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Deň každej mamy začína skoro ráno a končí neskoro večer. 
Práca mamy je veľmi náročná a niekedy nedocenená. Preto 

chceme naše mamy potešiť a pohladiť krátkou básňou, ktorá 
ich zahreje pri srdiečku. 

               
                                                    Žiaci 3.A 

 
 

       Mamička 

 
Najlepšiu mamičku na svete mám,                                                                                                                                         

s ňou sa vždy rozprávam, učím aj hrám. 

Keď za ňou prídem, nikdy neodmietne ma,                                                                                                                        

veľmi ma ľúbi a stará sa o mňa. 

A keď sa mi tisnú slzy do očí,                                                                                                                                                                          

jej náručie všetko vylieči. 

S mamkou je krásny každý deň,                                                                                                                                     

mamičku ľúbim najviac ako viem.  

                                          

                                               

 

 

 
 

Pre mamku 

Si slniečko čo svieti mi celý deň, 

si moje všetko čo chcem, 

preto ťa ľúbim ako najviac viem, 

ja som tvoje srdiečko, čo bije len pre 

teba, 

lebo nikdy nie sme od seba. 

Chcem ťa vždy pri sebe mať, 

budem ťa vždy počúvať. 

 



Básnička o mamke 
Napíšem básničku, 
pre moju mamičku. 

Poviem jej, ako viem, 
že ju veľmi milujem. 

 
Za to, že sa o nás stará, 

pomáha nám, má nás rada. 
Upratuje, pečie, skrátka, 

je to naša kamarátka. 
 

Úsmevom nás obdarúva, 
rozveselí, osmelí ma, 

milou rukou pohladí ma, 
keď som smutná, objíme ma. 

Ja ju proste milujem, 
za všetko jej ďakujem. 



Mamička 
 

Líčka ako jabĺčka, 
to je moja mamička. 

Jej úsmev má veľkú moc, 
vždy mi príde na pomoc. 

 
Kolienko mi pofúka, 

ponesie ma na rukách. 
Mamka veľké srdce má, 
radosť, lásku rozdáva. 

 
 

Moja mama 
 

Na stole cukor, čierna káva, 
z ktorej si mamka upíjala. 
Skôr než odišla do práce, 

stihla napiecť koláče. 
Rozvoniava nám celý byt, 

ako dobre je s mamkou byť! 
 
                                          
 

Moja mama 
 

Moja mama je najlepšia, dobrá, pekná, milá a 
láskavá. Tá moja mama nie je obyčajná mama, tá 
mama je to najlepšie, čo môžem mať. Je osoba 
stvorená iba pre mňa a moje sestry. Stojí pri 

nás vždy, či sme zdravé, choré, šťastné, 
smutné.  

V skratke najlepšia mama na svete! 
  
                                        



Mamka 
Mamka moja, mamička, 
si ako moja hviezdička. 

Svietiš mi stále ako svetluška 
a chrániš ma neustále. 

Viem, že ma veľmi miluješ 
 a vždycky ochraňuješ. 

Za to všetko chcem ti ďakovať 
a lásku tvoju opätovať. 

 
                            


