Pozor jed!
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Otrávené historky

PL 3

1) Pozorně si přečti následující texty:
A. Vybral jsem si místo pod rozkvetlou sakurou a objednal si suši. K sousednímu stolu, u kterého si
postarší zámožný muž pochutnával na luxusně vypadajícím pokrmu, přícházela krásná dívka.
„Ach, má drahá gejšo, při pouhém pohledu na Vás cítím lehké mravenčení na rtech a tají se mi dech!“
„Opravdu?“ zarděla se. Místo odpovědi se začal dusit. Pohlédla na jeho talíř a zbledla.
B. Obětí nejosvědčenějšího a nejpoužívanějšího jedu v období antiky se stal i ﬁlozof Sókratés, který
byl donucen vypít číši s jedovatou, odporně hořkou tekutinou páchnoucí myšinou. Sókrates umíral
v kruhu svých žáků, průběh jeho smrti podrobně vylíčil Platón v díle Smrt Sókratova.
C. Prales kolem nás náhle ztichnul. Ozývalo se jen svištění mačet několika znavených mužů pomalu
postupující nekonečnou džunglí směrem k vojenské základně. Najednou se za mnou ozval výkřik.
Rychle jsem se otočil a spatřil zděšený obličej Jacka držícího se za rameno. Než jsem k němu stihl
doběhnout, klesl mrtev k zemi. Okamžitě mi blesklo hlavou – indiáni!
D. „Ráno byl můj otec čilý jako rybička. Co se mu stalo? “ zeptal se doktora Boleslav se slzami v očích.
„A jak si při obědě pochutnával na bůčku s křenem!“ dodala jeho žena Božena.
Doktor zvedl hlavu od nehybného těla, zkoumavě se na ni podíval a řekl: „Selhalo mu srdce.“
2) Ve kterém z popsaných případů šlo o vraždu, popravu, hazard a útok?
Doplň písmena uvedená u textů k příslušným slovům.
VRAŽDA

POPRAVA

HAZARD

ÚTOK

3) V textech jsou použity výrazy, podle kterých můžeš poznat, ve které části světa k otravě došlo. Tyto
výrazy podtrhni a zapiš, ve které zemi (popř. na jakém kontinentu) k této příhodě došlo nebo dojít mohlo.
A........................................

B........................................

C........................................

D........................................

4) Ve všech případech šlo o otravu přírodními jedy pocházejícími ze zobrazených druhů rostlin
a živočichů. Přiřaď k jednotlivým druhům text, ve kterém si zahrály hlavní roli.
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