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AKÁ JE  MOJA  MAMIČKA?  

Moja mamička Vlastička je veľmi láskavá, usilovná, dobrá, statočná, nikoho nesklame, všetko robí za nás 

a vždy dodrží slovo, učí sa s nami, robí s nami projekty, vždy mi pomôže keď som v núdzi, učí sa so mnou 

na písomky a testy. Skrátka takáto je moja mamička Vlastička. Matilda 

Moja mamička sa volá Zuzana. Mám ju veľmi rada. Ako ona mňa. Je šťastná, keď donesieme zo školy 

jednotky domov. Raz sa na mňa nahnevala za to, že som sa váľala v bahne ako prasiatko. A moja sestra sa 

na mne smiala. A ja som bola smutná. Išli sme sa korčuľovať a ja som sa na korčuľovaní len držala 

maminky a sestra Nina ma naháňala, lebo mamina to prikázala a ja som to chcela. A Nina bola unavená, 

lebo ma nechcela chytať tak si išla sadnúť. A ja s mamičkou som sa korčuľovala a kukali sme sa na 

premieňacie svetlá a jej sa páčila červená. Potom sme išli domov. Mám ju veľmi rada. Sonička 

Moja mamina sa volá Mirka a má dve dcéry. Mám ju rada a aj ona mňa. Ale niekedy ju neposlúchame, ale 

ona nás má aj tak rada. Monika 

Cez prázdniny sme sa boli s našou maminou lyžovať. Zobral nás starký. Boli sme na malom aj veľkom 

vleku. My s maminou sme museli na lyžovaní popracovať. Bola to zábava. Keď sme dolyžovali, dali sme 

dole lyže a boli sme hladné. Tak nám mamina kúpila hranolky. Potom sme išli k autu, kde nás dlho čakal 

starký. Potom sme doma pomohli zaniesť mamine lyže do pivnice a išli sme k starkej autobusom. Cesta 

do Ružomberka bola dlhá. Boli sme so sestrou šťastné že sme už u starkej, dali sme si chlebíky a išli sme 

spať. O štvrtej ráno odišla mamina na kontrolu do Ľubochne. Zobrali jej krv a bola prekvapená, že jej dali 

hneď výsledky. Išla domov a my sme prišli za 4 dni. Bolo mi za ňou smutno. Ninka Mi 

Moja mamička je krásna, milá, nebojácna, je proste naj. Je preto dobrá, lebo sa o mňa veľmi stará, 

milujem ju, sme pekná láska, rodina a láska a rodina je naj najlepšia. Nevravím, že iba mamička je naj, ale 

aj ocko, starká, starký, babka a dedko. Všetci sú pekní. Marcusko 

Milá mama! Mám ťa rád. Ďakujem, že mi pomáhaš s úlohami. Toto je pre teba  ako darček. Si úžasná! 

Ďakujem ti za všetko! Si super!  Ľubko 

Mamina je veľmi dobrá aj pekná. Ku mne sa chová najlepšie, lebo je to moja maminka. Ani mi vôbec 

neubližuje a keď ja budem 10 krát horšia tak ona bude 10 krát tiež horšia a keď ja budem 10 krát lepšia, 

tak ona bude ešte aj 20 krát lepšia. Ja ju milujem, aj ona mňa miluje ešte viac. Mamina mi všetko kúpi aj 

snowboard mi kúpila za 155 euro aj mi kúpila všetko oblečenie. Som z nej šťastná. Lívia 

Moja mamička je milá, usilovná, statočná, pekná, láskavá, silná, pomáha mi pri učení, hrá sa s nami, 

kupuje oblečenie, hračky, pomôcky do školy, učí sa so mnou, niekedy neposlúcham, ale aj tak ju mám 

rada. Sofia 

Moja mamička je pekná, milá a dôležitá. Páči sa mi jej práca. Pomáha mi a ja jej. Kúpi mi to, čo treba. 

Pracuje so mnou, keď niečo treba. A vďaka, že má skvelú prácu, lebo mi zachránila život. Je sestrička, čiže 

hneď sa jej to nezdalo, že nie som vo svojej koži. Keď sa mi niečo nepáčilo tak som kričala. Veľa som pila 

a cikala. Mamička sa naučila s pumpou pracovať a aj ja. Preto mám super mamičku. Olívia 

Moja mamička je milá, láskavá, rýchla a starostlivá. Vymenovala by som aj celý zoznam vecí aká je moja 

mamička. Má krásne ryšavé vlasy, aj keď si ich farbí, ale aj to sa ráta. Si dobrá, lebo mi dovolíš pozerať 

keď si dokončím úlohy. Ale aj keď máme veľa problémov, ty si s tým vieš poradiť. Miuška 



Jejej moja milá mama, dobre si sa o mňa starala. Ale keď budem mať 18 rokov už nebudem s tebou. 

Posielam ti tento list, aby si sa o mňa nebála. Ale ja dobrý budem až do smrti. Ahoj moja dobrá mama. 

S láskou Samko 

Moja mamička je veľmi dobrá. Vždy mi pomôže. Je aj veľmi milá. Stále mi pomáha s úlohami. Aj keby som 

niečo zlého spravil, aj tak by bola ku mne dobrá. Všetko mi dovolí. Už keď budem dospelý, tak už s tebou 

nebudem, ale keby som mohol, tak by som stále s tebou bol. Ty sa vždy za mňa postavíš. Keď som bol 

malý tak som sa topil v 35m bazéne, nikto iný, len ty si si to všimla a zachránila si ma. Mám ťa veľmi rád. 

Stanko N 

Milá, starostlivá, úctyhodná. Silná, chytrá, pomáha a stará sa o mňa. A ja som jej za to vďačný. Všetci sme 

z rodiny radi. A vždy sme radi, že nejakú mamu máme. Lukáš 

Mamička je veľmi milá, vie byť aj prísna. Páči sa mi to, že je milá a spravodlivá. Mne to nevadí, že občas 

sa nahneváš, ale ti to odpustím, vždy ťa prepáčim a ty mi tiež odpustíš. Mám ťa rád, lebo ma máš rada 

a ja ťa mám rád pretože sa o mňa staráš. Ďakujem ti mami. S pozdravom Max 

Je dobrá, usilovná a pracovitá. Chodí cvičiť a skialpovať. Je smiešna a vie dobre rýmovať. A strašne dobre 

vie hovoriť prózy a básničky. Vie hovoriť po anglicky, francúzsky, rusky a trochu aj po poľsky a taliansky 

a trochu nemecky. Pozná veľa vtipov. Radko 

Je pekná, rada nosí šaty a náušnice. Rada nakupuje, chcela by mať domáce zviera, je milá, rada varí, mám 

ju strašne rád. Stará sa o nás a rada sa s nami hrá. Dominik 

Moja mamička je pekná, je milá, no asi najmilšia zo všetkých. Moja mamička ma tiež miluje. Chcem, aby 

ju nič nebolelo. Všetko ju iba bolí. Napríklad jej puklo v kĺbe. Mám ju najradšej zo všetkých. Inú mamičku 

si ani neprajem. Za to všetko čo si pre mňa urobila, ti dám nejakú odmenu. LOVE  Miško 

Moja mamička sa volá Katka. Je na mňa veľmi dobrá. Robí všetko aby sme boli zdraví. Má nás veľmi rada. 

Ľúbim ju z celého srdca. Skoro všade spolu chodíme. Ninka Ma 

Moja mamina je malá a veľa spí a musí vstávať o piatej a veľa kričí na ocina. Moja mamina rada upratuje 

a rada nakupuje veci. Rada nosí šaty a čižmy. A ja som jej urobila náramok. Terezka 

Moja mamina sa volá Alžbetka. Je krásna a milá. Rada upratuje a varí. Stará sa o môjho mladšieho 

bračeka. Pracuje ako daňová kontrolórka. Je usilovná a pracuje aj večer. Jej obľúbená farba je ružová 

a červená. Vždy, keď ide do práce, dá nášmu šteniatku piškótku. Jej práca je zložitá. Má celú rodinu rada. 

Chodí často nakupovať a vracia sa domov o 4-tej poobede. Rada nosí ružové tepláky. Do práce nosí 

čierne šaty. Saška 

Moja mamička je pekná. Má najradšej mňa. Moja mamička je roztomilá. Má veľa práce, lebo sa s ockom 

rozdelila. Mám ju rada a veľmi. Má pekné šaty. Čierne šaty a pekné silónky. Kupuje mi špeciálne jogurty 

s bielou čokoládou. Mám ich veľmi rada. Sú dobré. Sandra 

Rada nosí čierne veci a čierne nohavice. Má nás s bratom veľmi rada a aj my ju. Je pekná. Miška 

Moja mama rada varí. Skoro každý deň vysáva alebo chodí von. Robí si na počítači, alebo opravuje 

písomky, aby žiaci sa pripravovali na ich budúce povolanie. Stanko L 

Moja mamička je najúžasnejšia na svete. Mám ju rada. Má blond vlasy a modré oči. Je skvelá. Kristínka 



STUDNIČKA ŽELANÍ 

 

Mama ma poslala nabrať vodu do studne za rohom. Keď som naberal vodu som sa pozrel čo to tam lieta 

a pozrel som sa príliš ďaleko a spadol som. Ocitol som sa v potoku a videl som, že som v praveku a stalo 

sa. Prišiel som do dedinky o názve Almasout. Videl som, ako sa kovboji navzájom strieľali. Prezliekol som 

sa za kovboja. Bola to zábava, ale začala ma bolieť ruka. Zosadol som z koňa, zobral som im oblek, ale im 

to nevadilo. Vyšiel som hore, naplnil som vedro a vrátil som sa domov. Mama ma za naplnenie 

pochválila. Maxo 

Išla som do lesa a zrazu som zbadala studničku. Nebola to len taká obyčajná studnička, bola to studnička 

želaní. Každý, kto vyriekol želanie, tomu sa splnilo. Ja som si želala, aby moja rodina bola zdravá, šťastná, 

spokojná a aby bolo všetko v poriadku, nech nás pán Boh ochráni pred zlom. Matilda 

Ja keď som išla okolo lesa, uvidela som, ako sa tam niečo blyští. Tak som 

tam išla. Bola tam studnička. A keď som ju videla, tak som si niečo želala. 

A to bolo, že chcem mať psa čivavu. Išla som potom domov a doma bola 

čivava. Tešila som sa. Na druhý deň som išla do lesa, kde sa ligotala 

studnička. No tak som tej studničke dala meno: Studnička želania. Páčilo 

sa mi to. No tak som si ja niečo opäť zaželala. Aby moja kamarátka Livka 

bola šťastná a nebola smutná a odkázala som jej, že je moja dobrá 

kamoška. Sonička 

 

Bola raz jedna studnička želania a tá 

studnička plnila želania. Každý tam chcel ísť a nájsť ju, ale nie všetkým sa 

to podarilo. Ale nám sa to podarilo. Vraví sa, že keď niekto nájde túto 

studničku, môže si hocičo priať, aj nemožné. Jedna teta si priala 

uzdravieť a v okamihu uzdravela. Ja som si priala, aby som bola: super 

lyžiarka, byť Hermiona a čarovať, vynálezkyňa a ešte by som chcela 

nejaké želania povedať, ale studnička plní len 3 želania. Jedno dievča do 

studničky spadlo a objavilo sa na krásnej lúke, ale to je už iný príbeh. 

Radka 

Raz som išiel po lese a zahliadol som studňu. Chcel som sa napiť, ale studňa sa mi prihovorila: „Nie som 

obyčajná studňa, som studnička želaní a môžem ti splniť tvoje sny.“ Tak si prajem, aby naša rodina bola 

zdravá a šťastná. Tvoje prianie mi je rozkazom, odpovedala studnička.    Lukáš 

 

Prial by som si mať narodeniny v aquaparku. Chcel by som 

ísť do Tatralandie, Tlapkolandu, Tatrapolisu... Chcem, aby 

sme boli šťastná a veselá rodina. Mať pekných kamarátov. 

Táto studnička sa nachádza v Ázií. Marcus 



Jedného dňa som sa prechádzal s maminou a našli sme studničku. Že vraj 

keď poviem svoje želanie, tak sa mi splní. Tak som si prial, aby sme boli 

v Grécku. Bolo to nejaké kúzlo, lebo som sa naozaj ocitol v Grécku a to, čo 

som presne spravil bolo, že som išiel do mora a potom som išiel na večeru 

a dal som si strašne veľa jedla. Potom 

sme išli na kočiar do mesta a stratili 

sme sa, ale potom sme našli správnu 

cestu do hotela. Potom, keď som sa 

ráno zobudil, tak som bol doma a bol 

to len sen.  Stanko N 

Bola som na prechádzke v parku a našla som studničku, kde bolo 

napísané: Studnička želaní. Ja som ku nej prišla a povedala som: 

Studnička želaní, prosím ťa splň mi jedno želanie. Chcela by som, 

aby ku mne mamina bola stále dobrá a za nič na mňa nekričala 

a aby mi kúpila rybku. Studnička mi to možno splní a keď prídem 

domov bude ma čakať rybička. Miuška 

Išla som s mamičkou na prechádzku a urobili sme si piknik. Ja som sa prechádzala a našla som čarovnú 

studničku, ktorá vedela rozprávať. A ona mi povedala, že ak uhádnem hádanku, vyplní mi jedno želanie. 

A tak som povedala: Áno. Hádanka: Môžeme to jesť, piť, zasadiť a zvyškami nakŕmiť zvieratá. Tú hádanku 

som poznala a povedala som, že je to melón a studnička povedala: „Správne, vyplním ti jedno želanie.“ 

Priala som si, aby moja celá rodina išla na výlet. A želanie sa aj vyplnilo za niekoľko dní. Olívia 

Raz sa mi stalo na prechádzke, že som videla takú krásnu studničku. Ale som zistila, že to nie je len taká 

obyčajná studňa, ale je to studnička želaní. A keď som to zistila, že je pravdepodobne zázračná, hneď som 

si priala nejaké želanie, ale keď som si ho už dopriala, nefungovalo. Tak som ju krásne vyleštila, počkala 

som 10 minút a želanie sa mi vyplnilo. A chcete vedieť čo som si priala? Asi áno, tak vám to poviem. 

Prosila som si, aby som konečne išla na dovolenku. Tak som to už vyklopila, tak už asi by sme mohli si 

oddýchnuť, viete asi prečo, že sme boli na prechádzke, ale bola dosť dlhá, tak dobrú noc, priatelia. 

Monika 

Raz, keď som išla do lesa, videla som zašpinenú studničku. Bolo na nej 

napísané „Studnička želaní“. Prišla som k nej a zadívala som sa. Zdalo 

sa mi, že sa tam niečo ligoce, tak som bližšie k nej prišla a zamyslela 

som sa. Zaželala som si, aby som sa objavila v zvieracom nebi. By som 

tam chcela vidieť moje zvieratká: môjho škrečka Sisi, rybičku Tygríka 

a môjho psíka Tinku. A naozaj som všetkých videla. Bola to pravda, 

normálne mi išlo do plaču, bola som prekvapená, vystískala som ich. 

Bol to môj najkrajší zážitok na svete. Zase som bola s nimi a hrala som 

sa ako predtým. Bola som šťastná. Ale nakoniec som sa zobudila 

v posteli a uvedomila som si, že to bol iba sen. Rozplakala som sa, 

mamina ma musela utešovať a sa ma pýtala, čo sa stalo. Koniec. Livka 

Bol raz jeden Samuel, ktorý išiel cez hory a doly. Až raz prišiel k jednej studničke, ktorá bola čarovná. Keď 

prišiel bližšie, studnička začala hovoriť, že vraj mu dá nebohú Danku Struhárovú. Ale musí splniť jednu 

vec a tá vec je zabiť draka. A tak Samuel hľadal a našiel draka a bojoval, až kým mu hlavu neodťal a zrazu 

za ním stála Danka Struhárová a zazvonil zvonec a príbehu je koniec. Samko 



Bolo jedno dievča, ktoré sa volalo Alžbetka. Nemala rodičov, tak sa vybrala 

do sveta. Šla cez lúku, cez les a pri tom lese bola nejaká studnička. Spýtala 

sa: „Vy viete rozprávať?“ A tá studnička odpovedá: „Viem a som čarovná, 

plním všetky želania. Prezraď mi tvoje.“ Ja, Alžbetka odpovedám: „Jja 

nemám rodičov, pretože všetci zomreli, keď som sa práve narodila.“ „ Tak 

ja ti ich vrátim keď to chceš. A tu ich máš.“ „ Ďakujem vám. Vrátime sa 

naspäť domov. Dovidenia. Niekedy prídeme  znova.“ A studnička povie: 

„Keď som čarovná, tak chodím na iné miesta, nie na také isté. Ale nebuď 

smutná aj sem prídem, ale až o 5 dní. Tak ahojte a dovidenia!“ Ninka Mi 

Keď som išiel v parku po cestičke, tak som zbadal studňu, ktorá tam nikdy nebola. A zo studne sa ozvalo: 

„Niečo si praj!“ Prial by som si živého tučniaka, aby bol u nás doma. Radko 

Bola raz jedna rodinka, ktorá mala dve pekné dcéry. Raz sa rodinka vybrala do lesa a našli studničku 

želaní. Veronika si želala prvá: „Želám si, aby bola moja rodina zdravá.“ Kristínka si želala druhá: „Želám 

si, aby sme išli na dovolenku.“ Maminka si želá tretia: „Želám si, aby boli moje dcéry krásne a zdravé.“ 

Ocko si želal štvrtý: „Želám si, aby som mal peniaze.“ Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.  Kika 

Išiel som raz po prírode a zbadal som studničku. Povedala mi: „Keď ma vyčistíš, splním ti želanie.“ Tak 

som ju vyčistil a povedala: „Dobre, splním ti želanie aké chceš.“ Ja som povedal „OK. Ja si prajem, aby mi 

nikto nikdy nezomrel.“ Zo studničky sa ozvalo: „Ako si želáš.“ A potom sme žili celú večnosť. Ľubko 

Išli sme do lesa na maliny. A keď sme išli naspäť, tak sme našli studňu. Bola zaujímavá. Potom sme zistili, 

že je to studňa priania. Tak sme si priali, aby sa už nikomu nič strašné nestalo. Potom sme sa doma 

najedli. A veru sa už nikomu nič nestalo. Miško 

Išli sme s mamičkou po lese a uvideli sme tam studničku 

želaní. Ja by som si priala mať brata. A mamička by si priala 

zdravie. Mám svoju mamičku veľmi rada. Ninka Ma 

Moja mama sa volá Majka. Rada sa prechádza po prírode. 

Našli sme čarovnú studničku! Želal som si nepriestrelnú 

Teslu. Je to pekné auto, nedá sa prestreliť. A ešte by som si 

želal, aby bola mamina stále zdravá a šťastná. Dominik 

Išli sme do lesa, na lesné ovocie. Išli sme hlbšie a hlbšie. Keď som zazrela uprostred lesa studničku. 

Ukázala som ju všetkým. Všetci sa na ňu zahľadeli. Potom sme išli bližšie a bližšie. Keď tu zrazu studnička 

prehovorila: „ Želajte si niečo.“ Každý si niečo želal. A keď prišla rada na mňa, želala som si, aby bola celá 

rodina zdravá. Saška 

Bol raz jeden strom a za tým stromom studnička. A tá studnička nebola obyčajná, ale kúzelná. Čo ste si 

priali, to sa vám splnilo. Mne splnila, že mi dala Lol zvieratko medvedíka čistotného. Terka 

S maminou sme išli do lesa na jahody. Išli sme, išli a tu zrazu sa objavila studnička želaní, a tá nám 

povedala: „Ja som studnička želania, želajte si niečo.“ A my sme si želali, aby náš kocúr bol zdravý 

a šťastný. A aby boli zajtra už letné prázdniny. Miška 

Ja a moja mama sa radi prechádzame. Raz sme sa takto prechádzali a uvideli sme studňu s nápisom: 

Čarovná studňa. „Mami, čo si budeme želať?“ „ Každá si bude želať svoje,“  navrhla mama. Ja si želám 

živú mačičku a mama si želá veľa voľných dní.  Sandra 



Kráčal som po lese a zrazu som bol smädný. Zrazu som stretol jedného pána, hľadal som studničku. 

Našiel som ju a želal som si, aby som bol šťastný. Stanko L 

Raz dávno, pradávno som objavila jednu zázračnú studničku. Bola taká čarovná, že ti vyčarovala hocičo. 

Mala som raz jeden sen. Ten sen bol jeden jediný. Chcela som mať psíka. Bieleho a malého. Požiadala 

som ju o to a to sa mi splnilo. Sofia 

 

KEBY SOM BOL ZVIERATKO 

 

Ja by som chcel byť eeveee. Eeveee je Ivi. Ivi je 

zmiešanina veverice so psom. Je to dobré zviera na 

ochranu. Ja by som chcel byť Ivi preto, lebo by som 

ochraňoval ľudí a našu rodinu. Dominik 

Ja by som chcel byť pes. Veľmi sa mi páči. Chcem 

byť preto pes, lebo môžem banditu uhryznúť. 

Môžem byť pánom domu. Chcel by som byť čierny 

pes a aspoň nik nevykradne náš dom. Môžem 

kedykoľvek spať. A chcem, aby bola moja mamička 

tiež pes. Miško 

Mama, poďme sa prechádzať. Dobre. Prechádzame sa, 

prechádzame a tu zrazu voda. Mama a ja sme sa naraz 

napili. A zrazu z nás boli srnky. Našiel nás chlapec 

menom Michal a zaviedol nás do chaty. Bolo tam teplo 

a dobre. A bola z nás najlepšia trojica. A potom boli z nás 

zase ľudia, lebo sme sa napili tej istej vody. Sandra 

Ja by som chcela byť škrečok, lebo škrečky sú malé 

a zlaté. Škrečky majú radi slnečnicové semienka a radi 

behajú v kolese. Radi spinkajú a lezú po klietke a hryzú 

ju. A to by som chcela aj ja. Terka 

Raz som išla o desiatej spať a keď som sa ráno zobudila a pozrela sa do zrkadla, videla som , že som pes. 

Mne sa splnil môj sen. Pes stráži dom, poslúcha a dá sa cvičiť. Miška 

Ja by som chcel byť orlom a psom. Viete prečo? Lebo orol bielohlavý má dobrý zrak a môže aj varovať 

a chrániť ľudí. Tieto dve zvieratá som si vybral, lebo vedia čo robiť pri boji a ochránia moju rodinu 

a blízkych. Lukáš 

Ja by som chcel byť puma, lebo je to rýchla šelma. Čierna je rýchlejšia ako lev, alebo čierny panter. Má 

dobrý čuch a dobre vidí. Vidí lepšie ako tiger, alebo chameleón. Max 



Ja by som chcela byť šteniatko 

alebo mačiatko. Všetky zvieratá sú 

zlaté a milé.. Vlastne by som chcela 

byť surikata vlnková, bodková alebo 

páskavá. Ale aj krtko je roztomilý. 

Mám rada aj slona. No tak asi by 

som chcela doma 5000 surikat. 

Ninka Ma 

Ja y som chcela byť šteniatko alebo mačiatko. Psík, pretože je taký 

zlatý, ale aj pomocný pre ľudí, ktorí nevidia. Chcela by som byť zlatý 

retriever a volala by som sa Tara. Tak by som sa volala aj v prípade, že 

by som bola mačiatkom. Mačiatka sú zlaté a milé a škriabu gauče. 

Majú rady mlieko. Druhy mačiek, ktoré poznám, sú: mačka divá 

a domáca. Mám rada zvieratká. Aj pávov, surikaty, koníky. Saška 

Chcela by som byť pes, rasa by to bola malý maltezák. Je to trošku 

smiešny pes. Farbu by som musela mať bielu. Je veľmi chlpatý, ale 

nemá chlpy, ale vlasy. Mala by som na hlave dva biele copíky. Máme 

ho aj doma. Mala by som telovú vôdzku, na ktorej by boli diamantové kostičky a farebné oblečenie. Mala 

by som veľký domček smotanovej farby s hračkami. Sofia 

Chcel by som byť tučniakom, pretože rýchlo pláva a vie sa dobre 

zorientovať. A pomáhajú si. Radko 

Chcel by som byť puma. Bol by som rýchly, lovil by som zvieratá 

a dával by som ľuďom jesť. Chránil by som ľudí pred živočíchmi. 

A moju rodinu by som tiež chránil, hlavne rodinu. Ľudí a rodinu by 

som chránil aj pred kriminálnikmi.  Stanko N 

Ja by som chcela byť panda. Panda je pekné zviera. Je moje 

obľúbené. Má čiernobielu srsť a pekné oči. Je proste nádherná. 

A keby som ozaj bola panda, chcela by som sa volať Andreja. 

       Ninka Mi 

Keby som mohol byť zviera, tak by som bol ryba. Preto, lebo by 

som chcel poznávať podvodný svet a chcel by som zistiť, ako 

funguje podvodný život, čím sa morské organizmy živia... A chcel 

by som byť žralok biely. Ľubko 

Keby som bola pes, tak by som sa chcela volať Lili. Preto, aby som 

mohla ísť do havkáčskeho neba a nájsť moju prastarkú 

a praprababku a priniesť ich k mojej babke a mojej mame a stráviť 

s nimi jeden celý týždeň. A vidieť praprababky deti a hrať sa s nimi 

a zažiť s nimi moje a našej rodiny Vianoce. Olivka 



Mne sa páči yorkšírsky teriér. Máme ho aj doma. Ale mne je jedno či by som bola čivava, jorkšírik, alebo 

maltezák... Mne sa páčia všetky. Mala by som dlhé vlasy, copík a ružovú vôdzku. Mala by som aj ružové 

misky a ružové kráľovstvo. /Tým myslím brloh./ Mia 

Ja by som chcela byť psom labradorom. Preto, lebo 

keď sme išli lyžovať, mamina kamarátka mala 

takého psa. Páčil sa mi. Mal také isté hnedé oči ako 

ja. Bol celý čierny. V Adinej chate sme sa so psíkom 

hrali. Aďa nám povedala, že sa ten jej psík volá Zina. 

Potom mne, Nine a mame Aďa spravila čaj. Chutil 

nám. Zina sa stále so mnou chcela hrať. Teta nám 

ukázala, aká je Zina vycvičená. Aďa povedala 

džamping a hodila loptičku a Zina ju chytila do úst. 

Aj ja som sa to so Zinou naučila. Potom som ju bola 

vyvenčiť. Zina sa mi veľmi páčila a taký pes by som 

chcela byť aj ja. Soňa 

 

Chcela by som byť škrečkom. Je super malý a zlatý a ľudia by boli šťastní, že ma majú. Aj moja mamina, 

keď mala tri roky, dostala škrečka, lenže jej ho kúpila mamina a mne zase starký. Monika 

Tá čarovná studnička mi dala ešte jeden dar a ten dar bol, že môžem sa 

premeniť na delfína. A ako to dopovedala, tak aj vybuchla a tak som šiel 

ďalej a ďalej až som prišiel do zámku, v ktorom nevedeli postaviť most. 

A tak Samuel nelenil a dal sa do služby. Most staval 14 rokov. Potom ho 

chcel pán kráľ zabiť a tak Samuel skočil do vody a premenil sa na 

delfína. Samko 

Chcela by som byť zvieratkom, ktoré môže robiť všetko: písať, hovoriť, 

byť múdre. Páči sa mi najviac zajačik, vlk, líška. Tak ja by som chcela, 

aby som sa podobala na hrdzavú líšku. Má krásny dlhý chvost a je iná 

ako ostatné zvieratká. Matilda 

Ja by som chcel byť pes. Prečo? Pretože mám rád psa, pretože je vycvičený, počúva. Pes je pre mňa 

najkrajšie zviera na svete.  Marcus 



ŠKOLA MOJICH SNOV 

 

V každej škole by malo byť niečo čarovné. Ako babajaga a lietajúca metla. A aby nikto nebol namáhaný 

v písaní. Max 

Chcela by som, aby sme v škole trénovali lyžovanie, cvičili a posilňovali nohy. Aby tu bol umelý sneh 
a zjazdovka. Aby sme sa učili veľa angličtiny, fyziky, biológie a matiky. Mať v bufete veci zadarmo. Radka 
 
Ja by som chcela mať zvieraciu školu. Boli by tam šteniatka, mačiatka, surikaty, slony, líšky... Hodina by 

prebiehala takto: Hrali by sme sa so zvieratami cez hodinu a nosila by som ich v školskej taške. Všetko by 

bolo z nich. Papuče aj všetko ostatné. Rátali by sme spolu príklady, písali by sme spolu s ježkom, ale aj 

s inými zvieratami. Jedli by sme spolu. Ony by dostali, čo by chceli. Ninka Ma 

Chcem, aby naša škola bola dúhová. Dúhové lavice, steny a úsmev na tvári. A aby deti sa tešili do školy. 

                    Kika 

Chcela by som mať takú školu, aby sme si mohli doniesť zvieratá do školy. To by bola najlepšia škola snov. 

A aby hodina trvala päť minút, aby si všetci sadli ako chcú. Ja by som určite sedela so Soničkou. 

A prestávka aby trvala dve hodiny. Livka 

Školu by som si predstavovala tak, aby lavice boli zelené a stoličky modré. Prestávky by boli dvojhodinové 

a hodina by trvala päť minút. A na každej hodine by sme sa učili jazyky. Angličtinu, ruštinu, alebo 

nemčinu. Ninka Mi 

Bola raz jedna škola a tá škola bola veľmi škaredá. Preto tú školu nikto nemal rád. Aj preto, že nemala nič 

pekné. A ani keby tam do tej školy niekto išiel, už by sa do nej nevrátil. Ale raz tam prišiel jeden švárny 

chlapec. A ten chlapec mal jediný rád tú školu. A tak išiel do tej školy a želal si, aby tá škola bola najlepšia 

a aby bola najkrajšia. A tak sa aj stalo... Samko 

Chcel by som mať školu, kde sa môže hrať na počítačoch a aby tu jazdili dostihy a aby sme jazdili do 

zahraničia a aby tu bol strelecký krúžok. V bufete by predávali za cent najväčší pekebal. Aby sme sa mohli 

hrať na mobiloch a hrať sa. A aby tu varili Aziati. Radko 

Moja škola snov by bola cukríkovo-čokoládovo-lízankovo-šumienková. Bola by proste celá z cukru. 

Strecha by bola z keksíkov a stena by zase bola z čokolády. Lavice by boli zase z keksíkov a stoličky 

z mäkkých cukríkov. V tej škole by sa neučilo, ale aj učilo. Učili by sa tam vyrábať umelecké diela, ako 

napríklad by sa tam kreslilo, modelovalo zo žuvačiek. A školské tašky by boli z veľmi veľkých tiktakov.  

            Sofia 

Chcela by som, aby sme v škole nepísali písomky, aby sme sa hrali hry, aby sme mohli všeličo vyrábať, 

kúpať sa a stavať iglu. Matilda 

Moja škola by mohla vyzerať tak, že triedy by mali miesto lavíc bazény a v nich vodu a hračky. Ale viete čo 

by boli steny? No predsa čokoláda a v zborovni by boli sedačkové maršmelou a tabuľa by bola z keksíkov 

a radiátory by boli zo šumienok a stoličky by boli z jogurtov. Zem by bola zo žuvačiek a školská taška by 

bola z ovocia. A my by sme boli normálni, však my nie sme predsa škola. Monika 

Moja škola je dobrá a všetko ma naučí. Máme našu učiteľku a tá nás učí, a tak budem postupovať. Na 

strednú sa učím, chcem mať dobré známky. Toto je môj životný cieľ, takúto chcem moju školu. Lukáš 



 

Ja by som si pod slovom škola predstavovala nejakú budovu, kde sa učia vybrané slová a abeceda. Ale 

nie! V škole sa učia aj vybrané slová aj abeceda, ale aj slovné druhy, číslovky... Ale ja si vyrobím moju 

školu kde by sa učili vybrané slová a abeceda. Nič  iné.  Lavice by boli z maršmelou a steny by boli 

z keksíkov. Tabuľa by bola zo šumienok aj stoličky. Chodili by do nej všetci. Rozdávali by sme ovocie 

a MONTE. V družine by sa kreslili cukríky a šumienky. Mia 

Bola som v škole a chcela som sa hrať na mobile jednu hru. Ale nemohla som. Škoda, že nemôžeme 

miesto učenia sa hrať hry. Najradšej by som s Livkou sedela. Lebo Livka je moja najlepšia kamarátka.  

            Sonička 

Chcel by som namiesto školy mať futbalový štadión. Chcel by som tam byť najlepší. Marcusko 

Keby som si mal vybrať, tak by som chcel, aby v škole boli tobogány, dostihy, aby sme chodili do iných 

štátov ako Taliansko, Francúzsko, Rusko a Veľkú Britániu. A aby boli 30minútové prestávky a hodina by 

trvala 10 minút. A aby v mojej škole bol Kaufland a aby nám varili Aziati. Stanko N 

Ja by som chcel, aby škola bola jedno veľké športovisko kde by sa cvičilo. Boli by tam činky a veci na 

cvičenie. Vonku by bolo tiež všetko na cvičenie. Mohli by tam cvičiť deti a dospeláci. Neučilo by sa tam, 

ale cvičilo. Doma by sa učilo. Ľubko 

Keby škola bola, že by sme si nosili iba žiacku, desiatu, 

pitie a zošit. V mojej triede by bolo sedem lavíc, jedna 

tabuľa, veľká skriňa, kde by boli hračky. A skrinky by 

boli farby podľa dúhy. Olívia 

Ja si predstavujem psíkovú školu. Aspoň by sme cez 

hodiny mohli naše psíky hladkať. Alebo by sme si do 

školy priniesť aj mačičky, alebo rybky. Namiesto 

učiteliek by sme mali pani psíkovú. Miška 

Je to dobrá škola. Keď dačo si zaželáme, tak sa to tam 

objaví. Chlapček Jurko si želá autíčko, Sisa si želá rybku. 

A v tom sa im to zrazu objaví. No niekedy sa im to 

neobjaví. Nikto nevie prečo, ale už sa to zistilo, prečo. 

Lebo zlé deti si to nezaslúžia. Stanko L 

Moja škola snov je trojposchodová. Bude tam bazénová miestnosť, párty miestnosť, zrkadlová 

a zvieratková miestnosť. V tej budú všetky zvieratká. Keby táto škola existovala, tak by som do nej 

chodila. A keď sa nám skončí vyučovanie, budeme sa pozerať na vesmír. Saška 

Ja by som chcela mať mačaciu školu. A mačaciu abecedu. A mačaciu učiteľku. Tato, prihlás ma na 

mačaciu školu, prosím! Ja by som chcela, aby v tej triede boli mačky, korytnačky, psy, škrečky a hlavne 

stoly a školský dvor. A aby tam hlavne boli stromy a voda a sovy... Terka 

Mami, poďme sa prihlásiť do školy! Tak poďme. Tak sme aj išli. Jej! Veď tu je zvieracia trieda! Vojdi teda 

do tej triedy istotne tam bude aj mačička. Šup! A bola som tam! A všetko som tam vyfotila. A potom som 

sa išla pozrieť do inej triedy  mačacej triedy. Sandra 



Chcel by som mať školu so zvieratkami. Boli by tam psy, 

mačky, ryby a tchory. Hrali by sme sa s nimi, bolo by tam 

dobre a zabávali by sme sa tam. Dominik 

Ja by som si predstavoval školu mať celú z diamantov, 

cukríkov a čokolády. A chcem ju mať aj zo zlata 

a emeraldov. A chcem aby boli v škole dobré deti. Miško 

 

PRIATEĽSTVO 

Priateľstvo je veľmi dobré. Pomáhajú si kamaráti. Keď 

máš problémy, kamaráti ti pomáhajú. Poviem vám 

príbeh. Raz keď mi bolo zle v škôlke, Max jediný to išiel 

povedať. Inak by som sa povracal na koberec. Jedného 

rána som zakopol a dorezal som si nohu a jediný, ktorý  

      to povedal bol opäť Maxo. Stanko 

Priateľstvo je, že sa k sebe správajú dobre a milo.  Marcus 

Priateľstvo znamená rodina a keď sa niekto s niekým spriatelí vzniká priateľstvo. Priateľstvo je veľmi 

pekná a veľmi dôležitá vec. A moja najlepšia kamarátka je Ninka a chodili sme spolu do škôlky, do školy 

a sme dokonca aj susedy. Máme sa moc rady. Priateľstvo je aj medzi zvieratami aj ľuďmi. Priateľstvo je na 

celej zemeguli. Mne sa priateľstvo tak páči, je to najkrajšie na celom svete. Saška 

Priateľstvo je dôležitá vec. Znamená to pre mňa všetko a hlavne mňa a Sašku, lebo my sme dokonca aj 

susedy. To priateľstvo, o ktorom sa tu hovorí. To je nerozlučná vec. Do školy chodím so Saškou už rok 

a dva a pol mesiaca. Saška je moja najlepšia kamarátka. Mám rada zvieratá, ale najradšej zo všetkých 

mám rada Sašku. Ale jasne, že mám rada rodinu zo všetkých najviac. Aj rodina je dôležitá. Ninka Ma 

Priateľstvo znamená pre mňa, že sa s niekým kamarátim. Ja si vážim kamarátov a aj rodinu. Dominik 

Mojimi kamarátmi sú: Marcus a Ľubo. Obidvaja ma majú radi. Ale je tu jeden háčik. A ten háčik je, že oni 

chcú ísť na gymnázium a ja na vysokú. Tak som sa rozhodol, že tiež skúsim to gymnázium. Samko 

Priateľstvo si predstavujem, aby vydržalo až 1000 rokov a my takisto. Ale keďže máme kamarátov, tak by 

sme sa mali podľa toho správať a ich nejako pomenovať. A budú sa volať Radka a má brata Radka, proste 

sa volajú Radka a Radko a máme sa k nim dobre správať. Monika 

 



Priateľstvo je dačo také. Ako ja s Matildou, Miou, Nelkou, alebo s niekým iným. Ale priateľstvo môže byť 

aj s niečím napríklad k rozprávkam, zvieratám. Ale pre mňa znamená priateľstvo zmierenie k dákym 

hrám. Sofia 

Je vzťah, keď máš niekoho rád, že mu neublížiš, že ste k sebe dobrí. Niekedy sa na teba nahnevá a je 

s tebou keď sa ti niečo deje. Matilda 

Môj najlepší kamarát v škôlke bol Lukáš a mal prezývku Luky puky. Môj druhý najlepší kamarát bol Filip.     

Radko 

Priateľstvo je veľmi pekné. Ak s niekým budeme kamaráti navždy, to bude znamenať, že si niekedy 

voláme, hráme sa spolu, navštevujeme sa. Proste priateľstvo znamená, že sa máme radi. Sme k sebe 

úprimní, milí, dobrí. Ninka M 

Priateľstvo je niečo, keď sa máš s niekým rád. Priateľstvo je napríklad niečo si požičiavať, spoločne niečo 

robíme a tak ďalej. Niektorí nemajú kamarátov a robia všetkým zle, alebo bijú ich a hovoria všetkým, 

nadávajú. Ja našťastie taký nie som a ani by som 

nechcel byť, lebo by ma každý neznášal. Max 

Priateľstvo je ako láska a aj ako rodina. Priatelia 

sa vždy musia dohodnúť, aby mohli byť navždy 

kamaráti. Napríklad Sonička, s ňou sa vždy viem 

dohodnúť, vždy si všetko vysvetlíme a tak ďalej. 

Je to naozaj ako rodina. S kamarátkami je vždy 

niečo super. Aj keď sa niekto poháda a je čierna 

obloha a keď sa niekto vie dohodnúť, tak je 

všetko dúhové. Livka 

Nechcem, aby niekto nebol s niekým kamarát. Ja 

nemám nejakých extra nepriateľov zo školy. Priateľstvo je veľmi dôležité. Z triedy mám veľa kamarátov. 

Napr. Sofinka, Matildička, Monika, Olivka. Je ich veľmi veľa. Robíme si spolu domáce úlohy, hráme sa 

spolu... A to najhlavnejšie je, že si dôverujeme. S Ninkou Ma máme veľa spoločných vecí. Aj z krúžkov 

mám kamarátov. Zabávam sa najviac s kamarátmi z hádzanej. 

Púšťame si pesničky, alebo sa rozprávame. Mia 

Priateľstvo je mať kamarátov a hrať sa, deliť sa, pomáhať si. 

Chrániť sa, dávať a robiť všetko spolu a chodiť spolu kade-tade. 

Nerobiť si zle, ale všetko zažiť. Lukáš 

Priatelia sú dobrí kamaráti. Každý deň si vravia svoje tajné 

tajomstvá, niektorí zas nie. Každý priatelia sa spolu hrajú, sedia 

v školskom klube. Ten najlepší kamarát ťa má rád ako svoju 

rodinu. Ráno, keď prídem do školy, všetci priatelia sú pri mojej 

lavici a ma čakajú. A ja som prekvapená.  Soňa 

Priateľstvo pre mňa znamená hranie, rozprávanie, pomáhanie, robenie spolu vecí, posielanie pohľadníc 

a prespávačky. Ako ja mám priateľky, nezáleží ako vyzerá, ale aká je milá. Moje priateľky sú vtipné a majú 

super nápady na nové hry. Naša najobľúbenejšia hra na víly, každá z nás má inú schopnosť. Olivka 



Priateľstvo, je byť do konca života kamošmi. Nemáme si ubližovať. Aby nikto nerobil blbosti. Aby nik 

neklamal a robil žarty. Najväčšie priateľstvo je sa mať stále radi a nerobiť si zle. Miško 

Podľa mňa, je priateľstvo: láska, spolupráca a pomáhanie. Sandra 

Priateľstvo je si pomáhať, chrániť a brániť. Priateľstvo je mať sa radi a nerobiť si zle, nenadávať si a spolu 

sa hrať. Musíme byť kamaráti a nehnevať sa na seba. Byť v priateľstve je dôležité. Kika 

Priateľstvo je veľmi vzácna vec. Treba si to veľmi vážiť. Keď sa s niekým spoznáte, tak vtedy ako prvé 

treba sa mu pozdraviť a spýtať sa ako sa volá. Napríklad: Ahoj, ako sa voláš? Volám sa Jožko a ty sa ako 

voláš? Ja sa volám Igor, budeme sa spolu kamarátiť? Áno, budeme! To je milé, že? Ako sa spolu milo 

skamarátili. Stanko L 
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