DĚTSKÝ SVĚT
dupává nožičkama do taktu. K tomu si prý
nově začala i prozpěvovat. „Lalálalala...“ Při takovém výdeji energie se člověk ani nediví, že je
Viktorka štíhlejší než většina dětí. (Její tělo je
sice pevné a štíhlé, ale rozhodně není hubené
či neduživé. Což je vlastně výborný vklad do
budoucnosti – počet tukových buněk se podle
odborníků od dětství nemění, jen jejich velikost... Když se Viktorce podíváte na nohy, tukové faldíky byste tam opravdu hledali marně,
zato má pěkně prokreslené svaly – na lýtkách
i stehnech.)
Nedávno se rodiče doslova odbourali smíchy.
Maminka odkudsi vylovila střapce, s nimiž
kdysi vystupovala coby mažoretka. Viki si je
navlékla na ručičky (střapce byly skoro stejně
velké jako ona) a pustila se s vervou do tance
a zpěvu (rozuměj – kroucení a broukání). Je to
komediantka.

Co nového
se Viki naučila?

a její 15. měsíc života
Neodchytitelné
a neuchopitelné šídlo
Patnáctý měsíc je pro většinu dětí důležitým
obdobím, mnohem důležitějším než například
dovršení prvního roku, protože kolem patnáctého měsíce už si je dítě opravdu jisté
svýma nožičkama. Chůze totiž znamená i
nově nabytou schopnost utéci – ano, jsou
chvíle, kdy vám váš malý raubíř doslova proklouzne pod rukama. A v případě energické a
droboučké Viktorky to platí dvojnásob. Čas od
času je doslova neuchopitelná . Odbíhání od
maminky chápe mrňous většinou jako bezvadnou hru a líbí se mu, když se za ním
mamča žene, když ho co chvíli odchytává a
snaží se (marně) nastavit ho po směru vytyčené trasy. Viktorka totiž jako správný anarchista zdrhá zásadně do protisměru. To, co
považuje dítko za neskutečnou legraci, zas pro
maminku, proplétající se mezi lidmi v obchodě
či na chodníku vedle frekventované silnice, tak
velká kratochvíle není. Ale protože jde o
mamču milující, hraje si se svým šídlem na honěnou tak často, jak je to jen možné.
Viktorka je ale nejen zdatný běžec, už se z ní
stal i horolezec. Strašně ráda šplhá sama do
kočárku, na křesla, na postel, na stůl... Podle
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maminky – oč prý je terén nebezpečnější, o to
větší má Viktorka radost. Už chodí i suverénně
sama po schodech. Jednou ručičkou se přidržuje zábradlí a cestuje. Ono SAMA je v jejím
případě velmi důležité slůvko. Viki si jen velmi
nerada nechává pomáhat. Nedávno objevila
holčička další zábavu – „živou prolézačku“.
Buď se maminka rozkročí a Viktorka se jí proplétá mezi nohama, tam a zpátky, tam a
zpátky ... anebo si mamča na koberci klekne,
zapře se rukama a udělá „tunel“. Holčička ho
podlézá a nebyla by to Viktorka, aby se nepokusila zdolat ho i horem... Tuhle zábavu
miluje.

Předvádí se
a „producíruje“
U takto starého dítka se bude čím dál častěji
projevovat jak smysl pro humor, tak touha
předvádět se a „producírovat“. Viktorka má
například nesmírné potěšení z toho, že se po
čtyřech vyšplhá na konferenční stolek a tam
se začne svíjet do rytmu (miluje jednoduché
lidové písničky, ale pokud jde o hudbu, bere
prý v podstatě všechno, hlavně že při tom
může tancovat). Tančí velmi roztomilým způsobem – kroutí se, otáčí, rozhazuje ruce, po-

. . . Pomáháme dětem růst . . .

Holčička se snaží po rodičích opakovat, co se
dá. Už zvládá – po svém, přesto srozumitelně
– dokonce celou větu. Například „Kde je
máma?“ „Kde je táta?“. Když se jí zeptáte třeba
„Kde jsou bačkorky?“, ukáže na ně prstíčkem
nebo je přinese. Když rodičům cokoli podává,
doprovází to zdvořilým „posíím“. Když
upadne nebo se o něco praští, okomentuje si
sama pro sebe událost hlasitým „bác“. Pláče
málokdy, a i když je divoká, je zároveň pohodová. Nevzteká se, nevynucuje si věci či pozornost vzteklým řevem.

Parádivka
a videohvězda
Viktorka je typická holčička. Občas sáhne do
šatníku a ukáže na tričko či šatičky, jaké by si
přála mít ten den na sobě. Zajímavé je, že
nikdy neupřednostní jednobarevné oblečení.
Vzory, kytičky, co nejvíc barev. To miluje.

DĚTSKÝ SVĚT
Maminka holčičku přes den často natáčí
a večer před spaním, když už je malá zklidněná
a naladěná na postýlku, si video pouštějí. Zajímavé je, že Viktorka nahlas komentuje (v
mezích možností) všechny, kdo se na obrazovce objeví – „bába“, „máma“, „táta“, „brum
brum“, „číča“..., ale sama sebe nikdy nepojmenuje. Není si zřejmě ještě vědoma toho, že holčička na videu a ona jsou jedna a táž osoba. Na
druhou stranu – když se spolu s maminkou
dívají do zrcadla a Viktorka napodobuje
v zrcadle maminčiny grimasy – otevírá pusu,
směje se, sahá si na nosánek..., už si patrně
uvědomuje, že jde o její a mámin odraz. Maminka má alespoň ten dojem.

je Viktorka plně soběstačná – hrníček si přidržuje oběma rukama a obsah je schopna do
sebe bez problémů vpravit. Se lžičkou už je to
horší, pokouší se sice občas jídlo do pusinky
donést, ale zůstává to zatím stále ještě v rovině pokusů. Ručičku mají patnáctiměsíční
děti samozřejmě stále ještě nejistou.

15. měsíc obecně
Umění naslouchat
Děťátku se v tomto období obvykle začíná
hodně rozvazovat jazýček – snaží se (někdy
úspěšně, častěji neúspěšně) vyjádřit, co
potřebuje, a „konverzovat“ o tom, co zažilo.

Odstavování?
Zatím ještě ne!
Maminka Viktorku stále ještě kojí a v nejbližší
době nemá v úmyslu přestávat. Pokud jde o
jídlo, Viktorka sice stále ještě nedojídá své
porce do posledního drobečku, ale díky tomu,
že je neustále v akci, její tělo samo usoudilo,
že je potřeba si energii doplňovat. A tak si maminka dělá čím dál tím méně starostí. Holčička si začala pochutnávat na polévce, miluje
ovoce, ovocné přesnídávky, dětské dezerty a
kašičky. Nejvíc si oblíbila Medovou kaši s modrým medvídkem od Nestlé. Pokud jde o pití,
inzerce

DĚTSKÝ SVĚT
Často mu rozumí jen máma s tátou, kteří zároveň pro širší okolí plní roli překladatelů.
Dítě povzbuzujeme k tomu, aby mluvilo, aby
se snažilo svá přání vyjádřit, a především mu
NASLOUCHÁME. Dáváme mu najevo, že nás
zajímá to, co říká, a snažíme se mu SMYSLUPLNĚ odpovídat.

Chválit, chválit
a zase chválit
U dítěte se až do jeho tří let vytvářejí pevné
základy jeho životní ﬁlozoﬁe. Ta se bude sice
postupem času dále přizpůsobovat okolnostem a formovat, ale v podstatě bude založena

Slovo pediatra
MUDr. Renáta Růžková
z Odborné společnosti
praktických dětských lékařů

V 15. měsíci měří batole cca 80 cm a váží
v průměru 11 kg (rozmezí pro takto staré děti
je cca 9 až 12,5 kg), chlapci bývají větší a těžší
než děvčátka. Dítě v tomto období již jistě
chodí, leze ze schodů, do schodů jde s přísunem nožky, když je vedeno za ruku. Při pádu
se již dítě snaží zachytit, přesto je stále nutné
mít svou ratolest pod trvalým dohledem a zajistit důslednou prevenci úrazů. Dále se rozvíjí
řeč a smyslové vnímání. Dítě již zná své
jméno, umí většinou 5–7 slov, ve svém žargonu používá hodně citoslovce: bác, bum, hop,
ham, pa-pa, haf, či-či, apod. Naznačuje potřebu vyprazdňování (e-e, eh – eh ), většinou
však zatím až po vykonání potřeby. Toho
mohou trpělivé maminky již v této době využít ke krátkému posazování na nočník. Ačkoliv malí neposedové často nemají na
„nočník“ čas, stále něco zkoumají, ohmatávají,
očichávají, strkají do úst, poslouchají a okukují, začínají si již v tomto období uvědomovat význam vyměšování. Tak hodně
trpělivosti a chválit, chválit, chválit za občasné
úspěchy, nikdy však netrestat ani nezvyšovat
hlas, když syn nebo dcerka udělají svou potřebu do plínky, ačkoliv je nočník stále „v pohotovosti“.
S dětmi stále hovořte, dělejte přesně to, co říkáte, komentujte své činnosti. Nikdy nešišlejte. Hrajte si s nimi, používejte barevné
knížky s jednoduchými, dostatečně velkými
obrázky, které znázorňují zvířátka a věci
kolem nás. Dítě se neumí dlouho soustředit,
proto své činnosti často střídejte,
nezahrňte jej však příliš mnoha
podněty a činnostmi najednou nebo
v krátké době po sobě. Dítě musí
mít stále dostatek odpočinku, aby
mohlo nové zážitky a zkušenosti
dobře vnímat a učit se jim. U vět-
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šiny dětí je v této době potřeba denního
spánku jedenkrát denně cca 1,5 až 2 hodiny,
děti jsou totiž rozptylovány mnoha novými
podněty, které jim nedají spát více. Některé
děti však spí i kolem druhého roku věku ještě
dvakrát za den. V tomto věku není žádná preventivní prohlídka u pediatra, proto je třeba
dítě sledovat a v případě obtíží lékaře vyhledat: možná je únava nebo nechutenství, např.
při nesprávném denním nebo stravovacím režimu, děti mohou mít průjem nebo občasné
respirační infekce, které současně probíhají
v rodině u rodičů nebo starších sourozenců (ti
se většinou nakazí v mateřské škole). Dlouho
kojené děti jsou odolnější a mají před ostatními dětmi výhodu, totiž lepší obranyschopnost organizmu. Dětem, které již nejsou
kojené, by se nemělo ještě podávat kravské
mléko, protože je pro dětský organizmus
těžko stravitelné. Vhodnou náhradou jsou juniorská mléka Biﬁdus, která posilují přirozenou obranyschopnost dítěte díky tomu, že
jsou obohacena o přátelské biﬁdobakterie.
V 15. měsíci věku je další povinné očkování
proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.
Jedná se o první očkování tzv. živou vakcínou.
Dítě je očkováno „oslabenými kmeny“ původců těchto onemocnění a aktivně si vytváří
protilátky proti těmto třem závažným nemocem. Zvláště onemocnění spalničkami může
mít u neočkovaných dětí i velmi dramatický
horečnatý průběh s celkovou alterací zdravotního stavu dítěte. Proto i po očkování
(zvláště při použití staršího typu vakcíny až u
1/3 dětí) se může po cca 8 až 10 dnech objevit reakce na očkování v podobě horečky
(často i 39 °C a více), respiračních příznaků
(štěkavý kašel, rýma), vyrážky, světloplachosti, bolesti hlavy apod. Proto je vždy nutné
očkovat tzv. živými vakcínami jen zcela zdravé

děti. V posledních letech je možné očkovat
děti i šetrnější novou vakcínou, po které bývají reakce minimální (většinou jen mírně zvýšená teplota do 38 °C během 3. až 5. dne u cca
5–8 % dětí, ostatní příznaky nebývají časté).
Tato reakce bývá jen po první dávce, kdy se vytvoří protilátky, a při dalším přeočkování (po
cca 6 měsících) se horečka již nevyskytuje.
Tento typ vakcíny u nás zatím není hrazen ze
státního rozpočtu jako ostatní povinné očkování. Informujte se o očkování šetrnější vakcínou u svého pediatra, stojí kolem 600 Kč za
jednu dávku. V letošním roce očkují na vyžádání lékaři své malé pacienty i tzv. tetravakcínou, která má v sobě i očkovací látku proti
planým neštovicím, které sice zatím u nás nepatří mezi povinná očkování, mohou však při
onemocnění dítěte zkomplikovat život celé rodině (při nákaze bývají děti běžně až 3 týdny
doma mimo kolektiv, mohou být i komplikované horečnaté průběhy s masívním výsevem
puchýřků po celém těle, u oslabených dětí případně s projevy mozkového dráždění a zápalem plic). Při použití této vakcíny ušetříme
dítěti 2 vpichy oproti samostatnému očkování
proti planým neštovicím a také asi 300 korun.
Kombinovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím stojí
kolem 2 000 Kč. Pokud dítě po očkování dostane horečnatou reakci, nepanikařte, ale snižujte teplotu obvyklými prostředky. Pokud
stav trvá více než dva dny, případně se kromě
horečky přidají i ostatní příznaky, poraďte se
se svým lékařem. Pokud jdete na pohotovost,
informujte lékaře, že dítě bylo v nedávné době
očkováno živou vakcínou. Ve strachu a „zmatcích“ při nemoci dítěte to mohou maminky
opomenout, a dítě tak často může dostat zbytečně antibiotika v domnění, že se jedná o jiné
horečnaté onemocnění. 

SOUTĚŽ O 10 BATŮŽKŮ SPOLEČNOSTI NESTLÉ
Odpovědi zasílejte nejpozději do 12. 12. 2008 prostřednictvím SMS na číslo 9000915 ve tvaru:
MAMAHRA(mezera)NESTLE(mezera)A nebo B (mezera)jméno,příjmení, adresa. Např.: MAMAHRA
NESTLE A Jana,Mala,Kvetinova 15,123 00,Praha 2. Nepoužívejte diakritiku (háčky a čárky). Počet znaků SMS
nesmí překročit 160 znaků. Cena jedné SMS je 15 Kč vč. DPH. Z došlých správných odpovědí vylosujeme
10 výherců, jejichž jména zveřejníme v lednovém čísle časopisu MÁMA a já.

. . . Je kravské mléko vhodné
pro děti do 3 let?. . .

A) ano
B) ne
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na tom, co si prcek osvojí díky svým rodičům
PRÁVĚ TEĎ. Věty „To se ti povedlo!“, „Ty jsi
ale šikovný!“, „Výborně! Ty jsi to dokázal!“
mají stejně silný vliv jako negativně laděné rodičovské reakce: „Ty jsi ale dřevo...nemehlo!“,
„Nesahej na to! Neumíš to!“. Takováto hodnocení jsou základem pro budoucí sebeobraz dítěte. Dítko v tomto věku nevnímá (a ještě
dlouho nebude vnímat) ironii a jízlivost, neuvědomuje si, že věci mohou být míněny
jinak, než jak byly řečeny. Mrňousek bere to,
co řekne rodič, jako neoddiskutovatelnou
pravdu a tento postoj mu vydrží až do školkového období. První pochybnosti přicházejí se
vstupem do školy.

