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Poďte sa s nami naučiť básničku pre Mikuláša. Ešte máme čas, stíhame, hoci aj medzi čistením 
čižmičiek. Aspoň jednu alebo hoci aj všetkých 20! 

 
  
  
 

1 
Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý, 
každý rok nosievaš do okien dary. 
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý, 
každý rok myslievaš na dobré deti! 
  
2 
Mik, mik, Mikuláš, 
prišiel s čertom na koláč, 
sľubujem, sľubujem, 
že už hnevať nebudem... 



  
  
3  
Dnes vyletí do sveta, rozprávková raketa. 
Samé striebro, samý jas, na nej príde Mikuláš. 
A o ňom to každý vie, 
že v nej dary privezie. 
  
4 
Na svätého Mikuláša, 
neučí sa, 
neskúša sa, 
každá päťka odpúšťa sa. 
  
 5 
Ach, deduško Mikuláš, nože povoz raz aj nás. 
Príde, príde Mikuláš, s čím prekvapí teraz nás? 
Cukríky má v batožine, darčeky dá do čižmičiek. 
Prečo prídeš iba raz, ty náš milý Mikuláš? 
  
 6 
Zima robí čáry-máry, 
december je v kalendári. 
Kým šiestého narátaš, 
zavíta k nám Mikuláš. 
  
 7 
Na Svätého Mikuláša 
do okna sa obuv znáša. 
Topánky si každý čistí,  
kto aký bol, ráno zistí. 
  

 



 

8 
Padá sniežik, vietor fúka, 
Mikuláš nám dary núka. 
Poďte, deti, detičky, 
rozbaľte si balíčky. 
  
9 
Príď Mikuláš trošíčka, dám ti pusu na líčka. 
Poťahám ti dlhú bradu, pošuškám ti malú radu. 
Ponáhľaj sa, už čas letí, 
čakajú ťa všetky deti.  
  
10 
Kto poslúchal mamku, ocka, 
na každého darček počká. 
Kto bol samá nezbeda, 
tomu beda, prebeda. 
  
11 
Mikuláš, Mikuláš, 
čo v tom vreci schovávaš? 
Sladkosti a cukríčky, 
len pre dobré detičky. 
  
12 
Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál, 
v ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku. 
Z bielych fúzov, teplý šál, 
tak na deti vykúkal. 
  



 

13 
Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, 
zlož tú svoju plnú tašku, daj nám darov, svojich trošku, 
či koníčka medového, či koláčka makového, 
veď ty strýčku Mikuláš, mnoho dobrých darov máš... 
  
14 
Ďakujem, Mikuláš, za tie krásne chvíle, 
za darčeky od teba, za úsmevy milé. 
Stretneme sa o rok zas, 
príď, Mikuláš, medzi nás. 
  
15 
Vitaj, vitaj Mikuláš, čo v batohu pre nás máš? 
Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký? 
Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali. 
Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru. 
Tak ako sme sľúbili, všetci sme sa ľúbili. 
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás už čakať nechce. 
  
 16 
Čistím, čistím čižmičky, veď som chlapec maličký. 
Do okna ich čisté dám, urobím to celkom sám. 
Počuj, milý Mikuláš, iste do nich niečo dáš? 
Celý rok som dobrý bol, dokonca som podrástol. 
Pomáhal som mamičke, nebral hračky sestričke. 
Pomáhal som tatovi, nerobil zle bratovi. 
No a pani učiteľke obrázky som kreslil veľké. 
Už sa teším, už to viem, že dnes niečo dostanem. 
  
 



17 
Už je zima, už je čas - 
Mikuláši majú zraz. 
Jeden pôjde rovno k nám, 
na toho sa pamätám. 
  
18 
Pred oknom - za oknom stojí Mikuláš, 
povedz nám deduško, čo v tom koši máš. 
Pre dobrú Aničku medovú paničku 
a pre zlého Jožka korbáč a paličku. 
  
19 
Mikuláš sa raduje – fujavice zaduje, 
odnesie ho kúsok ďalej, prinesie on našej malej 
mandarínky, čokoládu, čačky-mačky na parádu, 
všelijaké nové hračky. Sníva o nich postojačky. 
Zaduj, víchor! Vločky splaš! Nech už je tu Mikuláš! 
Ľavá nôžka, pravá nôžka, nakuknem mu do batôžka 
a pomôžem vybaliť. Zaplníme celý byt! 
  
 20 
Milý Mikuláš, neobíď že nás! 
Čakáme ťa s túžbou všetci, 
dones dary vo svojom vreci. 
Pekné, sladké, zafarbené, 
radšej viacej ako menej. 
A keby si neuniesol toľké dobroty, 
ja ti prídem na polceste s košom oproti. 
 
 

 


