
Poznáváme své tělo a pečujeme o své zdravi

Básničky

"Ruce"

lo jsou prsty,

to jsou dlaně,

mýdlo s vodou patří na ně.

A po mýdle dobré jídlo

a po jídle zase mýdlo.

"Doktor"

Klepu, klepu na srdíčko,

sluchátka mám pro zdravíčko.

Budte hodní, usměvaví,

pro každý den - hodně zdravi!

"polámal se mraveneček" viz internet

"Neposedné ručičky" -viz příloha

Písničky

"Čisté ruce" viz příloha

"Léčba" viz příloha

"Pan doktor Janoušek" (Svěrák Uhlíř - youtube),

"Zdravé tělo" - viz příloha

"Človíček" - viz příloha

Pohybové činnosti



PohYbová hra "Kuba řekl" - rodič hraje Kubu a říká dítěti např. Kuba řekl: ,,Dotkni se
ramene, hlavY, dotkni se levého ucha, zakryj si pravé oko, pohlad,si bříško, zvedni
Pravou nohu, zatřepej prsty na rukou i na nohou, chytni si nos, pohtad'si čelo, plácni
se do stehna" apod. (procvičuje části lidského těla).

pohybová hra "Na sochy" - dítě ovládá své tělo na určené znamení.
DÍtě se PohYbuje (chodÍ, běhá, skáče) a na určené znamení (například tlesknutí aj,)
musízůstat nehybně.

"Hlava, ramena, kolena, palce''
Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce
Hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos.
DÍtě s rodiČem říkají říkadlo a při tom se dotýkají části lidského těla dte slov.
ŘitaOto a pohyby lze zrychlovat.

"Rozcvička 1 a 2" - vizpříloha

Hry

"Ukaž tolik prstů, kolik jsi hodi! kostkou''

"Co by se stalo, kdyby...?" - seznamovánís nebezpečím, se kteným se mohou děti setkat,
např.:

Co by se stalo, kdybych šel v zimě ven bosý?

Co by se stalo, kdybych si neumyl ruce před jídlem?

Co by se stalo, kdybych jedl stále jen dortíky a sladkosti?

Co by se stalo, kdybych nespotroval?

Co by se stalo, kdybych si nečistil zuby? apod.

"Go si lékař zapomněl?''

RodiČ si přichystá ětyři aŽ osm předmětů z lékárničky nebo z dětského lékařského kufříku
(obvaz, náPlast, nŮŽtiČkY, pinzeta, krabička od léků, teplomě1 špachtle...). Rozložíje na stůla
nechá dítě, abY sije PeČlivě Prohlédlo, Pakzaváže ditěti oči a schová jeden předmět ze stolu.
Dítě hádá, ktený předmět ze stolu zmizel.

"Jak jsme velcí (těžcí)?'' - experimentování

Měření aváženi celé rodiny. Můžeme určit, kdo je nejlehčí, nejtěžší atd.

"Poslechni si srdíčko'' - experimentování

poslouchání srdíčka členů rodiny přiložením ucha na hrudník nebo záda.

"NaŠe ruce" - koPÍrování rukou členů rodiny a následné porovnávání a určování která ruka



ke komu patří. Experimentování, viz příloha.

"ProhlíŽení a rozhovory s dětmi nad dětskými encyktopediemi lidského těta"

"Go máš na sobě"

RodiČ se postaví a řekne dítěti, aby si ho dobře prohlédlo. Po nějaké chvíli ho požádá,
aby poČkalo než na svém vzhledu něco změníte. Děti zavřou oči a vy uděláte něco, co
výrazně změníváš vzhled (např.: vyzujte boty, nasad'te klobouk, sejměte si bnýle atd.).
pak dítě oči otevře a musí uhodnout, co se na vás změnito.

Pracovní listy, g rafomotorika

"Zdravý zoubek" - viz příloha

"Poznej části lidského těla, levou a pravou ruku'' - viz příloha

"Tělo holčičky" - viz příloha

"Tělo chlapce" - viz příloha

"Lidská kostra" - viz příloha

"U zubní lékařky" - dítě obrázek vybarví, rozstříhá na proužky, zamíchá a pak znovu
složí a nalepí na papír - viz příloha

"Lidské obličeje" - viz příloha

"Dej do kroužku všechno, co prospívá zdraví'. - viz příloha

Tvořivé činnosti

"Kosti v těle" - viz příloha

"Modelování lidského těIa" - z plastelíny nebo těsta - viz příloha "Chtebová
plastika"

"Dlaňové obrázky" - viz příloha

"Omalovánky" - viz příloha

Literární texty, pohádky, seriály

"Nemoc" - viz příloha

"Denní hygiena" - viz příloha



"S Hurvínkem u lékaře" - youtube

"Byljednou jeden život" - youtube

"Paleček a jeho kamarádi" - F, Hrubín, Špalíček pohádek



Neposedné ruěiěky

Ťapaly ručičky ťapity ťapy,
že mají prstíčky
nehtíčky taky.

DÍtě nám sedí na klíně, v rytmu říkanky pleskáme spotečně s dítětem o kolena, bříško neba dtaně
dítěte.

Bouchaly pěstičky ťapity ťap,
že mají paleček
jak velký chlap!

V,_rY_tmu_rj!<ankY jemné 
|u.Pnujeme pěstíčkami společně s dítětem o kolena, bříško nebo dtaně

dítěte. Při slovech o patečku uaetaine na palcíih,jedničky,". 
: ' - -'

Mávají ručičky, dělají pápá
- radostně tancují,
že přišel táta.

httPs://www-maminka.cy'daneUhrajte-si-s-nami-5-pohybovych_rikanek-Kere-vase-deti-nadchnou
212



čiste ruce

J= 1so

G

Pří - slo - ví nám
O-spr -cho- vat

Am7

jed - no pra - ví:

ve-čer tě-lo

D7

Em7

čis - to - ta, že
tep - lou vo - dou

kaž - dý mít

vy - čis- tit,

mýd-lo po - u - žil.
zdra - ví po - jis - tit.

hudba: JiříHradec
text: Marie Adamovská

zdra-ví.
mě - lo,

je půl

by se

čis _ te
Vla - sy

c

ana
Rá-no

je - jich

vo - dou

u-my-tí
stu-de -nou

ru - ce před jíd - lem
pěk-ně u - ěe-sat,

měl by

zu-by

Am
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b Léčba

J= tao

D

hudba: Jiří Strohner
text: Marie Adamovská

D

Když tě

Em

ne - moc ně - kdy sk|á - tí,

Emj7

jed - na do - brá

Em7

ra - da pla - tí,

pra-vi-del-ně lé - ky brátPo-hy-bu se

A7

tep - lou po - stel

Dj7

mu - síš vzdát,

vy-hle - dat.

D6

b1

za-se bu-deš br-zy

tě ne - moc

Em

Když

ně - kdy sk|á - tí,

Emj7 Ém7

ta - hle ra-da ta-ké pla - tí, Hod - ně spát je

vy - po - tit se, ěa -je a za-se bu - deš br -zy

D

dob - ný tip,

za-se bu-deš br-zy

áSa
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spo-ko-je-né li-vo.by*í .

ob"čas ,by'ta ehtě,lóo ;pro-cvíl,čit si .t§.l*,,l

3, Tě§k* břicho, těrké nohy ,

to pro fotbalnejsou v|ohy,
Přesto by t0 chtělsJ
,proacíčii §itěln

,,3, Dc§roty,,,*o,t*l x.dá me"
venku rychle vyběháme.
Zdravý buOe siěii
ten, kdo jenom ležíl
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Rozcvička č. 1

Na zahřátí
Při cvičení se zpívá. Učitelka si vymyslí jednoduchou melodii, kterou si děti zapomatují (nebo muže

použít známou melodii, která se hodí ke slovům), azaónezpívat.Povzbpzuje děti, aby se přidaly ke
zpěvu a napodobovaly gesta, která doprovází slova písniělry. Dejte pozor na to, aby děti

neukazovaly gesta zároveň se zpěvem, ale vždyclcy ažpote co dozpívají určitoupasaž.

Mám dvě ruce na tles}aání - lrrótce zatleslrejte s

Mám dvě nohy na běhání - postavte se, stůjte na místě a pohybujte nohama, jalro byste běželi
A chodidla, aby stála - postavte se před židli, chodidla opřete pořádně o zem

A s rukama tancovala - zakrnitejte rulrama nad hlavou, pak se znovu posad'te

Mám dvě oči na koukání - podívejte se všude lrolern sebe (nahoru, dolů, doprava, doleva), ale
- - ťeliýb éjťé př itom hlav ou

A jeden no§ na dýchání - zhluboka se naďýchněíe avydechněte nosem
Asvou pu§u na foukání -vydechujte dlowe pusou

protažení těIa
KDyŽrÁ snvyTÁHNU...
Když já se vytáhnu,
až ke sluníčku dosáhnu.
Když já se skrčím,
do výšlry skočím.
Když já si lehnu,
ani se nehnu.

- stoupneme si na špičlE
- natáhneme ruce lre sluníčhl
- sedneme si do dřepu
- vyskočíme
- lehneme si
- ležíme bez pohybu

Uvítací_
DOBRÝ DEN
procvičované doveálrosti :

rutinní činnosti
procvičování paměti

Průběh:
Dj'ti itojí naěáíe,na zaěátku i nakonci rozcvičky.

"Dobry 
den, dob4i deníí - pozdrav s mírným předHonem

o,dneska máme krásný den..' --čelné lcru|a dovnir
,,Ruce máme na tleskánír'' - tleshime
,rnohy máme na dupání...
,,Dobý den, dobrlý den,''
,rdneska zlobit nebu dem.'.

- dupeme
- mírné předklorly
- lvoutíme hlavou arukama

Obměna:
místo: ,odneska zlobit nebudem" můžeme použít,,dneska si to užijem..
Pokud to PouŽÍváme v krouŽku ,lďerý vedáme jednou za |iden -iž"ro. trrto říkanku použít i
na konoi hodiny anazávér použít. ,,sejd"*" rL zltýdeno.
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HraJeme si od jara do zimy:
Leden - únor

Poznej části lidského těla, levou a pravou ruku

Ruka

Pět prstů

Noha

28l46

Hlava
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?odlep si obrázek tvrdým papírem, vystřihnijednotlivé clíly. Obrázek rnťižeš i r;ytnalovat.
?omocí patentků spoj jecinotlivó clíly chlapečkova těla.
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Hrajeme si od jara do zimy:
Leden - únor

Dej do kroužku všechno, Go prospívá
našemu zdraví

MLEK0

N

26l46
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, MoDELoVAt\{ÍGhlebová plastika

Materiál
.? ;,l,Ižíce.nebo 1 balíček sušeného fuoždi
,l,:í.fi::níček,(23.0 ml)vody :., . : ,.

o ]- lžiěkaJclhna,..,.,, ,,. ,,,,,:;,":, .,-=. i|,,
*. r:2 hrgaíčky,(4OO €) mouky . :. llžíceoleje
. trouba vyhŤátána 200 stupňů
' police na ortkládání hotových výrobků

yhodné k mode-
lovrání (nůž, vidlička, párátko). 1lžička soli

o mísa na smísení těsta. vařečka
. čistý ručník

Postup
1. Před začátkempráce si tlmyjte ruce.

Vodu, cukr a &ožďímíchejte v míse,
až še droždí rozpustí (asi dvě až tíi
minuty).

2. Přidejte hrníček mouky a energicky
míchejte vařečkou, dokud těsto není
hladké. Pak přidejte Lžíďoleje alžič-
ku soli, vmíchejte i druhý hrníček
mouky.

3. Husté těsto vylijte na pomoučený vál,l a během hnětení poprašujte moukou,

5. Těsto znoyu prohněťte a vypracqjte
z něj hlad,koo tooti. Rozděite ji na
části a každému dít:ěti dejte jednu.

6. Modelujte z tohoto těsta cokgli podle
svéhg př.aní. l. : !:.: !,,i

7. Hotové plasti}y pečte pahráct až dva-
cgt,pinut v9 spodní části trouby při
teplotě 200 stupňů. Větší plastiky
peěte trochu déle. Kdyžjsou zLatavé
a dobře propečené, vytáhněte je
z trouby. Nechejte je qra polici vy-
chladnout a potom snězte. Dobrou
chuť! i

Upozornění
o Plastiky z chleboaého těsta je nejtépe

dělat o sud,tcích.
l Menší děti býuají rddy, když mají na-

blízku misku s moukou, aby si mohly
.běhern prdce s těstem často pomoučit
íuce. Někdy se jim hladká mouka za-
mlouud, uíc než modeloadní.

aby se nelepilo.
4. I{něťte asi pět minut. Těsto-musí být

hladké, pružné a Iesklé a mětro by se
vyrormat, píchnete-li do něj prstem.
Pqlož,le těsto zpét do rlymaštěné mísy
a'zaktyjte čistým ručníkem. Mísu

, uložte do tepla a nechejte těsto asi,| 45 minut kynout.
1
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KREST_,ENÍDlaňové obrázky

. voskové pástely

. bůky :

. barevný papír a odstřižky papíry

. nůžky

. lepidlo, lepieí pás-ka;,1rancelářská se-
šívačka nebo štěpné nýty

Postup
1. Voskovým pastelem nebo tužkou ob-

táhněte obrys dětských dlaní na pa-
pír. Některé děti to raději itělají §amy.

2. Obrysy dlaní rystříhněte. Opakujte
tento proces tolikrát, kolik je třeba
pro vámi l.ybrarrý projekt. Plán býste
měli mít hotový předem nebo jej vy-
pracovat během obkreslování dlaní.

3. Existuje mnoho možností, jak vyvžít
§rto vystřižené tvary: lze si je předsta-
vit například jako zálrJaď či součást
krocana, strašidla, jeleních parohů,
kočky;,klrřete, kachny.; zqíóka, an-
dělských',kříd el, tulipáriů,;:, EotýIa
a podolině_.,M.,11ž,pte také do tvaru
dlaně jen pro§tén*ilteslit nějaký ob-
tázek. ; j

4. Vystřižené obrysy dlaní přilepte
na papír a s nimi i další kouský pa-
píru, které zamýšleqý'gbTázek do-
tvoří. Použijete-li k Ýylvoření své
práce pouze vystřiženéjdlaňové ob-
rysy, bude to jistě {aké,Lajím uý'ěl' i

5. Hotovou práci necfre3te rlschnout.

Obměny
. pod,obně vytvořte a použijte vystři.

žené obrysy chodidel.
. Chcete-li, aby se některé části ob-

tázka pohybovaly, připevněte je
k podkladu štěpnými nýty.

(Ipozornění
. Jakmile se děti naučí uidět obrysy

běžných uěcí, získají schopnost objeuo-
aat zajímaué tuary ušude kolern sebe.

ffi
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NEMOC

Maminka Lucinky dnes pospíchala do mateřské školy mnohem víc než obvykle.
Volala jí paní učitelka, že se Lucka necítí dobře a že má teplotu. Kďyž Lucinka
maminku uviděla, nejásala jako jindy. Šta pomalu k ní, opřÓla si hlavičku o její
srrkni a zašeptala: ,,Chce se mi spát, mami."
Maminka jí sáhla na čelo. ,Yždý ty celá hoříš! Pojd', pomohu ti s oblékáním
a půjdeme rovnou domů. "

,,Bolí mě nohy," kňourala Lucka cestou a chtěla si sednoutna zem.

,,Na zem si nesedej, Lucinko,umažeš se," domlouvala jí maminka. Pak ji ale vzala
do náruče a zbytek cesty ji nesla. Doma ji svlékla, uložila do postýlky a řekla:
,,ZméŤím ti teplotu. "

,,}á nechci," bránila se Lucka.

,Yžďť to nic není. Yezmu si tě na klín, teploměr dáme pod ručičku a přitom
si prohlédneme nějakou hezkou obtázkovou knížku. "
Lucka poslechla. Chvíli koukala na obtázky a pak se jí začaly klížit oči.

,,Třicet devět stupňů," lekla se maminka,kdyžsi po chvfli prohlédla teploměr. Dala
Lucince sirup na snížení teploty auložila jí zpátky do postýlky.
Ta se zachumlala do peřiny a špitla: ,,|á mám žízeň."

,,Hned ti přinesu čaj," slíbila maminka a zamalou chvíli už jí nesla hrnek čaje
s medem a citronem. Lucka se napila a za okamžik usnula. Prospala celou noc.
Ráno chtěla vyskočit z postýlky jako vždycky. Ale co to? Jak se postavila na zem,
zatočila se jí hlava, a ona málem upadla.

,,Mami!" vykřikla a rczplakala se. Maminka přiběhla a polekaně se zeptala: ,,Co
se stalo?"

,,fá nevím, všechno se točí," vzlykala Lucka.

,,Jsi zesláblá a točí se ti hlava, viď? Oblékneme se a pojedeme k paní doktorce.
Ta tě prohlédne a předepíše ti nějaké léky.'
Paní doktorka předepsala Lucince tablety a sirup a mamince doporučil4, aby
jí dávala hodně pít a dohlídla, aby zůstávala celé dny v posteli.
Doma si Lucka léky od paní doktorky ptohlížela.
,Jé, mami, to jsou hezké bonbonky. Můžu sivzí€"
,,Kdepak, sama nesmíš, " řekla maminka přísně. ,,Léky sice vypadají jako malé
bonbony, ale musí se brát přesně podle předpisu. Kdybys jich snědla víc, mohla
by ses i otrávit. A teď šup do postele. Tahle nemoc se musí vyLežet."
Sotva ale zůstala Lucka chvilku o samotě, chtéla z postele vyskočit a hrát
si na koberci. Ale jak rychle vstala, před očima se jí zatmělo a v uších jí zašumělo.
Zachytila se kraje postele, aby neupadla. Maminka ztovnavešla do místnosti.

il

I

il

I
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,,Lucko, co to zase vyvádíš!" řekla rozzlobené, vzala ii dg náruče a položila zpátky
do postele. ,,Copak típaní doktorka neříkala, že mášIežetv posteli? Tě1o potřebuje
klid, aby se mohlo uzdtavit, a tým úkolem je tělu pomáhat."
Lucka si přitáhla peřinu k bradě a provinile koukla na maminku. Teď už védéla,
že paní doktorlta neříkala nadarmo, aby zistáva|a v posteli. Když jí potom
maminka přinesla léky, bez odmlouvání je spolkla a zapila čajem. Maminka
jí za odměnu přečetla pohádku akdyž se wátil tatínek z ptáce, přinesl jí z pijčovny
videokazetu s filmem pro děti. Sedl si k její postlýlce a na video se dívali spolu.
,,Když je doma maminka s tatínkem, tak není zase tak htozné být nemocná,"
pomyslela si Lucka.
Následující dny zistávala poslušně v posteli abrala léky přesně tak, jak jí paní
doktorka předepsala. Maminka jí dala do postele dřevěnou desku, na které
si mohla malovat, modelovat, stavět íhtát si s panenkami. Občas jí dovolila pustit
televizi a sledovat programy pro děti.
Když zatýdenpřišla maminka s Lucinkou do ordinace na kontrolu, paní doktorka
Lucku prohlédla a usmála se.

,,Už jsi úplně zdravá. To jsi určitě byla poslušná aležela pěkně v posteli,viď?'
Lucka přikfvla. ,,Tak vidíš, že se ti to vyplatilo. Po nedělí tž mttžeš zase jít
do mateřské školy. n

,Juchi," vypíslrJa Lucka radostí.
Když se potom s maminkou wátily domů, řekla Lucinka zamyšleně: ,,Stejně je lepší
byt z&avá než nemocná, dď, mami?"

,,To jistě, " usmála se maminka. ,,Ale takové nemoci, jakou jsi měla ty, se tbránit
nemůžeme. |e způsobena infekcí."

,,A jakým nemocem se můžeme ubránit?" zeptala se Lucka zvédavé.
,,Třeba takovým, které vzniknou z neopattnosti. Například kdyžjsou děti v zimé
nedostatečně oblečené, mohou se nachladit. Také mohou onemocnět v létě, když
jsou uhřáté a napijí se studené limonády nebo když jedí neumyté ovoce. I dospělí
lidé mohou onemocnět třeba proto, že se máLo pohybují, že kouří nebo už{vají
drogY. Takové nemoci jsou zbytečné a můžeme se jim vyhnout, " poučila Lucinku
maminka.

Každé horečnaté onemocnění dítě tlyčerpd,lld. Je proto důležité za:tlést dítěti klidový režim, nefnoc
nepřechdzet, zajistit dostatečný přísun tehuňn, sprd:tmě užívat léky a dbdt doporučení dětsleého
tékaře. Stejně tak je d,ůležitd rekorwalescence, aby se organizmas dítěte zota:vil a byl schopen opět
plného zapojertí do obuyklé činnosti.. Vešheré léte.y zdsadně uchoudlóme mimo doŠah d,ětí
na zabezpečenémmístě.
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DENNI HYGIENA

,,Babi, už jsme tadyl" vykřikla malá Katka, sotva tatínek zaparkoval auto
u babiččiny zahtady. Babička se zrovna dívala z ol<na, a tak hned vyběhla ven, aby
je přivítala. Katka jí skočila do náruče a hlasité oznamovala: ,,Babi, víš, že u tebe
budu sama celý týden?"

,,To víš, že to vím a těším se, jak taďy budeme spolu hospodařit."

,,A víš, že za deset ďníuž půjdu do školy?" chlubila se Katka.

,,To to uteklo, " povzdychla si babička. ,f,ak z tebe už za pát dní bude školačka. "

,,Už je to veliká holka," řekla maminka. ,,A mělaby být ve všem samostatná.
Tlošku ji tady, babi, procvič. Měla by se sama mýrt, čistit sí zuby i oblékat. A také
jí dej nějakou ptáci."

,Jen se neboj, Zuzko, nějak si tu poradíme," odpověděla babička mamince.
Odpoledne maminka s tatínkem posekali na zahtaďé ttávu, tatínelc opravil plot
a po večeři odjeli zpátky do města . Zítta táno musí oba do ptáce.
Když přišel čas na spaní, řekla babička Katce: ,,Teď půjdeme do koupelny
a já se budu dívat, jak se sama umyješ."
Katka se svlékla, stoupla si do vany, namydlila se a osprchovala. Pak si vyčistila
nlby a oblékla si noční košilku. Věci, které svlékla, hezkv složila na žiďIí.

,,Vidím, Kačenko, že i.i samostatná a šikovná holka. Opravdová školačka,"
pochválila ji babička. Pak ji zavedla do ložnice a uložla do veliké postele
s čisťounkým modře proužkovaným povlečením.

,Iady se mi bude hezky spát," pochvalovala si Katka alabužnicky se protáhla.
,,Dobrou noc, babi," řekla a zavttala se do měkké peřiny. Za chvíIi usnula.
Když se druhý den táno probudila a viděla, že venku svítí sluníčko, ani
se nepřevlékla a jen tak v noční košilce vyběhla ven na zahtádku,. Běhala bosa
po zelené travičce a bylo jí pŤíjemně. ,,Babi,, já mám hlad! " zavolala po chvíli
do otevřeného okna.

,,To jsem se lekla," ohlédla se babička překvapené. ,Já myslela, že ještě spíš
a ty tu zatím běháš v noční košili, neumytá a neučesaná jako divoženka."
,,To nevadírbabirvždyt tady nikdo není."

,,Ale to vadí, Kačenko. Ráno se máš umýt, obléknout, učesat apopíáttvšem dobré
tátto. Byla by ostuda, kdyby tě někdo takhle neupravenou uviděl. Tak béž audělej,
co jsem ti řekla. Na sebe si vezmi šortky a čisté tričko. |á ti zatím přichystám
královskou snídani."
Katce se moc nechtělo, ale zmínka o královské snída"i ii donutila udělat to,
co jí babička přikázala. Za chvfli byla zpátky.,,Dobré táno,babi," pozdravila.
,,Dobré ráno, Kačenko, vidíš, jak ti to sluší," usmála se babička spokojeně.

,,A teď se podívej, co jsem ti nachystala.
Tady máš vločkovoll kaši s rozinkami, oříšky a medem. V hrnečku je teplé mléko. "
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,,Děkuji ti, babi," poděkovala Katka a pustila se do jíďLa.Když dojedla, odnesla talíř
zpát§ do kuchyně.

uBylo to moc dobré," řekla a chystala se zase vyběhnout ven.

,,Kampak, Kačenko?" zeptaLa se babička.

,,Na zahradu přece, vžd5ri je tam tak hezky," odpověděla Katka.

,,Nejdříve si umyj pusu a vyčisti sízuby, copak to doma neděláš?" divila se babička.
,,Ale dělám,, já zapomněla. n
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,,Tak běž! Pak můžeš na zahrádce natrhat ztůé jahody. }estli budeš chtít, sníš
si je ke svačině," usmála se babička shovívavě.
Před obědem si Katka sama od sebe umyla v koupelně ruce a po obědě si šla bez
ííkáníumý.t i pusu. Babička ji pochválila.

,,Babi, můžu jít zase ven?" zeptala se Katka.

,,Půjdu také, sedneme si někam do stínu a játibudu číst, jestli chceš," nabídla
se babička.
Sotva ale vyšly na zahtádku, objevily se za plotem děti od sousedů a volaly
na Katku: ,,Pojď si s námi htátl Máme tady naflukova cíbazén a budeme se koupat, "
chlubily se. ,,Babi, mtltžu?" žadonila Katka.
,,len ji klidně pusťte, dám na ni pozot a mtiže se tady s dětmi odpoledne
i nasvačit," vólala na babičku panísousedka.

,,Tak jdi a nezlob tam"' řekla babička Katce a šla k plotu, aby paní sousedce
poděkovala. Katka vyskočila, jako kďyž vystřelí, a za chviličku už na babičku
mávala z vedlejší zahrady.
Pozdé odpoledne se přihnala domů jako velkávoda.,,Babi, užbuďevečeře?" volala
ještě z předsíně.

,,No, ty vypadáš, kde jsi se tak umazala?t.

,Jánewm, babi," tváíilase Katka jako neviňátko.
,,Tak béž do koupelny, pořádně se celá osprchuj a já za chvilku přijdu za tebou
a umyji ti vlasy. "

,,Ale proč,babi?'
,,Máš je plné pílsku. A ve špinauých vlasech se mohou zabydlet vši.''
,,To bych nechtěla," ošila se Katka a mimodělc se poškrábala na hlavě.
,,Tak už' béž," pobídla ii babička a šla do kuchyně vypnout sporák, aby
se jí nespálilo jídlo.
Ke stolu přišla Kačenka vymydlená avoiavá. Měla na sobě čisté tričko a tepláky.
Než se pustily do večeře, řekla babička: ,,Musím tě pochválit, Kačenko. Šnažíš
se dodržovat hygienické návylcy, a to je pro tvoje zdraví moc důležité."
,r|ávfun, babi, po večeři si ještě musím umYt ruce a pusu a vyčistit si zuby. A ráno,
neŽ mi nachystáš snídani, se opláchnu vlažnou vodou, obléknu se a učešu,"
slibovala Katka.

,,TY jsi moje hodná a učenlivá holčička," řekla babička a přivinula ji k sobě.
,,Babi, a přečteš mi za to před spaním nějakou pohádku?" chtěla Katka
naté pochvale něco vyzískat.
,,I to víš, že přečtu," pohladila babička Katku po vlasech a přinesla na stůI večeři.

Lákař upozorňuje:
Pra:videlné mytí rukou před jídlem nří bakteňe a předchdzí iníekčrvín a průjmol$rn
onemocněním. Důležité je i pra:tlidelné či§ění zubů. Dětem prospíud také dostatek spdnku
u |elidnérn a čistém prostředí. Ty,to ndvyky je ušak trutné pěŠtouat od útlého aěku dít'ěte.
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