
Moje maminka 

Moje maminka má třicet devět roků. Často nosí hnědé tričko a černé 

kalhoty. Pracuje v Bonatransu a je dělnice. Doma myje nádobí, okna, 

stará se o babičku. Moje maminka mi pomáhá, stará se se mnou o 

morčátko. 

Je to hodná maminka. 

 

Lucie Gruszczyková 

 

 

Moje maminka 

Moje maminka se jmenuje Hanka. Má 38 let. Pracuje jako účetní. 

Nosí černorůžové vlasy a má hnědozelené oči. Nejraději nosí fialové 

oblečení. Je moc hodná, kupuje nám překvapení. Často potřebuji radu 

a ona ví, jak to vyřešit. Mám ji moc ráda. Její nejoblíbenější koníček 

je zahrada. Pořád něco sadí, zalévá, pleje a dělá krásně kolem sebe. 

Také s maminkou pijeme kafe nebo grilujeme. Jezdíme na výlety a je 

to moc prima. 

 

Veronika Gazdová 

 

Moje maminka 

Moje maminka se jmenuje Růžena Němcová, má 27 let. Narozeniny 

má 24. listopadu. Je na mateřské dovolené. Máme doma malého 

Stáníčka, kterému je pět měsíců. Jsem ráda, že je máma doma, neboť 

má na mě více času. Mamka dělá autoškolu, a když jde do školy, 

brášku hlídám já se strejdou. Mamka má světlehnědé, dlouhé a 



kudrnaté vlasy. Oči má modrozelené. Její koníčky jsou jízda na kole, 

míčové hry, vaření, pečení a naše rodina. Má ráda dobré jídlo, přírodu 

a cestování. Mamce se líbí zelená, žlutá a modrá barva. Ráda se 

obléká do sportovních věcí, a když je teplo, nosí šaty nebo tříčtvrtky a 

tílko. 

Toto je vyprávění o mojí mamince, kterou mám nesmírně ráda. 

 

Kristýna Kukurová 

 

 

 

 

Moje maminka 

Moje maminka se jmenuje stejně jako já, Kateřina. Má polodlouhé, 

tmavě hnědé vlasy a hnědé oči. Moc vysoká není. Donedávna jsme 

obě nosily brýle. Teď brýle nosí jen maminka. Když jsem byla malá, 

tak mi říkala, že je jí dvacet osm let. Teď je jí třicet pět. Obě milujeme 

modrou barvu. Je přísná, ale odpouštím jí. Maminka má dobrý humor. 

Vždy mě dokáže rozesmát. Spoustu věcí mi umí vysvětlit. Když jsem 

smutná, dokáže mě povzbudit a uklidnit. Když se mě někdo zeptá, jak 

moc ji mám ráda, ani to neumím popsat. Mám ji moc ráda. 

Já jsem jejím srdíčkem a maminka je zase mým. To je moje maminka. 

 

Katka Gabčová 


