ťažkej chvíli. Keď som smutný stačí mi tvoj úsmev a hneď mi je lepšie. 

Ďakujem Ti mami, oci za výchovu a čas, ktorý mi venujete. Dúfam, že pusa a objatie 

dokážu vyjadriť čo k vám cítim.  

 Verím, že raz budem takým dobrým rodičom ako ste pre mňa vy dvaja. 

František Pačan 6.B 

  



Báseň o mame 

Mamka moja mamička, 

peknučká a krásnučká. 

Miri šukar dajory šukaroli rakľory. 

 

Darujem ti kvietok z lásky 

ako dar. 

 

Celá žiariš od krásy, 

ako ruža od babky. 

Babka dala ružičku, 

predstavila mamičku. 

 

Mamička ma pohladila, 

a láskou ma prekvapila. 

Mamka moja mamička, 

pobozkám ťa na líčka. 

 

Ľúbim ťa už odmalička. 

Vďačný som. 

 

Ty dobre vieš, 

že ružičku dostaneš. 

S láskou si ma vychovala, 

vďačný som ti za to, mama. 

 

Filip Pačan 5.B  



Mamička 

Moja milá mamička, vychovala  

a starala si sa o mňa od malička.  

Ráno, v noci, každý deň,  

za to ti veľmi ďakujem.  

 

Za Tvoju lásku, porozumenie, starosť,  

za obetovanú mladosť.  

Za všetky slová, rady, najmä za tvoj čas,  

vždy sa teším, keď začujem tvoj hlas.  

Za to, že vždy pri mne blízko si,  

všetky kvety sveta patria ti.  

 

Mám ťa rada mami,  

veď sama to dobre vieš,  

ďakujem, že mi vo všetkom rozumieš.   

 

Tamara Čonková 6.C 

  



Mojej matke 

Mama je slnko so zlatou žiarou,  

je pre mňa bytosťou dokonalou.  

Jediná hviezda čo svieti v tme, 

a preto povedať jej tak veľa chcem.  

Za všetko vďačím mojej mame,  

ktorú milujem a mám ju v láske neprestajne.  

 

Mama nekričí, pomôže,  

vždy pri mne v dobrom aj v zlom stáť bude.  

Mama, to je žena!  

Krásna a vždy perfektne upravená.  

Dokáže ma potešiť vždy,  

podržať ma, keď sa mi niečo nedarí.  

 

Mama je môj strážny anjel,  

taká milá, krásna ako kvet.  

Mamičke patrí veľké ďakujem! 

Za výchovu, za strávený čas,  

za to všetko krásne,  

za každý jej sivý vlas.  

 

Mama Ti nepovie nie, pokiaľ to nebude dobré,  

ale ponúkne Ti svoje náručie láskou plné.  

Mamičku ľúbim najviac ako viem,  

a za všetko jej nesmierne ďakujem.  

         Anna Holubová 6.B 


