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 MAJÚ MAMIČKY NA CELOM SVETE SVOJ 

SVIATOK:  

 

DEŇ MATIEK 

 

 

V tento krásny deň môžete Vašim mamičkám okrem 

blahoželania pripraviť i krásny darček! Námety na 

pozdravy a rôzne darčeky máte na nasledovných 

stránkach. 

Mamičku určite poteší, ak na pozdrav, srdiečko alebo 

papierovú kvetinku napíšete i venovanie alebo veršík. 

Pripravte mamičke prekvapenie, ktoré vyrobíte vlastnými 

rukami. 
KVIETOK DO RUKY 

Do ruky ti kvietok vkladám 
moja milá mamička, 

skloň sa ku mne, dám ti ešte 
horúci bozk na líčka. 

 

 

 



 

POSIELAM KVETINKU 
Pre moju maminku posielam kvetinku, 

a ešte k tomu na tvár sladučkú pusinku. 

 

DNEŠNÝ SVIATOK 
Mamička, mamička, 
dám Ti pusu na líčka 

k Tvojmu dnešnému sviatku 
z lásky aj kvietok na pamiatku. 

 

MAMIČKA ZLATÁ 
Mamka moja, mamka zlatá, kto tú tvoju prácu zráta? 

Varíš nám, perieš nám, srdiečko ti za to dám! 

 
 

KVETY PRE MAMU 
Všetky kvety do rúk mamy, 
skladám ako drahokamy. 
Za jej lásku, plnú nehy, 
za zelené detské brehy. 

Za jej štedrosť, starosť v hlave, 
za dni šťastné, za dni hravé, 
za rozprávky nad kolískou, 
za to, že vždy stojí blízko. 

Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu matiek. 

 
DARČEK PRE MAMIČKU 

Rozmýšľal som celý deň, čo ti mamka darujem. 
Otvoril som pokladničku, chytil som sa za hlavičku, 
korunky som všetky minul, na sladkosti na zmrzlinu, 

v tom ručičky moje vravia, že ti pekný darček spravia. 
Šikovné sú, veď  to vieš, dnes si darček pozrieť smieš. 

Spravil som ho z lásky, mama, veď to dobre vieš. 

 
NAJLEPŠIA MAMIČKA 

Moja mama rada ma má, lepšej mamy niet. 
Už som poznal veľa mám, najlepšiu však len ja mám. 

Ja jej za to božtek dám, taký ako svet. 

 
 

DEŇ MATIEK 
Pre mamičku moju milú, 

ktorú rada mám, 
veľké srdce namaľujem, 

k sviatku jej ho dám. 



 
 

MAMIČKE 
Milá mamička, 

nech Ti tento deň prinesie toľko šťastia a radosti, 
koľko lásky ty sama rozdávaš svojim najbližším po celý čas! 

Prajem Ti krásny Deň matiek. 

 

BOZK NA LÍČKO 
Každé ráno mamička pobozkáš ma na líčka. 

Keď ma izbou roztočíš, smiech mi skočí do očí. 
Bozk ti vrátim na líčka, milá, drahá mamička. 

 

KVET ČERVENÝ 
Šetrím si korunky, už ich mám päť, 
kúpim dnes mamičke najkrajší kvet. 

Pekný kvet červený, ako lienka, 
ľúbim ťa, ľúbim, moja mamulienka. 

 

VŠETKO NAJLEPŠIE 
Mamička moja, bez zbytočných fráz a skratiek, 

prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu matiek. 
 

 

MAMINKE NA KAŽDÝ DEŇ 
Každý deň mamička zlatá, vždy a vždycky znova, 

žiada sa mi povedať ti tie najkrajšie slová. 
Jemné, nežné ako dúha a prekrásne ako kvietky, 
ale márne hľadám slová, neschopné sú všetky. 
Vyjadriť ,čo v srdci chovám ako ťa ja rada mám. 
Daj mi líčko, miesto slov ťa vrúcne pobozkám. 

 

 

NA PAMIATKU 
Tej najmilšej a najzlatšej maminke k sviatku, 

s prianím všetkého najlepšieho pre radosť a na pamiatku. 
 

 
 

KVIETOK DO RUKY 
Do ruky ti kvietok vkladám 

moja milá mamička, 
skloň sa ku mne, dám ti ešte 

horúci bozk na líčka. 



 





















 





































 

 


