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AMÁLKA 

Pekne sa usaďte a pozorne počúvajte... 

Bolo raz malé dievčatko, všetci ju volali Amálka. Nosila dva zapletené vrkôčiky, 

ale keď tety, ktoré sa starali o Amálku a ďalšie deti, nemali čas,  

tak mala vlásky rozpustené, neposlušné a vytŕčali jej na všetky strany,  

ako keby si ich vôbec nečesala. 

Ja som Vám nepovedala jednu veľmi, veľmi dôležitú vec: Amálka nemala 

mamičku a bývala v detskom domove. Pýtate sa čo je detský domov? Je to taký 

veľký dom, v ktorom býva veľa detí a starajú sa o nich  tety, nie mamy a tatovia. 

Na tom veľkom dome je aj veľa okien, detičky cez ne pozerajú von. Pozerajú 

vtedy, keď im je veselo, ale hlavne vtedy, keď im je smutno. Myslím,  

že pozerajú z okien na cestu, a čakajú, že na nej niekoho uvidia. Niekoho,  

kto ich bude mať rád.  

Vy máte svoje mamičky a tatov, ktorí sú Vám vždy nablízku. Zakričíte 

a oni hneď prídu. Ale nie všetky deti majú také šťastie. 

Deti, ktoré bývajú v detskom domove nemajú mamičky. Možno nemala 

dostatok síl, aby ich vychovávala, alebo nemala v srdiečku lásku, ktorú by mala 

mať každá mamička na svete. 

Viem, že je to smutná rozprávka, ale nebojte sa o Amálku. Ona sa už 

usmieva, pretože si našla kamarátku. Poviem Vám, ako to bolo...... Raz večer, 

keď už detičky v domove spali, Amálka nemohla zaspať. Stála  

pri okne a pozerala na cestu. Čakala, viete koho. Na ceste pred domom 

nevidela nikoho, tak zodvihla hlavu k oblohe. Svietilo na nej milión žiarivých 

hviezd. Amálke sa zazdalo, že na ňu jedna hviezda zažmurkala. Pretrela si očká, 

a keď ich otvorila, uvidela, ako sa hviezdička zniesla z oblohy a sadla si k nej na 

okienko. Povedala Amálke, aby už viac nebola smutná, že ona za ňou príde 

každučký deň a môžu sa spolu rozprávať. Hviezdička za ňou naozaj prišla každý 



 
MŠ Dolná Súča 

večer a každý večer jej rozprávala príbehy o deťoch, hračkách, princeznách 

a princoch, o drakoch, o Červenej Čiapočke a zlom vlkovi, o Snehulienke, 

Popoluške, o troch prasiatkach a rozprávala jej všetky rozprávky, ktoré poznala. 

Odvtedy Amálka nebola smutná, lebo vedela, že hviezdička vždy za ňou príde, 

a že našla niekoho, kto ju má rád. 

Deti mávajú veľa želaní, niekto by chcel nový telefón, ďalší počítačovú 

hru. Novú bábiku, pekné šaty, hasičské auto s majákom alebo meč ... . 

Len detičky v detských domovoch majú iba jedno želanie - aby ich mal niekto 

rád, ako Vás má rada Vaša mamička. 

Preto si vážte lásku, ktorú dostávate od svojich rodičov. Každý jeden deň  

sa pozrite na svoje mamy a tatov a pevne, z celej sily ich objímte. Večer  

to hviezdička všetko porozpráva Amálke. Lebo ona Vás z tej výšky pekne vidí. 

A Vy si pritom spomeňte na Amálku, ako čaká pri okienku na svoju kamarátku – 

hviezdičku z neba. 

 


