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 Bola raz jedna škola a do tej školy chodili deti. Adam, ktorý sa rád učil, čítal veľa 

kníh, čítal ich aj v noci, boleli ho oči, musel nosiť okuliare. Barborka, najlepšia žiačka VI. 

A triedy, má samé jednotky v žiackej knižke, všetko stíha, poobede krúžky, len zabúda 

na desiatu, čo jej mamka každý deň zabalí. Cyril, ten  by sa aj učil rád, ale vždy je chorý, 

a preto v škole chýba, prečo? Vraj má slabú imunitu, povedala mu pani lekárka. Najradšej má 

cukríky a čokolády, tie mu v taške nikdy nechýbajú. Danielka veľmi rada cvičí, telesná 

výchova je jej obľúbený predmet, ale smola, raz je ruka zlomená, inokedy noha. Emil, ten 

by chcel mať veľké svaly, ale nejako sa mu to nedarí. Cvičí, behá, nerozumie, kde je chyba. 

Sladký croissant si dopraje, coca colou ho zapije.  

Blížila sa jeseň, vonku fúkal vetrík, pohrával sa s farebnými listami. Bolo čoraz 

chladnejšie počasie. Na okná triedy padal dážď. Pani učiteľka oznámila žiakom, že je načase 

urobiť si besedu s pani lekárkou. 

„Čo sú to vitamíny?“ spýtala sa Barborka. Pani doktorka vysvetlila, že vitamíny sú drobní 

bojovníci, ktorí v našom tele zvádzajú každú chvíľu boj so zlými bacilmi a vírusmi. 

„Keď máte dobrých vitamínových bojovníkov v tele málo, bitku vyhrajú vírusy 

a vy ochoriete. Ale keď ich máte dosť, bacily a vírusy proti nim nemajú šancu a vy ste zdraví 

a môžete chodiť do školy a na ihrisko,“ dodala pani doktorka. 

„Vitamín A voláme aj „očný" vitamín a jeho nedostatok sa prejavuje poškodením zraku. Preto 

tí, ktorí máte problém s očami, musíte papať veľa mrkvy, tekvice, marhúľ, cukrového melónu, 

zelenej listovej zeleniny.“ Adam sa zamyslel, kedy naposledy niečo z toho jedol.  

„Pri nedostatku vitamínu B sa stratí chuť do jedla, obsahujú ho strukoviny - hrášok, fazuľa, 

šošovica,  obilniny, kukurica, zemiaky, brokolica,  slivky, hrozno, sušené ovocie, čerešne, 

marhule, čierne ríbezle, kivi, broskyne, pomaranče, ananás, mandarínky. A pani doktorka 

vymenovala skoro všetku zeleninu a ovocie, čo existuje. Keď to počula Barborka, uvedomila 

si, že skoro nič z toho neje, žiadne ovocie ani zeleninu, a  preto asi nemá chuť na jedlo.  

„Vitamín C posilňuje váš imunitný systém, ak ho máte dostatok, nebudete často chorí. Preto 

jedzte veľa citrusových plodov, jahody, kivi, čierne ríbezle, jablká, papriku, paradajky, 

petržlen, zemiaky, kapustu, karfiol.“ Cyril schuti zahryzol do jablka, bolo sladučké 

ako čokoláda, ale plné vitamínov.  



„Nedostatok vitamínu D sa prejavuje bolesťami svalov, mäknutím kostí, čo vedie k bolestiam 

a zlomeninám. Aby ste tomu predchádzali, musíte chodiť na slniečko a doplniť si ho stravou 

obohatenou o ryby - tuniaka, lososa, sardinky a vajcia.“  Danielka si uvedomila, že v živote 

ešte nezjedla žiadnu rybu a vonku nikdy nechodí, stále je zavretá len dnu pri počítači alebo 

v telocvični.  

„A ešte tu máme posledný vitamín E, ktorý zvyšuje odolnosť vášho organizmu a má 

na starosti aj  rast svalovej hmoty,  nachádza sa v orechoch, semenách a zelenej listovej 

zelenine,“ dokončila pani doktorka. Emil zamyslene počúva a uvažuje nad tým, že asi vymení 

croissanty za sendviče s listovým šalátom.  

Bola raz jedna škola a do tej školy chodili deti. Adam, ktorý sa rád učí, číta veľa kníh, 

preto aby ho oči neboleli, chrúme mrkvu pri čítaní, nemusí už nosiť okuliare. Barborka, 

najlepšia žiačka VI. A triedy, samé jednotky má v žiackej knižke, všetko stíha, poobede 

krúžky, na desiatu chlebík s paprikou, mandarínka, pomaranč či banán, čo  jej mamka každý 

deň zabalí. Cyril, ten  sa učí rád, už nie je vždy chorý a zo školy nechýba. Imunitu slabú už 

nemá, povedala mu pani lekárka. Najradšej má mandarínky, pomaranče, jahody, jablká a kivi, 

tie mu v taške nikdy nechýbajú. Danielka veľmi rada cvičí, telesná výchova je jej obľúbený 

predmet, ruka ani  noha zlomená už nebola, na raňajky dá si vajíčko, na obed rybku, po obede 

vyjde na slniečko. Emil chcel mať veľké svaly, nejako sa mu to už darí. Cvičí, behá, 

za odmenu slnečnicovú tyčinku si dá. 

Takže aj vy deti, ak chcete byť zdraví  - vitamíny v potravinách sú ten poklad pravý!  

 

 


