
POHÁDKY, KTERÉ OCHRÁNÍ 
ZOUBKY A ZDRAVÍ VAŠICH 

D TÍ. POHÁDKY, KTERÉ STOJÍ 
ZA TO ÍST!



Sedm k zlátek a šišlavý vlk
Na okraji vesničky stál malý domeček s  dřevěným plotem a  zeleným trávníkem. 

V domečku bydlelo sedm kůzlátek a jejich máma koza. Kůzlátka byla hodná, maminku 
ve všem poslouchala. Vždy po snídani, po obědě a dobré večeři si vyčistila zoubky a po-
tom si pěkně zazpívala:

My jsme malá kůzlátka, 
moc ráda si hrajeme, 
naši milou maminku
ve všem poslechneme.

Po každém jídle, 
vždy, když něco sníme,
utíkáme před zrcadlo 
a zoubky si vyčistíme.

Kartáček, pasta, ústní voda,
pro naše zdraví nic není škoda.
Jamky, plošky máme čisté,
zoubky krásné – to je jisté.

My nemáme v zubech díry, 
ani žádné kazy,
mějte, děti, zdravé zoubky, 
to jsou naše vzkazy.

Jednoho dne, když maminka nebyla doma, zabouchal kdosi na dveře:
„Buch, buch, buch, otevžete mi moje kůžlátka, to jšem já, vaše maminka. Nešu vám 

mlíško a šladkošti,“ ozvalo se za dveřmi.
Nejstarší kůzlátko otevřelo malé okénko ve dveřích a snažilo se zahlédnout, kdo to 

bouchá.
„To jšem já, vaše maminka!“ vykřikoval vlk schovaný za dveřmi.
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„Fuj! To je ale smrad!“ zakřičelo kůzlátko. „Je to 
cítit, jako kdyby někdo zapomněl vynést koš s od-
padky!“

„To jšem já, maminka koža,“ trval na svém vlk.
„Pojďte sem! Za dveřmi někdo šišlá,“ zavolalo na 

ostatní nejstarší kůzlátko.
„To není naše maminka,“ volali všichni, „naše maminka vůbec nešišlá a krásně voní!“
Najednou se za dveřmi někdo rozplakal. Nejstarší kůzlátko se vyklonilo a uvidělo 

zuboženého špinavého vlka. Vlk kvílel, že to on tak smrdí, protože se o sebe nestaral 
a nečistil si zuby. Proto teď nemá žádné kamarády a nikdo si s ním ani nechce povídat. 
V zubech má díry, v nich jsou zkažené zbytky jídla a ty moc smrdí. Některé zuby mu vy-
padly z tlamy, a proto tak šišlá. Už neumí vystrašit ani Červenou Karkulku.

Kůzlátkům bylo vlka líto, a tak mu poradila:
„Milý vlčku, jdi pěkně do lesa, rovně za 

nosem od našeho domečku, a  u  starého 
smrku najdeš detektivní kancelář Ztrá-
ty zdraví, ve které pracuje moudrý detektiv 
Zoubek. On ti určitě poradí.“

Vlk jménem Samuel se tedy vydal hledat 
detektiva Zoubka. Netrvalo dlouho a  našel ho. 
Ještě že se naučil číst, i když byl líný a moc se mu nikdy učit nechtělo. Měl ale přísného 
tatínka, a tak se musel učit každý den. Teď se mu to náramně hodilo. Uměl si přečíst ce-
dulky, které ho zavedly až k domku detektiva Zoubka.

Vlk zaklepal na dveře. Za chvíli se ve dveřích objevil moudře vypadající pán s lupou. 
Vlk pěkně pozdravil: „Dobrý den. Jmenuji še vlk Šamuel a mám problém šám še šebou. 
Štlatil jšem ždlaví a milá kůžlátka mi poladila, že byšte mi mohl pomočt.“

Detektiv Zoubek couvnul a přísně se na vlka podíval:
„No, to už jsem dávno neviděl, aby někdo takhle vypadal!“

Zavolal vlka do své pracovny, vytáhl lupu a pozorně si ho celého pro-
hlédl. A  co nevidí? Všude samé bacily! Na vlkově 

kůži, hlavě i v jeho tlamě.
„Fuj! Měl by ses stydět,“ řekl 

rozhněvaně detektiv zoubek.
„Takhle špatně se starat o svoje 

zdraví. Vždyť tě bacily celého sně-
dí! Zuby ti rozežraly, hnijí ti v nich 

zbytky jídla a je z toho příšerný 
smrad. Tady není jiné pomoci než po-
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řádný kartáč, mýdlo, zubní 
kartáček a pasta.“

Vlk se tedy pořádně 
vykoupal, vydrhnul a vyčistil 
si zuby. Detektiv Zoubek vzal 
opět lupu a díval se vlkovi do 
tlamy.

„Vždyť ty už nemáš v tlamě 
jediný zdravý zub! Zůstaly ti v tlamě jen 
ohavné pahýly. Zavoláme datla a bobra. Oni ti 
snad pomůžou.“

Přiletěl datel a  vyzobal vlkovi ze zubů všechny kyselé bacily. Bobr se podíval do 
tlamy a začal přemýšlet, jak má vlkovi pomoct, když má místo zubů jen takové nanico-
vaté zbytky. Detektiv Zoubek otevřel tlustou knihu a společně hledali, jaké zuby vlastně 
v puse máme. Na straně 145 našli pod nadpisem Naše zuby spousty popsaných obrázků. 
Bobr si pozorně obrázky zubů prohlédl a začal podle nich stavět. Obestavěl a spravil vl-
kovi všechny zbytky zubů a udělal mu pěkné plomby a korunky. Vlk hned přestal šišlat. 
A když otevřel tlamu, už z ní nebyl cítit zápach, ale voněla mu čistotou.

Děti, pomozte bobrovi opravit vlkovy zuby.
Jaké zuby máme v puse?

Jak mají správně vypadat?
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