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porodní míry

51 cm

3 630 g

1. měsíc

56 cm

4 320 g

2. měsíc

62 cm

4 610 g

3. měsíc

64 cm

5 460 g

4. měsíc

68 cm

6 020 g

5. měsíc

69 cm

6 470 g
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a její 5. měsíc života
Co je nového
Pozorní čtenáři si už možná jedné novinky
všimli. Na začátku pátého měsíce totiž dostala
malá slečna náušničky. Při propichování oušek
sice trochu protestovala, ale jinak se celá „operace“ obešla bez komplikací. Prvních 24 hodin
nosila lehkou čepičku, která pomáhala přidržet na uších čtverečky buničiny a dalších pět dní rodiče preventivně mazali
ušní lalůčky mastí proti zánětu.

PRVNÍ ROK
Na konci svého pátého měsíce života se Viktorie dočkala
dalších dvou „včeliček“. Jednalo se o přeočkování Hexavakcínou a také o nepovinné, ale hojně doporučované
očkování proti pneumokovým nákazám. I když se Viki
píchnutí vůbec nelíbila, budou ji chránit dohromady před
sedmi závažnými nemocemi. Jinak ale život naší ﬁgurantky
pokračuje ve svých zaběhnutých kolejích.Viktorka si každý den pilně
procvičuje všechny nově nabyté dovednosti a průběžně pracuje na jejich dalším rozvíjení. V pěti měsících má již natolik silné zádové a šíjové
svaly, že vleže na bříšku natahuje obě ručičky po hračce před sebou.
Dobře pase koníčky v poloze na bříšku a otáčí se na obě strany. Při hře
někdy udělá „letadélko“ tak, že na bříšku současně upaží obě ruce, zanoží nožičky a vysoko zvedne hlavu. V této poloze ji však rodiče raději
nenechávají dlouho, aby se příliš nenamáhala a ručičky jí dají k tělíčku
tak, aby se opírala o předloktí. Posílené svalstvo také holčičce umožňuje, aby se za prsty dospělého skoro sama přitáhla do sedu. Sedět ji
ale rodiče v tomto věku ještě nenechávají.

ženská je „upovídaná“. Dlouhé chvíle tráví pobrukováním a testováním, jaké zvuky dokáže vytvořit. Hitparádu momentálně vede jakési
„brrrr“ či „grrrr“, jakoby se snažila napodobit motor auta. Sem tam už
od ní rodiče slyší i náznaky slabik, které budou brzy základem pro první
slůvka.

Hry a zábava
Viktorka si začíná uvědomovat princip příčiny a následku. Když hračka
opakovaně při zmáčknutí zapíská, pochopí Viki souvislost a snaží se
vlastní aktivitou vyvolat pískání znovu. Z poznání principu příčiny
a důsledku se brzy vyklubala i prima zábava. Viktorka už přišla na to,
že když pustí hračku na zem, ozve se nejdříve rána a pak přijde maminka nebo tatínek a hračku opět podá. Rodiče tuto hru „na BÁC“
s dcerkou ochotně hrají. Viktorka v očekávání zvuku dopadající hračky
už předem přivírá oči a projevuje velikou radost, když dostane hračku
zpátky. Stále znovu a znovu si ověřuje, jestli to bude fungovat. Toto aktivní získávání zkušeností je pro děti velmi důležité, protože jsou při
něm nejen jeho účastníkem, ale i „režisérem“.

Viktorka s čím dál větší jistotou bere hračky do rukou a různě s nimi
manipuluje a zkoumá je. A za hračku považuje úplně všechno, co ve
svém dosahu vidí. Každý předmět přitom neomylně končí v pusince.
Rodiče musí mít na vědomí, že v dosahu malých zvědavých ručiček
mohou být jen věci bezpečné, čisté a netoxické. Rozvíjení vizuomotorické koordinace pomáhá Viki nejen odhalovat vlastnosti předmětů,
ale také vnímat prostor a postupně se v něm začít orientovat. Viki už
díky tomu rozeznává známá místa, osoby i opakující se činnosti.
Všimne si, že je v jiném prostředí nebo s neznámou osobou. Pokud je
spokojená a vyspinkaná, zvědavě si vše nové prohlíží, ale když nemá
náladu, reaguje pláčem a vymáhá si zpět máminu nebo tátovu náruč,
ten přístav bezpečí a jistoty. Viktorka si už také se sebou začíná spojovat své jméno. Když na ni maminka zavolá, otočí se k ní. Jako správná
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krabičky nebo PET lahve s něčím uvnitř, co při manipulaci chrastí. Pětiměsíční děti mají naštěstí jen krátkodobou paměť, takže se Viki raduje i z hraček, které dva až tři týdny neviděla, jako by to bylo poprvé.
Mezi oblíbené kratochvíle patří dále také hra „berany, berany, duc“. Viktorka již dobře ovládá pohyb hlavy a navíc má ráda, když k ní tatínek
nebo maminka přibližují obličej. Jen odhad síly pohybu ještě nemá moc
dobrý a tak musí dospělí dávat pozor, aby „duc“ neskončilo pláčem
a boulí.
Spoustu zábavy si Viki užívá s tatínkem, když na ni dělá různé legrační
obličeje a opičky, mění intonaci hlasu a Viktorku houpe, zvedá a nosí.
Je úžasné pozorovat, jak živě a nadšeně Viktorka tatínkovo „blbnutí“
očekává, přijímá a reaguje na ně. Rodiče jsou zkrátka v tomto věku (a
nejen v něm) tou největší, nejlepší a bezkonkurenčně nejoblíbenější
hračkou.

Další oblíbenou Viktorčinou hrou na stejném principu je schovávaná.
Maminka na okamžik schová obličej za polštář a pak udělá „kuk“. Viki
ji za to vždy odmění smíchem a hned tak ji tato hra neomrzí. Řehtá se
stejně srdečně po dvacátém maminčině „kuk“, jako po prvním.
Děti obecně milují všechno známé a opakující se. Proto je dobré vnést
do života děťátka co nejvíce pravidelně se opakujících činností, rituálů,
ale i her a říkanek. Vás možná nebude bavit dělat stodvacetkrát za
sebou paci, paci, pacičky, ale vašeho drobečka zaručeně ano.
Co ale děti v tomto věku stále stejné naopak mít nechtějí, jsou hračky.
Ani Viktorka není výjimkou, ty, které už zná, odmítá a natahuje se po
všem novém, aby to prozkoumala. To ovšem neznamená, že musí rodiče stále běhat do hračkářství pro něco nového. Ani by to nemělo
smysl, protože všechno nové je za chvíli okoukané a tudíž „staré“. Viki
úplně stačí ke štěstí, když se zmocní třeba kartáče na vlásky, plastové

SLOVO PEDIATRA
MUDr. Renáta
Růžková
z Odborné společnosti
praktických dětských
lékařů

V 5. měsíci dochází k výraznému rozvoji psychomotorických funkcí děťátka. To se zdokonaluje nejen v pohybu, ale i v orientaci
v prostoru. Děťátko se převaluje ze zad na bok
a na bříško. Na bříšku si hraje s oběma rukama, zdvíhá celý hrudníček nad podložku.
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V poloze vleže na zádech objevuje i nožky,
strká si je do úst, nejprve jednu, později obě
dvě. Hračky, které má v dosahu ruky, umí
uchopit. Drží je oběma ručkami, sleduje ji v rukách očima (má rádo jasné syté barvy – červenou, žlutou), podává si hračku z ruky do
ruky. Také již rozeznává mimiku blízké osoby,
laskavý nebo přísný hlas. Často se směje
a piští, výská, většinou ve vysokých tónech.
Během dne spí pětiměsíční kojenec asi 4 až 5
hodin, prodlužuje se doba bdění, rodiče ji
mohou využít i k aktivním hrám a dalšímu
rozvoji pohybových i rozumových schopností

jejich dítěte. V noci se naopak délka spánku
prodlužuje, děti se méně často budí. Pokud
jsme si je nenavykli nesprávnými návyky na
noční chování a opakované dlouhé uspávání
po nočním kojení (děti mají ještě nárok být
kojeny 1-2x v noci), pak se děťátko po krátkém
a vydatném kojení znovu samo lehce zabere
do spánku a spí v jednom kuse 5-7 hodin.
V jídelníčku není u plně kojených dětí žádná
změna, maminky plně kojí a nepodávají do
šesti měsíců věku žádné další přídavky stravy
ani čaj. Mateřské mléko je i v tomto věku pro
dítě tou nejlepší stravou a to jak hodnotou
svých živin, tak i svou stravitelností. Plně kojené děti nejsou ohroženy alergií na kravské
mléko, nezaskočí je ani žádné další alergeny.
Pokud však děti nejsou plně kojené, zvláště
pak pokud se v noci budí často na jídlo, neprospívají váhově nebo jsou více ohroženy
alergií na kravské mléko, (určujeme podle situace v rodině a tzv. alergické zátěže, tedy
podle onemocnění rodičů a prarodičů), pak doporučujeme od 5. měsíce přidat do stravy
kromě mléčné formule i další nemléčný příkrm. Další strava sice také může obsahovat
alergizující cizorodé bílkoviny, na které může
dítě získat přecitlivělost, ale riziko alergie na
kravské mléko je podáváním dalších příkrmů
menší. Podáváme pak sice více druhů látek, ale
v menším množství, takže riziko vzniku aler-
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gie je také menší. Tuhou stravu zavádíme u nekojených dětí kolem 5. měsíce věku. Maminky
někdy nesprávně zařazují zeleninové a ovocné
přesnídávky zbytečně brzy (ještě před začátkem 5. měsíce) a mohou tak přivodit dítěti například zažívací obtíže, ať už zácpu nebo
i opakované řídké stolice. Mateřské mléko
i adaptované mléčné formule jsou přece jen
daleko lépe stravitelné a zažívacím ústrojím
malého kojence lépe tolerované než zbytková
zeleninová strava. Proto základem stravy kojenců stále zůstává mléčná strava a k ní postupně přidáváme zeleninovou polévku nebo
zeleninový předkrm, u nekojených dětí v 5.
měsíci, u kojených dětí raději později, kolem
6. měsíce věku. Tuhou stravu vždy začneme
podávat lžičkou.
Pokud má maminka obavy o dostatek mléka,
pokud dítě v tomto věku méně přibírá na váze
anebo se v noci často budí „hlady“, pak je
vhodnější nespěchat se zeleninovým předkrmem, ale podávat na noc kaši. Na našem
trhu je dostatečná nabídka různých kaší pro
děti od ukončeného 4. měsíce, takže není potřeba, a dokonce to ani není vhodné, aby maminky dětem na noc samy vařily „klasickou“
krupicovou kaši. Ta je totiž nejen těžce stravitelná (děti může bolet bříško), ale hlavně obsahuje lepek (je v povrchní vrstvě obilných
zrn), který může v útlém kojeneckém věku

vážně, často i nevratně poškodit zažívací systém dítěte. Takové dítě je ohroženo onemocněním celiakií a je nutné mu pak v případě
onemocnění celoživotně připravovat bezlepkovou dietu a zcela ve stravě vynechat potraviny obsahující mouku a tím i lepek.
Renomovaní výrobci dnes vyrábějí nejen kaše
bezlepkové, ale v posledních letech dokonce
i kaše pro děti s nesnášenlivostí kravského
mléka. Na našem trhu jich je vždy dostatek.
Nejvhodnější bezlepková kaše pro počátek zavádění nemléčných příkrmů do stravy děťátka
je rýžová kaše. Ta je pro dítě nejen lehce stravitelná, ale i dostatečně sytivá, což jistě
maminky ocení. Navíc je většina ﬁremně vyráběných kaší obohacena o vitaminy a minerály, takže maminky nemusí mít obavy, že by
jejich zlatíčku něco chybělo. V posledních letech jsou u nás dostupné i dietní kaše. Pokud
se u miminka objeví příznaky alergie na bílkovinu kravského mléka (diagnózu určí dětský lékař), je nutné vynechat z jídelníčku
dítěte mléko i všechny mléčné výrobky. V případě prokázané alergie na kravské mléko se
dietní kaše ředí vodou, při preventivním podávání hypoalergenní kojeneckou mléčnou výživou. Dnes máme na trhu i kaše, které jsou
nejen bez mléka, ale současně i bez sóji (další
častý potenciální alergen) a bez lepku zároveň.
Pokud dítěti podáváme první tuhou stravu,

krmíme lžičkou. Naučme dítě hned v počátku
správným hygienickým návykům (umyjme mu
před jídlem ručky) a správným stolovacím návykům. Dítě zpočátku krmíme v náruči, později vsedě na klíně, teprve, když dítě jistě
samo sedí, může sedět v židličce u stolu či
svého stolečku. Nikdy však dítě do jídla nenuťte, neběhejte za ním se lžičkou při hře. Později by se vám to určitě vymstilo. Naučme dítě
esteticky stolovat hned od počátku. 
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PROBIOTIKA
přirození strážci zdraví
Probiotika dokážou příznivě působit na střevní mikroflóru a jejím prostřednictvím ovlivňují náš zdravotní stav. Trávicí trakt novorozence je
v okamžiku porodu sterilní. V průběhu několika hodin ho však osídlí
množství bakterií, které pocházejí z porodních cest matky a okolí.
Z tohoto důvodu je přirozený porod, přiložení dítěte k prsu a následné kojení důležité pro správný rozvoj jeho trávení a imunity. Důležité je také správné osídlení trávicího traktu matky probiotickými
kulturami.
I když termín probiotika každý nezná, pod názvem laktobacil nebo
bifidobakterie si představíme jogurt. Probiotika jsou protipólem antibiotik. Zatím co antibiotika ničí tělu škodlivé bakterie, probiotika
jsou bakterie tělu prospěšné. Celá řada vědeckých studií prokázala jak účinné jsou probiotika. Probiotické kultury zlepšují trávení,
zmenšují plynatost, zácpu a průjmy. Ale také snižují riziko propuknutí alergie anebo atopického ekzému u dětí.
Probiotika můžeme přijímat jako zakysané mléčné výrobky, potravinové doplňky, ale také v kvalitní kojenecké výživě. Nestlé doporučuje náhradní kojeneckou výživu BEBA 2 Premium s obsahem
aktivních kultur Bifidus BL, které na stěnách střeva
vytvářejí ochranný štít a zabraňují tak škodlivým bakteriím, aby se v trávicím traktu usazovaly a množily, čímž přirozeně posilují
obranyschopnost dětí.
Kojení je nejlepší způsob výživy dětí, proto mu dáváme
přednost před výrobky náhradní kojenecké výživy.

Více informací získáte na www.kojeneckavyziva.cz nebo na bezplatné infolince Nestlé: 800 135 135

