
INŠTRUKTÁŽNA ZÚBKOVÁ SADA



Pozn.: Na začiatok treba deťom predstaviť postavičky Bibi a Bibka a toho, čo sa bude diať.

Milé deti, toto sú veveričky Bibi a Bibko.

Ako viete, veveričky papajú veľa orieškov, ktoré si lúskajú zúbkami. Preto ich musia mať krásne a najmä zdravé, 
a tak sa o ne vzorne každý deň starajú.

Chcete mať aj vy krásne a zdravé zúbky ako ony? Tak si pekne sadnite a spoločne s nimi sa naučíme, čo všetko 
treba vedieť, aby ste mali úsmev bez škaredého kazu a k zubárovi si chodili len po pochvalu, ako sa krásne o svoje 
zúbky staráte.

Poďme sa teda spoločne učiť, ako mať vždy a všade veselé zúbky.



ČO TREBA VEDIEŤ, NEŽ ZAČNEME1
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Pozn.: Ukazujte jednotlivé veci deťom na obrázku na prednej strane.

Keďže budeme viackrát spomínať rôzne slová, ktoré ste doteraz možno nepočuli, tak si na začiatok vysvetlíme,  
čo znamenajú.

Ďasno
Ďasno je ružové tkanivo okolo zúbkov, ktoré obaľuje kosť, v ktorej sú zúbky uložené.

Zubná korunka
Zubná korunka je časť zúbkov, ktorú vidno v ústach. Vytŕča od ďasna a treba si ju čistiť.

Zubná sklovina
Zubná sklovina je vrstva, ktorou sú pokryté všetky zúbky. Je veľmi tvrdá a chráni vaše zúbky proti škodlivým vplyvom jedla  
a proti odieraniu.

Čeľusť
Čeľusť je kosť, v ktorej sú uložené horné zúbky. 

Sánka
Sánka je kosť, v ktorej sú uložené spodné zúbky.

ČO TREBA VEDIEŤ, NEŽ ZAČNEME
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AKO RASTÚ ZÚBKY
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Pozn.: Ukazujte jednotlivé veci deťom na obrázku na prednej strane.

Prvé zúbky sa vám začali prerezávať ešte ako bábätku, približne vo veku šesť mesiacov, možno o pár mesiacov 
neskôr. Najprv vyrástli predné zúbky, v druhom roku života sa postupne začali prerezávať aj prvé mliečne stoličky 
a v troch rokoch už bolo v ústočkách všetkých 20 mliečnych zúbkov. 

Predné zúbky sa volajú rezáky, za nimi je ako tretí v poradí jeden očný zub a po ňom nasledujú dva zadné zúbky, 
ktoré sa volajú stoličky.

Tieto zúbky sú veľmi dôležité, lebo dovoľujú poriadne požuť to, čo papáte, a starajú sa aj o to, aby sa vám správne 
vyvinula čeľusť, sánka a tvárička. Takisto sú veľmi dôležité aj pre správnu výslovnosť, aby vám všetci kamaráti dobre 
rozumeli. Mliečne zúbky zároveň udržiavajú miesto pre druhé, trvalé zúbky, ktoré začnú rásť približne vtedy, keď 
budete mať päť rokov.

Ako prvý trvalý zub sa začne prerezávať prvá stolička, ktorá sa nazýva šestka, pretože je v zubnom oblúku v ústach 
v poradí na šiestom mieste. Tento nový zub je mimoriadne dôležitý pre dobré rozžutie potravy. 

Po šestkách sa začínajú prerezávať prvé a druhé stále rezáky (jednotky a dvojky), potom očné zuby (trojky), ďalej 
črenové zuby (štvorky a päťky) a nakoniec druhé a tretie stále stoličky (sedmičky a osmičky). Keď sa prerežú von 
všetky stále zúbky, budete mať v čeľusti a sánke spolu 32 zúbkov.

AKO RASTÚ ZUBKY



3 AKO SI TREBA ZÚBKY SPRÁVNE ČISTIŤ
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Pozn.: Pripravte si zo zúbkovej sady na ukážku presýpacie hodinky.

Na to, aby boli vaše zúbky krásne a zdravé, sa musíme spoločne naučiť, ako si zúbky správne čistiť. Zapamätajte 
si, že najprv si čistíme spodné zúbky, potom horné, pričom začíname čistiť na ľavej strane a postupujeme doprava.

Zúbky si je potrebné čistiť aspoň dvakrát denne, po raňajkách a večer pred spaním, ideálne však trikrát denne, 
teda aj po obede.

Zúbky si čistíme najmenej tri minúty. A aby ste si vedeli odmerať, koľko je to tri minúty, pomôžu vám v tom takéto 
presýpacie hodinky (ukázať), ktoré vám čas odmerajú.

Zúbky si treba čistiť vždy až po jedle, aby ste vymyli nečistoty od raňajok, obeda a večere. 

Zapamätajte si, že po tom, ako si večer vyčistíte zúbky, už nemôžete nič jesť a piť môžete len čistú vodu. Je to veľmi 
dôležité kvôli tomu, aby vám na noc neostal na zúbkoch usadený cukor a nečistoty z jedla. Ak by ste predsa len 
ešte niečo zjedli, zúbky si musíte umyť ešte raz.

AKO SI TREBA ZÚBKY SPRÁVNE ČISTIŤ



4 AKO SI TREBA ZÚBKY SPRÁVNE ČISTIŤ
KROK ① - stoličky
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Pozn.: Ak máte maketu chrupu, v tomto kroku treba detičkám najprv ukázať čistenie na nej (minulý rok si ju 
niektoré škôlky dokonca samy vyrobili z papiera vo veľkom rozmere). Následne je potrebné čistenie zúbkov 
s deťmi aj prakticky cvičiť. Každé dieťatko si vezme svoju kefku a v tomto kroku si čistí stoličky, pani učiteľka chodí, 
ukazuje, kontroluje a opravuje.

V prvom kroku si čistíme všetky žuvacie plôšky stoličiek, a to kĺzavým pohybom spredu dozadu. 

Nezabudnite, že stoličky sa nachádzajú hore, dolu, vľavo aj vpravo. 

Žuvacie plôšky stoličiek si začíname čistiť vľavo dolu, potom prejdeme vpravo. Po tom, ako si dôkladne vyčistíme 
všetky spodné stoličky, si vyčistíme aj horné. Najprv vľavo hore, potom vpravo hore.

Dávajme si pozor, aby sme si dôkladne vyčistili všetky stoličky vrátane tých najzadnejších.

Treba si zapamätať, že kefkou sa nemá tlačiť ani ju zúbkami hrýzť. 

Pozn.: Najčastejšie chyby u detičiek, na čo sa špeciálne zamerať:

Deti ťahajú kefku krátko dopredu a dozadu, t.j. často nepríde kefka až k zadným stoličkám – treba ich učiť dlhý 
pohyb spredu dozadu tak, aby kefka vyčistila aj najzadnejšiu stoličku.

Deti vytáčajú kefku pri pohybe došikma, kefka musí smerovať kolmo na stoličky tak, aby zapadla do „stoličkovej 
drážky“.

AKO SI TREBA ZÚBKY SPRÁVNE ČISTIŤ
KROK ① - stoličky



5 AKO SI TREBA ZÚBKY SPRÁVNE ČISTIŤ
KROK ② – vonkajšia strana zúbkov



5
Pozn.: Ak máte maketu chrupu, v tomto kroku treba detičkám najprv ukázať čistenie na nej (minulý rok si ju 
niektoré škôlky dokonca samy vyrobili z papiera vo veľkom rozmere). Následne je potrebné čistenie zúbkov 
s deťmi aj prakticky cvičiť. Každé dieťatko si vezme svoju kefku a v tomto kroku si čistí vonkajšie strany zúbkov, 
pani učiteľka chodí, ukazuje, kontroluje a opravuje.

Následne si musíme vyčistiť vonkajšiu stranu všetkých zúbkov. Začíname dolu vľavo vzadu, pri poslednej stoličke, 
čistíme zúbok po zúbku po celom zúbkovom oblúku, až kým sa nedostaneme na druhú stranu k poslednej stoličke 
vpravo. Takto si nezabudneme vyčistiť žiaden zúbok.

Keď si vyčistíme celý spodný zúbkový oblúk po vonkajšej strane, prejdeme hore a vyčistíme si aj celý horný vonkajší 
zúbkový oblúk. Taktiež začíname vľavo vzadu, pri poslednej stoličke, čistíme zúbok po zúbku po celom zúbkovom 
oblúku, až kým sa nedostaneme na druhú stranu k poslednej stoličke vpravo.

Zúbky sa správne čistia drobným krúživým pohybom kefky, ktorú držíme šikmo k ďasnu. 

Treba si zapamätať, že kefkou sa nemá tlačiť ani ju zúbkami hrýzť.

AKO SI TREBA ZÚBKY SPRÁVNE ČISTIŤ
KROK ② - vonkajšia strana zúbkov
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KROK ③ – vnútorná strana zúbkov
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Pozn.: Ak máte maketu chrupu, v tomto kroku treba detičkám najprv ukázať čistenie na nej (minulý rok si ju 
niektoré škôlky dokonca samy vyrobili z papiera vo veľkom rozmere). Následne je potrebné čistenie zúbkov 
s deťmi aj prakticky cvičiť. Každé dieťatko si vezme svoju kefku a v tomto kroku si čistí vnútorné strany zúbkov, 
pani učiteľka chodí, ukazuje, kontroluje a opravuje.

V ďalšom kroku si rovnakým spôsobom vyčistíme aj vnútornú stranu zúbkov, hore aj dolu.

Začíname dolu vľavo vzadu, pri poslednej stoličke, čistíme zúbok po zúbku po celom zúbkovom oblúku, až kým sa 
nedostaneme na druhú stranu k poslednej stoličke vpravo. Takto si nezabudneme vyčistiť žiaden zúbok.

Keď si vyčistíme celý spodný zúbkový oblúk po vnútornej strane, potom prejdeme hore a vyčistíme si aj celý horný 
vnútorný zúbkový oblúk. Taktiež začíname vľavo vzadu, pri poslednej stoličke, čistíme zúbok po zúbku po celom 
zúbkovom oblúku, až kým sa nedostaneme na druhú stranu k poslednej stoličke vpravo.

Zúbky sa správne čistia drobným krúživým pohybom kefky, ktorú držíme šikmo k ďasnu. 

Treba si zapamätať, že kefkou sa nemá tlačiť ani ju zúbkami hrýzť.

AKO SI TREBA ZÚBKY SPRÁVNE ČISTIŤ
KROK ③ - vnútorná strana zúbkov



7 AKO SI TREBA ZÚBKY SPRÁVNE ČISTIŤ
KROK ④ – jazyk
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Pozn.: Ak máte maketu chrupu, v tomto kroku treba detičkám najprv ukázať čistenie na nej (minulý rok si ju niektoré  
škôlky dokonca samy vyrobili z papiera vo veľkom rozmere). Následne je potrebné čistenie zúbkov s deťmi aj 
prakticky cvičiť. Každé dieťatko si vezme svoju kefku a v tomto kroku si čistí jazyk, pani učiteľka chodí, ukazuje, 
kontroluje a opravuje.

Na záver, keď sú všetky zúbky čisté, si nezabúdame vyčistiť aj jazyk. 

Vypláchneme si ústočká vodou, opláchneme kefku od pasty.

Vyplazíme jazyk a čistou kefkou ho stierame pohybom zhora dolu.

Opäť vypláchneme ústočká vodou.

Keď sme si zúbky vyčistili, príde na rad ich dočistenie.

AKO SI TREBA ZÚBKY SPRÁVNE ČISTIŤ
KROK ④ - jazyk



8 DOČISŤOVANIE ZÚBKOV
KROK ⑤



Pozn.: Pripravte si zo zúbkovej sady na ukážku jednozväzkovú kefku na dočistenie zúbkov.

Posledným krokom večerného čistenia zúbkov je ich dočistenie, ktoré musia urobiť vaši rodičia. Po tom, ako si vyčistíte zúbky 
a jazyk, treba pripomenúť mamine či tatinovi, aby zúbky nezabudli dočistiť, aby sa z nich na noc odstránili všetky zvyšky povlaku. 
Je to veľmi dôležité, pretože si samy ešte neviete všetky zúbky vyčistiť úplne dokonale.

Zúbky vám musia dočisťovať rodičia každý deň, a to aspoň kým nebudete mať 12 rokov. Vtedy si už dokážete vyčistiť zúbky dobre aj samy.

Zúbky vám môžu dočistiť klasickou kefkou, ktorou si umývate zúbky, ale najlepším pomocníkom na dočistenie je jednozväzková kefka 
(ukázať).Táto kefka má malú guľatú hlavičku, ktorá sa dostane aj na také ťažko prístupné miesta, kam sa klasická kefka nedostane.
 
Kefka by mala mať minimálne množstvo detskej zubnej pasty, ale môže byť aj bez nej.

Zúbky sa dočisťujú malými drobnými krúživými pohybmi zúbok po zúbku. Každý zúbok si čistíme z 3 strán – zvnútra, zhora 
a spredu. Taktiež začíname dolu vľavo vzadu, pri poslednej stoličke, čistíme zúbok po zúbku po celom zúbkovom oblúku, až kým 
sa nedostaneme na druhú stranu k poslednej spodnej stoličke vpravo. 

Keď sú dočistené všetky spodné zúbky, rovnako si dočistíme aj horné. Začíname hore vľavo vzadu, pri poslednej stoličke, čistíme 
zúbok po zúbku po celom zúbkovom oblúku, až kým sa nedostaneme na druhú stranu k poslednej hornej stoličke vpravo.

Dočisťovaciu kefku si nezabudni vymeniť každé 3 mesiace, po každej infekčnej chorobe, ale ak je opotrebovaná, tak, samozrejme, aj skôr.

SPRÁVNY POSTOJ PRI DOČISŤOVANÍ
A viete, ako máte správne stáť, keď vám rodičia dočisťujú zúbky? (ukázať obrázok na prednej strane príp. prakticky predviesť)
Keď vám rodičia dočisťujú zúbky, je veľmi dôležitý správny postoj. Správne sa stojí tak, že sa maminke alebo tatinovi otočíte 
chrbtom, opriete sa im o nohy, vyvrátite hlavičku dozadu a doširoka otvoríte pusinku. Takto vám budú vedieť krásne dočistiť 
všetky zúbky vrátane posledných stoličiek. Keď by ste im stáli tvárou v tvár, vtedy vám nevedia 
dobre dočistiť všetky zúbky. 
Preto si treba dávať pozor, aby ste pri dočistení vždy dobre stáli.
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DOČISŤOVANIE ZÚBKOV
KROK ⑤



ZUBNÁ NIŤ
KROK ⑥9
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Pozn.: Pripravte si zo zúbkovej sady na ukážku detskú zubnú niť na paličke.

Keď už máte štyri roky, po dočistení zúbkov začnete používať aj zubnú niť. Tiež ju treba používať raz denne, po večernom 
čistení. Najlepšia je zubná niť na paličke, ktorá sa ľahko drží a pohodlne vyčistí všetky priestory medzi zúbkami, kam sa  
s kefkou nedá dostať.  

Kým ste ešte v škôlke, zubnou niťou by vám mali čistiť zúbky rodičia.

Použitie zubnej nite je veľmi dôležité. Čo myslíte, koľko strán má zúbok? Správne, päť. No kefkou vyčistíte len tri 
z nich, zvonku, zvnútra a zhora. Sprava a zľava však vyčistí zúbok len zubná niť.

Zúbky začíname niťou čistiť medzi poslednou a  predposlednou stoličkou. Zubnú niť zasúvame medzi zúbky 
pílkovitým pohybom spredu dozadu a rovnako ju aj vysúvame. Vyvíjame minimálny tlak. Takto vyčistíme všetky 
medzizubné priestory po celom zúbkovom oblúku hore aj dolu.

Pozn.: Na detskej zubnej niti je napísané, že je vhodná od 6. roku. Myslí sa tým, že nie je vhodná na použitie pre 
deti, resp. do detských rúk. Avšak rodič ju môže používať, samozrejme, aj skôr.

ZUBNÁ NIŤ
KROK ⑥ 



MEDZIZUBNÉ KEFKY
KROK ⑦10
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Pozn.: V tomto kroku je dôležité vysvetliť, že v škôlke síce medzizubné kefky nepotrebujú, ale keď im vyjde prvý 
trvalý zúbok, už im ju bude treba.

Keď chcete mať zúbky správne vyčistené, musíte používať všetky zúbkové pomôcky – kefky, zubnú niť a aj 
medzizubné kefky. Klasické kefky nám vyčistia tri strany zúbkov – zhora, spredu a zvnútra. Zubná niť nám zase 
vyčistí len tie časti, v ktorých sa zúbky navzájom dotýkajú. Medzizubná kefka však čistí spodnú časť medzizubného 
priestoru v mieste, kde sa spájajú dva zúbky spolu s ďasnom.

Je to voľný priestor, taký maličký trojuholník, ktorý sa tiež plní povlakom a zvyškami jedla. A zubný kaz vzniká 
najčastejšie práve v tomto priestore, lebo na jeho vyčistenie sa väčšinou zabúda, a to nielen deti, ale aj dospelí.

Keďže každý trojuholník je inej veľkosti, máme aj rôzne medzizubné kefky. Líšia sa farbou a veľkosťou štetinky. Na 
každý „trojuholník“ si tak treba zvoliť tú správnu.

Medzizubná kefka vyčistí dvoma ťahmi, najprv dnu, potom von, povlak z dolného medzizubného priestoru. Deťom 
nimi však musia čistiť zúbky rodičia, lebo medzizubné kefky patria deťom do rúk až neskôr, keď sa samy naučia 
správny spôsob ich zavádzania.

Preto nezabúdajte, aby vám ho od prvého trvalého zúbka vaši rodičia každý večer vyčistili, lebo až po vyčistení 
zúbkov kefkami, zubnou niťou a medzizubnými kefkami môžeme povedať, že máme zúbky dôkladne vyčistené.

MEDZIZUBNÉ KEFKY
KROK ⑦ 



ÚSTNA VODA
KROK ⑧11
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Pozn.: V tomto kroku je dôležité vysvetliť, že záverečné vypláchnutie ústnou vodou deti síce ešte čaká, je to dôležité, 
ale až od 6. roku. Veľakrát sa totiž stáva, že rodičia dávajú ústnu vodu aj 3- či 4-ročným deťom a neprečítajú si, 
čo je napísané na jej obale, od akého veku je vhodná. Teda skôr je to upozornenie, že ústnu vodu áno, ale až od 
6. roku života.

Keď budete väčší a budete mať aspoň šesť rokov a všetky mliečne zúbky sa vymenia za trvalé, tak ako posledný 
krok večerného čistenia by mala prísť na rad ústna voda. 

Tá však neslúži na čistenie zúbkov, ale zabezpečuje ochranu ďasien aj zúbkov, pomáha ich chrániť pred vznikom 
povlaku a takisto zanecháva v ústočkách príjemný pocit.

ÚSTNA VODA
KROK ⑧



KEDY SI UMÝVAME ZÚBKY
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Pozn.: Ukázať na obrázkoch na prednej strane.

Zúbky si umývame minimálne 2×, ideálne 3× denne.

Nezabúdame, že si ich umývame vždy po jedle, teda po raňajkách, po obede a po večeri.

NEZABUDNITE
Ako sme si už spomínali, večer, keď si poslednýkrát v dni vyčistíte zúbky, nemôžete nič papať a piť môžete iba čistú 
vodu. A by ste predsa len ešte niečo zjedli alebo vypili niečo sladké, musíte si zúbky vyčistiť ešte raz.
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KEDY SI UMÝVAME ZÚBKY



ZUBNÁ KEFKA13



Pozn.: Pripravte si zo zúbkovej sady na ukážku zubnú kefku. Ak je to možné, pripravte si na ukážku aj rozstrapkanú 
zubnú kefku.

Každý škôlkar by mal mať kefku, ktorá má veľmi jemné štetinky. Tieto totiž dokážu dôkladne vyčistiť všetky zúbky. 
Mali by byť oblé, aby nezraňovali ďasná, a rovnakej výšky, aby dokázali poriadne vyčistiť všetky zúbky. 

Kefka by mala mať aj dávkovaciu značku (ukázať). Je to značka, ktorá sa nachádza medzi štetinkami a je inej farby 
ako štetinky. Táto farba naznačuje, kam a koľko zubnej pasty treba použiť na čistenie zúbkov.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou kefky pre škôlkarov je, aby mala malú a oblú hlavu. Tá totiž dokáže vyčistiť každý 
zúbok samostatne.
 
Veľmi dôležitá je aj rukoväť kefky. Tá by mala byť tvarovaná tak, aby ste ju mohol ľahko chytiť a držať v ruke.

DÔLEŽITÉ
Nezabudnite si vymeniť zubnú kefku minimálne každé tri mesiace! Pokiaľ je zničená, tak, samozrejme, aj skôr. 
Zubnú kefku si musíte vymeniť aj po každom infekčnom ochorení, akým je napríklad angína či chrípka.

NEZABUDNITE
Je dôležité, aby po vyčistení zúbkov vaši rodičia opláchli kefku horúcou vodou.
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ELEKTRICKÁ ZUBNÁ KEFKA14



Pozn.: V  tomto kroku je dôležité vysvetliť, že elektrická kefka je síce pre deti zábavná a  rady si s  ňou čistia 
zúbky, ale nie je vhodná na každodenné použitie, pretože nevytvára v deťoch správne návyky, čo sa týka správnej 
techniky čistenia zúbkov, teda nenaučia sa správne si čistiť zúbky.

Keď sa vám páči elektrická zubná kefka, môžete si čistiť zúbky aj ňou, rovnakým postupom ako pri klasickej kefke.

Avšak nepoužívajte ju stále, len niekedy, pretože s takouto kefkou sa nenaučíte správne sa o svoje zúbky starať.
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ZUBNÁ PASTA15



Pozn.: Pripravte si zo zúbkovej sady na ukážku zubnú pastu. Tu treba prízvukovať najmä množstvo pasty, ktoré 
rodičia a pani učiteľky deťom dávajú a aké majú dávať. Často jej totiž dávajú veľmi veľa!

Na to, aby v zúbkoch nevznikal zubný kaz, nám veľmi môžu pomôcť zubné pasty s obsahom fluoridu. Fluorid je 
totiž minerál, ktorý zvyšuje odolnosť zúbkov proti zubnému kazu. 

Výber pasty podľa veku
Obsah fluoridu v paste je veľmi dôležitý. Vaši rodičia by mali vedieť, že zubná pasta pre detičky by mala mať menej 
fluoridu ako pasta pre dospelých. Pre najmenšie detičky by mala obsahovať 250 až 500 ppm fluoridov, pre detičky 
od dvoch do šiestich rokov 1 000 ppm fluoridov a pre tie staršie až 1 450 ppm fluoridov. Tá zvláštna značka ppm je 
číslo, ktoré treba pohľadať na obale zubnej pasty, aby ste s rodičmi v obchode vybrali vždy tú pastu, ktorá je pre 
vás najlepšia.

Dávkovanie
Na dávkovanie zubnej pasty používajte dávkovaciu značku na zubnej kefke, ktorú sme spomínali pri informáciách 
o zubnej kefke. Pamätajte si, že väčšie množstvo zubnej pasty neznamená, že umyje zúbky lepšie. Množstvo pasty 
na kefke by malo byť veľké zhruba ako malý hrášok.

TIP
Zubné pasty majú rôzne príchute, v obchodoch nájdete mentolové, malinové, jahodové a mnohé ďalšie. Povedzte 
svojim rodičom, akú príchuť máte najradšej, aby ste sa tešili, keď si pôjdete umývať zúbky.
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16 STRAVA A NÁPOJE 



Pozn.: Poproste pani kuchárky, aby vám pripravili ukážky zdravej a nezdravej stravy, aby deti mohli samy roztriediť, 
čo zúbkom škodí a čo nie. Takisto máte k dispozícii aj pracovný list, v ktorom si môžu deti samy takéto potraviny 
označiť. Pracovný list je potrebné nakopírovať na príslušný počet detí.

To, či máte alebo nemáte zdravé zúbky, veľmi ovplyvňuje aj jedlo, ktoré papáte. Jednou z  vecí, ktorá zúbkom 
najviac škodí, je cukor. Toho je veľmi veľa napríklad vo všetkých sladkostiach či v malinovkách. Úplne vylúčiť cukor 
či cukrom sladené potraviny a nápoje z jedálneho lístka nemôžete, to by ani nebolo dobré. 

Čo však urobiť môžete, je obmedziť ich množstvo, čiže nejesť a nepiť toľko sladkého, koľko by ste možno chceli. Po 
zjedení sladkého jedla alebo vypití sladkého nápoja totiž ostáva cukor na zúbkoch a čím dlhšie tam je, tým viac im 
škodí a spôsobuje zubný kaz.

Potraviny, ktoré zúbkom škodia:
	sladké výrobky
	keksíky a čokolády
	sladké nápoje
	potraviny obsahujúce škroby, ako napríklad hranolčeky

Sladkosti by ste mali papať maximálne 1× denne, a to ideálne popoludní, keď je blízko k večernému čisteniu zúbkov.

TIP
Počas dňa je dobré si po jedle čistiť zúbky aj žuvačkami bez cukru, pretože takéto  
žuvačky zvyšujú tvorbu slín a zvyšky potravy v ústočkách sa tak zriedia a rýchlejšie idú  
z úst preč. Párminútové žutie žuvačky po každom jedle, najlepšie pod dohľadom  
dospelých, ochráni zúbky a zmyje z nich nežiaduci cukor. Žuvačkou však určite  
nenahrádzajte čistenie zúbkov.
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STRAVA A NÁPOJE – čo našim zúbkom škodí a čo nie

Naopak, zúbkom sú prospešné tieto potraviny:
	mliečne výrobky a mlieko
	syry
	ovocie
	zelenina 



NÁVŠTEVA ZUBÁRA17



Pozn.: Vysvetlite deťom, že zubár je lekár – kamarát, ktorý im poradí, ako sa o zúbky správne starať.

Detský zubár je lekár, ktorý detičkám kontroluje zúbky a pozerá sa, či sú všetky zúbky zdravé. Návštevy u zubára 
sa netreba báť. U zubára je veľké kreslo a nad ním veľké svetlo. Do kresla si pohodlne sadnete, otvoríte ústa a ujo 
doktor alebo teta doktorka skontrolujú, či sú všetky zúbky v poriadku. Takáto kontrola vôbec nebolí a vy sa môžete 
aspoň spýtať na všetko, čo vás o zúbkoch zaujíma. Určite vám radi na všetko odpovedia.

Prvýkrát treba ísť k zubárovi hneď, ako sa prereže prvý zúbok, najneskôr však do prvých narodenín. 

Potom treba chodiť na prehliadku aspoň raz za pol roka. Pri pravidelných návštevách ambulancie môže zubár 
včas odhaliť nielen zmeny na zúbkoch a ďasnách, ale aj ich nesprávny rast a poradiť, čo robiť, aby boli zúbky opäť 
zdravé a pekné. 

Preventívne prehliadky 2× ročne hradí poisťovňa, takže to vašich rodičov nebude stáť žiadne peniažky.

Čo by vás mohlo zaujímať
Videli ste už detičky so smiešnym drôtikom na zúbkoch? Tieto drôtiky sa volajú strojček na zuby. Lekár ich dá 
dieťatku vtedy, keď mu rastú trvalé zúbky a zistí, že nerastú tak rovno, ako by mali. Nie je to nastálo, iba na pár 
mesiacov, pokiaľ sa zúbky nenarovnajú do správnej polohy. Vďaka strojčeku tak môže mať v  dospelosti každý 
krásny rovný úsmev.
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ZAPAMÄTAJTE SI18



Pozn.: Zhrňte deťom / rodičom najdôležitejšie veci, čo sa naučili.

Pre deti a rodičov
	Zúbky si vždy čistite aspoň 2× denne, ideálne však 3× denne, aby boli krásne zdravé a veselé. Na konci nezabúdajte na jazyk a večer poproste 

rodičov, aby vám zúbky dočistili. 
	Zúbky musia rodičia dočistiť každý deň, a to po večernom čistení.
	Zúbky si čistite aspoň tri minúty, čas pomôžu odmerať presýpacie hodiny, ktoré by mali byť pripravené vždy vedľa zubnej kefky.
	Vyberte si vhodnú zubnú kefku a pastu, tak ako sme si to povedali. 
	Nezabudnite, že kefku treba meniť aspoň raz za tri mesiace, potom keď je rozstrapkaná a po každej chorobe.
	Nejedzte sladkosti alebo sladké jedlá počas celého dňa, ale len raz za deň, najlepšie popoludní, aby sa zbytočne neusádzal na zúbkoch cukor.
	V jedálnom lístku obmedzte sladkosti a radšej ich nahraďte ovocím, zeleninou alebo jogurtom.
	Takisto obmedzte aj sladké a ovocné nápoje a namiesto nich pite čistú vodu alebo nesladený čajík.
	Po jedle môžete žuť pod dozorom rodiča pár minút žuvačku bez cukru, ktorá podnieti tvorbu slín, ktoré vymyjú preč cukor zo zúbkov.
	Po tom, ako si večer vyčistíte zúbky, už nič nejedzte a pite len čistú vodu. Je to veľmi dôležité kvôli tomu, aby na noc neostal na zúbkoch usadený 

cukor a nečistoty z jedla. Ak by ste predsa len niečo jedli alebo pili niečo iné ako vodu, zúbky si treba vyčistiť ešte raz.

Pre rodičov – NAJČASTEJŠIE CHYBY
„Rýchlo si umy zúbky, ponáhľame sa!“ 
Zúbky si nikdy neumývame rýchlo, zúbky treba vždy umývať aspoň tri minúty a správnym postupom, aj keby mali ísť deti o 5 minút neskôr spať. Ráno tiež 
budíme deti tak, aby mali čas v pokoji a správne si zúbky vyčistiť. Slovo rýchlo k vytváraniu správnych návykov v oblasti dentálnej hygieny u detí nepatrí.

„Dobre, je veľa hodín, dnes si teda nemusíš výnimočne umývať zúbky!“ 
Deťom nikdy neodpúšťame umývanie si zúbkov, musíme byť dôslední vo vytváraní správnych návykov, ináč sa deti naučia, že pravidelnosť nie je 
podstatná, lebo veď občas aj „netreba“.

„Počkaj, keď si nebudeš umývať zúbky, pokazia sa ti, potom pôjdeme k zubárovi a uvidíš, čo ti ten bude robiť a ako ťa to bude bolieť!“ 
Deti zubným lekárom NIKDY nestrašíme, iba tak v nich vyvoláme traumu zo zubára a budú sa ho báť. Zubár má byť kamarát, kam sa chodia detičky 
pochváliť a ukázať, ako krásne sa o zúbky starajú.

„Načo by som išiel k zubárovi tak skoro, stačí, až keď bude mať moje dieťa trvalý chrup, resp. keby bol nejaký problém.“ 
Je veľkou chybou ísť s dieťatkom k zubárovi, až keď má problém, a teda bude absolvovať pravdepodobne  
nepríjemné ošetrenie. Je dôležité, aby si dieťatko na zubára zvyklo bez bolesti, aby ho bralo ako každého iného  
ekára a nemalo z neho strach. K zubárovi tak bude chodiť najmä po pochvalu, ako sa krásne o svoje zúbky stará,  
a nie kvôli bolestivému vyšetreniu.
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VYSKÚŠAJME SA19



Otázky pre deti aj rodičov
	Ako často si majú detičky čistiť zúbky? 
 Minimálne 2×, ideálne 3× denne, teda ráno, na obed a večer, vždy po jedle.
	Ako často si majú čistiť detičky zúbky?  
 Aspoň 3 minúty.
	Koľkokrát za deň musí mamina alebo tatino dočistiť zúbky?
 1× denne, vždy po večernom čistení.
	Ako treba správne stáť, keď mamina alebo tatino dočisťujú zúbky?
 Otočení chrbtom, opretí o nohy, hlavička vyvrátená dozadu, otvorené ústočká.
	Čo urobiť, keď je kefka rozstrapkaná?
 Treba ju vymeniť.
	Ako často sa mení kefka?
 Minimálne 1× za tri mesiace, keď je rozstrapkaná a po chorobe.
	Ráno si umývam zúbky pred raňajkami či po raňajkách?
 Až po raňajkách.
	Na obed si umývam zúbky po obede či pred obedom?
 Až po obede.
	Večer si umývam zúbky po večeri či pred večerou?
 Až po večeri.
	Čo môžem piť po večernom čistení zúbkov?
 Iba čistú vodu. Ak by ste vypili niečo iné ako vodu, treba si zúbky vyčistiť ešte raz.
	Čo môžem jesť po večernom čistení zúbkov?
 Nič. Ak by ste predsa len niečo zjedli, treba si zúbky vyčistiť ešte raz.
	Čo našim zúbkom škodí? Aká strava a nápoje?
 Čokolády, cukríky, keksíky, lízanky, čipsy, hranolčeky, sladené nápoje atď.
	Čo našim zúbkom neškodí? Aká strava a nápoje?
 Mlieko, mliečne výrobky, jogurty, syry, ovocie, zelenina atď.
	Ako často by sa mali maximálne jesť sladkosti za deň?
 1× denne, v  malom množstve, ideálne poobede, keď je blízko k  večernému 

čisteniu zúbkov. 
	Kedy žujem žuvačku a čomu žuvačka pomáha?
 Po jedle, bez cukru, pomáha vymyť nečistoty zo zúbkov.

Pozn.: Dávajte deťom / rodičom otázky, aby ukázali, čo sa naučili. Potom im povedzte aj správne odpovede.

19 Otázky len pre rodičov
	Aká je správna následnosť jednotlivých krokov pri čistení?
 1. Vyčistenie žuvacích plôch stoličiek
 2. Vyčistenie vonkajších strán zúbkov
 3. Vyčistenie vnútorných strán zúbkov
 4. Vyčistenie jazyka
 5. Dočistenie zúbkov (dočisťuje rodič)
 6. Vyčistenie zúbkov zubnou niťou (od 4. roku)
 7. Použitie medzizubných kefiek (od 6. roku priebežne, od 12. roku   

 každodenne)
 8. Použitie ústnej vody (od 6. roku)
	Od akého veku čistíme deťom zúbky?
 Od prerezania prvého zúbka.
	Od akého veku dočisťujeme deťom zúbky?
 Zúbky dočisťujeme deťom, odkedy si začnú čistiť zúbky samy.
	Do akého veku dočisťujeme deťom zúbky?
 Do 12. roku života.
	Kto dočisťuje deťom zúbky?
 Rodičia, resp. iná dospelá osoba, ktorá má osvojený správny postup 

čistenia zúbkov.
	Ako často dočisťujeme deťom zúbky?
 Každý deň, vždy po večernom čistení.
	V ktorom veku začneme detičkám čistiť zúbky aj zubnou niťou?
 Od 4. roku života.
	Kedy pridáme po čistení aj ústnu vodu?
 Od 6. roku života.
	V ktorom veku treba ísť prvýkrát s dieťatkom na preventívnu prehliadku 

k zubnému lekárovi?
 Do 1. roku života.
	Ako často treba chodiť na preventívne prehliadky k zubnému lekárovi?
 2× ročne, preventívne prehliadky sú zdarma, hradí ich poisťovňa.

VYSKÚŠAJME SA, ČO VŠETKO SME SA NAUČILI



NA ZÁVER20



Pozn.: Poďakovanie.

Milé deti, tak a to je všetko. Dozvedeli si sa veľa nových informácií? To je skvelé. Keď sa teraz, ešte v škôlke, naučíte 
správne sa starať o svoje zúbky, zabezpečíte si tým krásny, zdravý a veselý úsmev na celý život.

Ďakujeme aj vám, milí rodičia, že ste dnes prišli, a veríme, že všetky informácie, ktoré ste sa dozvedeli, budete 
spoločne s vašimi detičkami využívať pri každodennej starostlivosti o zúbky.

A nezabudnite si doma spievať naše pesničky a pozerať naše rozprávky, ktoré vám každý deň pripomenú, ako si 
správne zúbky čistiť.
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Veselé zúbky Zubožrút Zubné kefky Medzizubné 
kamarátky

Zdravá strava Trvalé zúbky


