
KOLA Č S KAPKOU JEDU
PAD FLAVIE DE LUCEPR

,,Pořád jsem se třásla radostl kdyŽ jsem si

vzpomněla na deštivý podzimníden, kdy do
mého Života vstoupila chemie."

Flavie de Luce je šlechtičnou, žel bohu spi
še šlechtičnou zchudlou, která žije ve velkém
domě s nemluvným otcem a dvěma sestrami,
s nimiŽ svádí neustálý intelektuální i skutečný
boj. Maminka děvčat zemřela b rzy po narození
Flavie, tragicý a za velmi podivných okolností.

Flavie přijímá svůj tradiční původ s mírně
nadřazenou přirozeností. Pocit nadřazenosti
je ale spíše vázán k vlastní rodině. Sými sest-

rami pohrdá, a seč můŽe, snaŽí se jim uškodit.
A to i pomocí vědy, v níž neúměrně věku vy-
niká. Chemie. Do této pro mnohé z nás polo-
zapomenuté komnaý nás Flavie přivádí s váš-
nivou zaujatostí a faktografickou přesností.

Čtenáře seznámí s řadou teoretichfch poznat-

ků is jejich praktickým vyuŽitím.VÍte například,
jakz listu škumpy destilovat jed?To, k čemu ho
Flavie pouŽije, uŽ věku dospÍvající dívky plně
odpovídá. Mladý čtenář tedy není chemickými
poučkami odrazen, naopak můŽe se bavit je-
jich vyuŽitím. - A jen tak mimochodem si rozšíří
svéobzory, a to iv oblastidějin literaturya hud-
by'Vtom je kniha ýimečná a zaujme idospě-
lé. '. moŽná si lecl(erý zatouží poslechnout si

Chopinovu polonézu As dur či si znovu přečíst

něco od Dickense.
Koláč s kapkou jedu ale v první řadě zaujme

zápletkou.Vzahradě rodinného sídla se najde
mrtvola muŽe. A ke své velké radostiji objeví
badatelka Flavie.Veškeré nadšeníz nové situ-
ace ale pohasne v okamŽiku, kdy jezvraždy
obviněn její otec, smutný vdovec' jehoŽ jedi-

nou radostí je
filatelie. Flavie rozjede osa-
mělou a odváŽnou akci' Po rrzoru klasických
literárních detektivů si dá čas na přemýšlení
a dojde k nečekaným závěrům a odhalením.

A rozuzlení příběhu? Získá Flavie důkaz
o otcově nevině? Podaří se Flavii nalézt vra-
ha? Nezaplatí sVé pátráníživotem? A co na to
všechno její rodina? MoŽná právě odpověd'
na poslední otázku je skutečnou pointou pří-

běhu. Příběh je určen zvídavým zdatnějším
Čtenářům přibližně od jedenácti let. Napě-
tí, zvědavost a strach o Flavii může zažíti ro-
dič čtoucího dítěte. Navíc, kdo z nás vi zda se
nám praktické návody uvedené v knize někdy
v Životě nebudou hodit.

hena Polókovó, Lauderovy školy Praha

TINA ZADNA DRINA!
HRA NUMERIX ZvL^ŠŤ KlyŽsE Jl UČiur HROU
MATEMATICKA

Čarovné slůvko NUMER|X v sobě skývá jed-

noduchý trik jak děti precizně naučit základní
početní operace zábavnou formou. Skupin-
ka hravých nadšenců vymyslela pro děti stolní
hru tohoto jména' při nž má každý hráč úžas-

nou šanci vycvičit svou početnízběhlost. Kouz-
lo celé hry přesněji systému her, spočívá vtom,

Že podobnějako při Člověče,
nezlob se záleží hodně na štěs-

tí k němuŽ se zde ještě pojí
schopnost správně počítat.
V průběhu hry postupují hráči
(dva aŽ čwřD se svou figurkou
k cíli za podmínky, Že správně
spočítají příklad' kteý se jim
hodem mnohastěnnými kost-

kami zadá. Počtářskou úro-
veň lze různě měnit, neboť hracísada obsahu-
je kostky trojí' a to desetistěnné s jednotkami,

dvacetistěnné s číslicemi 1 aŽ 20 a desetistěnné
s desÍtkami. Druh početní operace se domlu-
ví předem, nebo je moŽné jej určovat pomocí
da|ších kostek. Děti při hře nepotřebujíŽádnou
vnější kontrolu správného počÍtaní- musejí se
stále kontrolovat navzájem, aby se náhodou
někdo neprávem nepřiblŽil k cíli. Hra byla sice

zamýšlena především ke zpestření školního vy-
učování ale určitě ji uvÍtají i rodiče či prarodičg
kteřísi tak s dětmi (anebo i bez nich) mohou zá-

bavnou formou procvičit počÍtání zpaměti' což
neníjistě nikdy k zahození.

Jan MichalMleziva
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ANGLIC

Slovní zásoba a pohotové ýadřování, a pak

také slovesné časy. To jsou podle zkušeností
angličtinářů oříšky, s nimiŽ se potý'kají téměř
všichni Žáci a studenti' Jsou dvě možnosti:
zjednodušit pouŽíváníslovesných časů na časy
prosté a zůstat u základní slovní zásoby, nebo
se pokusit své schopnosti zdokonalit. Za sebe
volím dvojku a přidám tipy na vydařené spole-
čenské hry s nimiŽ se nám to jistě

podaří.
LAST WORD je

společenská hra,
při níŽ rozvíjíme
slovní zásobu.
V krabici najdeme
kromě herního
plánu a figurek
také dvě sady
kartiček; na jed-

né jsou písmena
a na druhé krátké věty. Součástí

hryje také bzučák'Ve hřejde o to vymyslet
co nejvíc výrazŮ, které zaČínají na dané pís-

meno a odpovídají zadání' Things
you might fing in an attic. Beatiful
things. Things that you shouldnt
eat When on a diet. Zadání které
by nás pravděpodobně nena-
padlo a které rozvíjí kromě po-
hotovosti a slovní zásoby také
fantazii. Hru můŽeme hrát po-

ji obměnit. s dětmi' které se teprve začínají
učit anglicky, používáme jen kartičky se zadá-
ními a kartičky s abecedou necháme na poz-

ději (nebo je vyuŽijeme pro trénink spelová-
ní). A pokud hrajeme s dětmi, které potřebují
na splnění úkolu více času, necháme bzučák
v krabici.

IRREGULAR VERBS ALL YEAR ROUND Je
hra, kterou vytvořila Jitka Netušilová. Nad-
šenou lektorku angličtiny předškolních dětí
a majitelku internetového obchodu s hrami
a kníŽkami v angličtině podobně jako jiné
angličtináře moc netěšilq že se děti omezují
jen na slovesné časy prosté. Hráči postupují
po hrací desce; pomocí točítka zjistí' o kolik
políček postupují a jaký čas mají použít. Na
políčcích jsou výrazy v infinitivu (např. Fly
a kite) a hráči mají za úkol Vytvořit větu se

slovesným časem, který si vytočili - procvi-
čují se past simple a present perfect. Kromě
časů si děti procvičí i nepravidelná slovesa

- rozhodně sijezažijí lépe, neŽ kdyŽ se na-

zpaměť učíwrite, Wrote, Written a podobně.
obě hry (a mnoho dalších uŽitečných

pomůcek pro hodi-
ny angličtiny)
jsou k dostání
V internetovém
obchodě www.

dle přiložených pravidel, nebo MarieTěthalová


