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Motto o dětech… 

 

 

Milí kamarádi, v dubnu jsme nepsali, byli jsme, stejně jako vy, 

v karanténě. Malý postřeh naší redaktorky Nikol, jak ten čas trávila 

doma… 

Jak jsem zvládala karanténu 

Ze začátku mi to přišlo fajn. Jako prodloužené prázdniny. Po pár dnech 

nám však začali učitelé posílat úkoly a například mně se to začalo kupit. 

Má to, ale i své výhody. Jsem častěji se svou rodinou, častěji chodím 

s mým psem na procházky a častěji jezdím na kole. Stejně se už těším, 

až to bude zase v normálu.     (NIKOL) 



Můj   1. den  ve  

škole  
Dezinfikovala jsem si ruce. Odevzdala jsem 

papíry a šla jsem do třídy . První 3 hodiny 

jsme si opakovali češtinu a čtvrtou hodinu jsme 

šli na oběd, ale já a Míša né. Byly jsme na 

respiriu a kreslili jsme si do sešitu. Potom 

jsme se chvíli učili a šli jsme domů. Já jsem 

šla ke kamarádce Nelči. Hráli jsme si, já, 

Nelča a Max. Když jsem přišla domů, vyvenčila 

jsem svého pejska, dala jsem si večeři a psala 

jsem text . 

    
 

 

 

Článek napsala Anet. 

 

Pracovníci v Domě dětí v době karantény šili roušky, tiskly se ochranné 

štíty pro zdravotníky….., nezaháleli jsme ani s pedagogickou činností. 

Měli jsme pro děti připraveny Velikonoční dílničky, nemohly být v DDM, 

tak děti tvořily doma.  



Ukázka, jak šikovní byli i ti nejmenší… 

 

Obrázek ovečky nám zaslala Anička Fizková, 5 let 

 

Po celou dobu probíhala videosoutěž mladých talentů „Talent junior“. 

Děti nám mohli, a ještě stále lze zaslat videonahrávku se svým zpěvem 

nebo hrou na hudební nástroj….zde mnoho příspěvků nemáme. 

Pracovníci DDM připravovali aktivity na webových stránkách Domu dětí 

Třinec a na stránkách sdružení všech domečků ČR. Aktivity a odkazy na 

stránkách DDM: www.ddmtrinec.cz – AKCE POD ROUŠKOU nebo 

www.mitkamjit.cz 

http://www.ddmtrinec.cz/


V minulém čísle jsme začali s článkem o vitamínech. Dnes si opět 

napíšeme o vitamínech k posílení imunitu. 

Hlavním úkolem imunitního systému je bránit tělo před viry a 
bakteriemi. Ty způsobují nemoci a stojí i za zmiňovanými chřipkami, 
nachlazením, rýmou nebo kašlem. Možností, jak imunitní systém 
posilovat, a tím vylepšit obranyschopnost organizmu, je několik. 

Určitě se vyplatí zařadit do denního režimu pohyb, myslet i při nízkých 
venkovních teplotách na dostatečný pitný režim, mít pestrou 
stravu s pravidelným příjmem a také neopomenout adekvátní příjem 
vitaminů a minerálních látek, které přispívají ke správné funkci 
imunitního systému.  

Vitamin C – známý vitamín s mnoha přínosy pro náš organizmus. Patří 
k nim i podpora imunitního systému.  

Člověk je jedním z mála živočichů, jejichž tělo si nedokáže 
vitamin C samo vytvářet, a proto je třeba ho neustále dodávat. Jeho 
nedostatkem v minulosti trpěli třeba námořníci, kteří prodělali kurděje – 
nemoc způsobenou extrémní avitaminózou. I dnes jsou některé skupiny 
lidí ohroženější nedostatkem vitaminu C neboli kyselinou askorbovou. 

Nedostatek vitaminu C se může projevit jako únava nebo bolest 
svalů a kloubů. 

Výčet pozitivních přínosů vitaminu C pro lidský organizmus je skutečně 
pestrý. Mezi nejdůležitější patří určitě jeho příspěvek k tvorbě kolagenu, 
který má vliv na funkci krevních cév, kostí, chrupavek, dásní, 
kůže a zubů. Přispívá také k funkci imunitního systému a 
k ochraně buněk před oxidativním stresem, tedy jejich poškození 
volnými radikály. Vitamin C zároveň přispívá ke snížení míry únavy a 
vyčerpání a naopak zvyšuje vstřebávání železa, podílí se také na 
energetickém metabolizmu. 

 

 

https://www.vitar.cz/clanky/seminar-pro-zdravi-posilovani-imunity-obranyschopnost-a-jak-to-cele-funguje
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https://www.vitar.cz/clanky/zelezo-latka-dulezita-pro-prenos-kysliku


OVOCE A ZELENINA BOHATÉ NA VITAMÍN C 

Většina lidí má vitamín C spojený především s citrusovými plody, zejména 

s pomeranči. Nicméně jeden středně velký pomeranč (100 gramů) 

obsahuje kolem 60 mg vitamínu C (doporučená denní dávka vitamínu C se 

pohybuje v rozmezí 60 – 100 mg za den). Není to sice nějak málo, ale 

přesto existuje řada jiných druhů ovoce a zeleniny, které obsahují 

mnohem více vitamínu C než pomeranč. Pojďme se na ně podívat. 

ČILI PAPRIČKY 

Půl hrsti čili papriček nakrájených na kostičky obsahuje kolem 108 mg 

vitamínu C. Vědci z univerzity v americkém městě Buffalo navíc zjistili, že 

kapsaicin, látka obsažená v čili papričkách, které je mimo jiné zodpovědná 

za pálivou chuť těchto papriček, pomáhá ulevit od bolestí kloubů a svalů. 

ČERVENÁ PAPRIKA 

Hrstička červené papriky obsahuje téměř 3x více vitamínu C než pomeranč 

– 190 mg. Navíc jsou červené papriky také bohatým zdrojem vitamínu A, 

který pomáhá udržovat zdravé oči. 

ZELENÁ PAPRIKA 

Jedna hrst nakrájené zelené papriky sice obsahuje poněkud méně 

vitamínu C než její sladší sestřička (cca 120 mg), ale i tak je to o 200% 

více než je doporučená denní dávka. Navíc je zelená paprika bohatým 

zdrojem vlákniny. 

ČERNÝ RYBÍZ 

Pokud potřebujete skutečně vitamínovou bombu s obsahem vitamínu C, 

dejte si hrst (100 g) černého rybízu. Tím tělu dodáte kolem 200 mg 

vitamínu C, se všemi jeho pozitivními účinky. 

ŠÍPEK 

Šípková omáčka nebo čaj mají něco do sebe. Ve 100 g šípků najdete kolem 

200 mg vitamínu C, což je zhruba třikrát tolik než doporučená denní dávka. 



BROKOLICE 

Ve 100 gramech této kadeřavé zeleniny najdete 132 mg vitamínu C a 

přitom jedna porce vydá pouze za 30 kalorií. Výzkumy navíc ukazují, že 

brokolice také pomáhá chránit naše tělo před vznikem rakoviny. 

PAPÁJA 

Výzkumy potvrzují, že konzumace papáji pomáhá s uvolněním ucpaných 

dutin, dodává pokožce ztracený lesk a posiluje kosti. V jedné hrsti papáji 

se nachází asi 88 mg vitamínu C. 

JAHODY 

Hrstička jahod tělu dodá asi 85 mg vitamínu C. Navíc jahody obsahují 

foláty (patří do skupiny vitamínů B) a další látky, které pomáhají udržovat 

zdravé srdce. Třešničkou na dortu je také skutečnost, že jahody patří mezi 

přírodní prostředky na bělení zubů. 

RŮŽIČKOVÁ KAPUSTA 

Růžičková kapusta, jejíž plody vypadají jako malá zelíčka, je také velmi 

bohatá na vitamín C. Ve 100 gramech najdeme kolem 115 mg vitamínu C. 

Navíc růžičková kapusta obsahuje také vlákninu a další rostlinné látky, 

které pomáhají chránit naše tělo před vznikem rakoviny. Protože v 

syrovém stavu má růžičková kapusta poněkud hořkou chuť, zkuste jí před 

konzumací lehce orestovat. 

KIWI 

2 středně velké plody kiwi obsahují asi 137 mg vitamínu C. Navíc je toto 

šťavnaté ovoce bohaté na draslík a měď. 

ANANAS 

Ananas obsahuje jen o málo více vitamínu C než pomeranč (79 mg), ale 

zato je plný proteolytického enzymu s názvem Bromelain. Ten pomáhá 

štěpit bílkoviny přijaté v potravě, zlepšuje tak trávení a snižuje plynatost 

a nadýmání. Navíc má protizánětlivé účinky, což se může hodit po 

náročném fyzickém výkonu nebo sportování. 



ČERVENÝ RYBÍZ 

Chutnější bratr černého rybízu sice obsahuje poněkud méně vitamínu C 

(80 mg na 100 gramů), ale zato je současně dobrým zdrojem vitamínu K, 

vitamínů skupiny B a vlákniny. 

 

Vitamíny B – je jich celkem osm a každý z nich má specifický přínos pro 
lidský organizmus. Společným znakem vitaminů B je jejich přínos 
energetickému metabolizmu, činnosti nervové soustavy, ale také pomoc 
pokožce a sliznicím.  

Vitaminy skupiny B ale přispívají i ke správné funkci imunitního 
systému. Platí to zejména pro vitaminy B6 a B12.  

Vitamín B6 -  snižuje míru únavy a vyčerpání a přispívá k funkci imunitního 

systému. Vitamin B6 se nachází v řadě potravin od vepřového masa a 
vnitřností přes ryby až po zeleninu (mrkev, kapusta, zelí, špenát) 
nebo luštěniny, ořechy a obiloviny. Jeho množství ale tepelnou 
přípravou výrazně klesá. 

Vitamín B12 se podílí na procesu dělení buněk, přispívá ke snížení míry 
únavy a vyčerpání, podílí se na funkci imunitního systému i nervové 
soustavy nebo tvorbě červených krvinek.  Významným zdrojem vitaminu 
v potravě jsou vejce, sýry, mléko, maso nebo vnitřnosti. 

Vitamin D – významně ovlivňuje metabolizmus vápníku a fosforu, proto 
ho máme spojený zejména se stavbou kostí a zubů. Vitamin D je 
však důležitý i pro náš imunitní systém a to tím, že „vyzbrojí“ buňky 
k boji proti infekci, dlouhodobý nedostatek vitaminu D je prokazatelně 
spojen s vyšší náchylností k tzv. akutním respiračním infekcím a chřipce. 
Kde ho najdeme? Rybí tuk, tučné ryby typu lososa, makrely nebo 
tuňáka, játra, vaječný žloutek, fortifikované oleje či tuky nebo 
mléko.  

. 
 

 

 

 

https://www.vitar.cz/clanky/vitaminova-abeceda-vitamin-d-a-jeho-prinosy


Pokud se doma nudíte, něco k zamyšlení…. 

 



 

 



Nakreslete jedním tahem, zkuste nejdříve sami, pokud vám to 

nepůjde, v závěru časopisu máte řešení… 

 

 

Logická úloha 

 BOWLING 

 

Několik kamarádů se sešlo na bowlingu a celkem odehráli dvě hry. Patrik porazil Ondřeje 

v obou hrách. Šimonovi se také dařilo a porazil v obou hrách Lukáše. Ten, který celkově vyhrál 

první hru, skončil ve druhé hře až druhý. Šimon celkově vyhrál druhou hru a Lukáš porazil 

Ondřeje v první hře. Žádný z hráčů se v obou hrách neumístil na stejné pozici. Určete pořadí 

všech hráčů v obou hrách. 

https://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/images/200000258-7fd6781cac/jednim tahem okno.jpg


 

 

Na obrázku je vidět pěknou krajinu s kouzelnou bránou. Navíc je ale na 

obrázku něco, co je velmi dobře ukryté. Najdete to? 

Správné odpovědi na dnešní úlohy zašlete e-mailem na adresu:  

estetika@ddmtrinec.cz do 10. 6. 2020 

 

 

OKNO jedním tahem - řešení  

 

mailto:estetika@ddmtrinec.cz


Přejeme všem dětem všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví, 

dobrých kamarádů a skvělých zážitků s rodinkou!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přinášíme pár námětů, jak si doma připravit dobrůtky na dětskou oslavu. 

Udělejte si ovocné špízy…..vypadají a hlavně chutnají skvěle a doplníte 

spoustu vitamínů 

 

Super jsou nazdobené sušenky, které si koupíte v obchodě nebo 

zajímavé chlebíčky, které zvládnete připravit i sami. Ozdobte třeba podle 

našich fotografií…  

   



 

Vyrobte si indiánskou čelenku 

 

 

Indiánské tričko 

 

A party může začít!!!!!!!! 



 

 
 


