


V ústočkách jedného dvojročného chlap-
čeka bývalo dvadsať zúbkov. Mamička 
s ockom sa o chlapčekove zúbky dobre 
starali a veľmi sa tešili, keď sa konečne 
prerezal aj ten posledný – dvadsiaty!
Posledný zúbok si pretrel očká a pozrel 
sa, kde sa to ocitol.
„Vitaj,“ povedala susedná stolička, „koneč-
ne je naša mliečna rodinka kompletná!“
„To chce oslavu,“ potešil sa najstarší zú-
bok a privítal nováčika.
Onedlho išiel chlapček večerať a oslava 
sa mohla začať. Zúbky začali žuť a hrýzť 
všetko jedlo. Nový zúbok bol veľmi učen-
livý a o pár minút už žul a hrýzol do 
rytmu s ostatnými. 
 „Byť zúbkom je super,“  jasal nadšený.
Po večeri zobrala mamička svojho chlap-
čeka do kúpeľne, aby mu umyla zúbky. 
Musia byť predsa čisté ako perličky. 
Chlapček poslušne otvoril ústa a pustil 
dnu svoju oranžovú zubnú kefku.
„Pomóóóóc! Čo je to?“ preľakol sa zúbok.
„Čo za bielu hrču má ten oranžový drak 
na hlave?“ kričal zúbok ešte viac.

„To je zubná kefka,“ povedali hryzáky 

O neposlušnom 
zúbku
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dvojhlasne, „a to, čo má na štetinkách, je 
predsa zubná pasta,“ smiali sa očné zúbky.
„Nemusíš sa ničoho báť, kefka je naša kama-
rátka. Pravidelne nás čistí, aby sme boli zdra-
vé a silné!“ chichotali sa sestričky stoličky.
„Tak to teda nie! Mňa sa ten  drak ani ne-
dotkne!“ zaťal sa zúbok.
Kefka začala zúbky čistiť a pasta začala 
v ústach peniť. Keď prišiel rad na nový zú-
bok, ten začal kefku odtláčať.
„Neopováž sa ma dotknúť!“ jačal ako 
o život.
„V poriadku,“ povedala kefka a obišla ho.
„Zvládol som to,“ vydýchol si zúbok, keď 
kefka z úst odišla.
Takto si zúbok žil so svojimi bračekmi 
a sestričkami asi pol roka. Nikdy nedovolil 
kefke, aby sa ho čo i len dotkla. 
Jedného dňa chlapček otvoril ústa, no dnu 
neprišla ani zubná kefka, ani žiadne jedlo 
či čajík, ale prišlo okrúhle zrkadielko na 
krásnej striebornej paličke. Všetky zúbky 
osvietilo jasné svetlo.
„Kuk,“ povedalo zrkadlo.
„Vitajte na zubnej prehliadke!“ pozdravilo 
zúbky.
„Ahoj, zrkadielko!“ odzdravili zúbky a pek-
ne sa vyrovnali, aby boli čo najkrajšie.
„To čo je?“ zľakol sa špinavý zúbok a pri-
pravil si pästičky, že sa bude brániť, ak sa 
ho zrkadielko čo i len dotkne.
Zrkadielko pozorne skúmalo všetky zúbky. 
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Špinavého zúbka sa vôbec nemuselo dotknúť,  
aby už z diaľky uvidelo malý škeriaci sa zubný 
kaz. Sedel si ticho učupený v korunke špinavého 
zúbka. „Uf, to bolo ľahké,“ odfúkol si. 
Ústa sa ale opäť otvorili a pustili dnu zubnú vŕtačku.
„Kde máme toho pacienta?“ spýtala sa vŕtačka.
Spolu s ňou vchádzalo dnu aj zrkadielko, aby vŕtačke ukázalo malý 
zubný kaz, ktorý treba opraviť.
„Dáme sa do práce,“ povedali zubárske nástroje. 
Najprv začali odstraňovať kúsok zabudnutého jabĺčka, kôrky 
z chleba, mäska a nakoniec aj kúsky čokolády.
„Čo mi budete robiť? Čo ste to na mňa fúkli? Počkať, au, protestu-
jem!“ kričal zúbok.
Nástroje ho však nepočúvali a sústredili sa na svoju prácu. Zúbok 
sa na to nemohol pozerať. Zavrel oči a na chvíľku odpadol.

Keď sa prebral, veľká ruka pána zubára akurát plnila ka-
šičkou vyvŕtanú dierku. 
„To je zubná plomba,“ povedal pán zubár.

„Musíš si umývať všetky zúbky.“
Vystrašený zúbok si vydýchol, keď chlapček opustil ordi-
náciu.
Musel však uznať, že už dávno sa necítil tak sviežo a zdravo.  
Bol to krásny pocit. Bol lesklý, voňavý a čistý!

Keď v ten večer navštívila zúbky zubná kefka, zúbok jej 
prvýkrát dovolil, aby aj jeho vyčistila. Bolo to príjemné. Také 

mokré, penivé a zábavné. Vlastne ani nevedel, prečo to  neskúsil už 
skôr. 
„Prosím si byť nabudúce prvý,“ vyslovil zúbok svoju žiadosť.
„V poriadku,“ povedala zubná kefka a prvýkrát sa na zúbok  
usmiala. 
Zúbok bol šťastný. Prekonal svoj najväčší strach a mohol si spo-
kojne žiť so svojimi bračekmi a sestričkami v zdraví a čistote.



    Po rozprávke: 
• Skontrolujte spolu zúbky v zrkadielku a pomenujte ich. 
•	 Pri	čistení	poriadne	vyčistite	aj	najmladší	zúbok.	Čo	ak	je	aj	on	bojazlivý?
•	 Ak	sa	dieťa	bojí	neživého	nemého	predmetu,	napríklad	zubnej	kefky,	

ukážte	mu,	ako	ju	používate	vy.	Môžete	pritom	robiť	smiešne	grimasy.
•	 Neskôr	vystavte	zubnú	kefku	na	viditeľné	miesto,	nech	je	počas	hry	na	

očiach.	Ďalšie	zoznamovanie	sa	je	na	vašom	rodičovskom	umení.
•	 Ak	sú	objektom	strachu	ľudia,	napríklad	zubár	či	lekár,	nenápadne	

sa	s	ním	dohodnite,	že	vášmu	dieťaťu	podá	drobnú	hračku	-	malič-
kosť,	ktorú	mu	v	predstihu	dáte.	Vyberte	drobnosť,	ktorú	dieťa	len	
s	ťažkosťou	odmietne.

•	 Ako	podporná	metóda	môže	poslúžiť	uvarenie	jedla	pre	hrdinov.	
Halušky	premenujete	na	smelušky,	lekvárové	palacinky	na	odváž-
linky.	Z	vrecka	vytiahnite	zázračný	cukrík,	ktorý	vám	prišiel	na	
dobierku	z	internetového	obchodu	pre	hrdinov.	

•	 Umyte	rúčky	smelým	mydielkom	alebo	posypte	zázračným	práškom	
na	rúčky,	ktorý	si	vopred	pripravíte	do	špeciálnej	fľaštičky	(naprí-
klad	cukor,	smecta,	čo	nájdete	doma)	a	opláchnite	vodou.	Sú	to	
len	pomocné	metódy	posmelenia	dieťaťa.	Deti	sú	skvelé,	že	veria	
neuveriteľnému,	a	tak	sa	možno	onedlho	v	ich	živote	stane	ďalší	malý	
zázrak.
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