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Charakteristika
neboli popis osoby



1. Úvod (seznámení s popisovanou osobou – jméno, věk, bydliště, 
vztah k osobě...)

2. Vnější charakteristika (popisujeme nejprve celkový vzhled osoby –
výšku, váhu, typ postavy, potom postupujeme od hlavy směrem 
dolů)

3. Vnitřní charakteristika (popisujeme vlastnosti, dovednosti a zájmy 
osoby)

4. Závěr (vytkneme, co na osobě obdivujeme a co naopak nemáme 
rádi, shrneme náš vztah k ní)

Osnova charakteristiky



Charakteristika vnější (vzhled)

1. Celkový popis postavy

vysoký menší postavy štíhlý obézní plnoštíhlý

silný

robustní

subtilní

hromotluk

drobný

hubený

vyzáblý

nízký

vychrtlý

zavalitý

urostlý

čahoun prcek

tlustý

udělaný

- k typům postav přiřaď správná synonyma:



Správné řešení:

vysoký menší postavy štíhlý obézní plnoštíhlý

silný robustní

subtilní

hromotluk

drobný hubený

vyzáblý

nízký

vychrtlý zavalitý

urostlý

čahoun

prcek

tlustý

udělaný



Typy postav

Pepa Hildegarda Kvido Gizela Florián Matylda

Doplň a použij správně přirovnání k následujícím postavám:

... jako proutek

... jako žirafa

Holka krev a mlíko

... jako trpaslík

... jako sud

...jako Pepek námořník

... jako proutek

... jako sud ... jako trpaslík

...jako Pepek námořník

Holka krev a mlíko... jako žirafa



2. Popis od hlavy směrem dolů
- k částem lidského těla vymysli vhodná přirovnání:

Vlasy (délka/barva)

obličej

čelo

obočí

oči

nos

ústa

krk

paže

břicho

nohy

Popisujeme také oblečení, které osoba ráda nosí (rozlišujeme styl a barvu)



Charakteristika vnitřní (vlastnosti, dovednosti, zájmy)

1. vlastnosti:

2. dovednosti:

3. zájmy:

Jsou vrozené.

Získáváme je učením.

Činnosti, které s oblibou děláme ve volném čase.

pilný upřímný spolehlivý

arogantní

lítostivý

vzpurný
sebevědomý

věrný rozumný

naivní
nezodpovědný

lakomý

upovídaný velkorysý



Charakteristika přímá (výčet)

- popisujeme vlastnosti přímo
- př: Ondra je chytrý, pilný a zároveň vtipný.

K obrázkům přiřaď  vlastnosti:



Charakteristika nepřímá (situační)

-vlastnosti osoby popisujeme nepřímo
- vyplývají z toho, jak se zachoval v určité situaci
- př: Ondra mi peníze nikdy nepůjčil, i přestože jich má dost!

Ondra je lakomý

Zkus poznat vlastnost z následujících situací:

1. Vždy stál při mně a nikdy mě nezradil.
2. Nikdy nepřišel pozdě.
3. Často a rád se hádá se spolužáky a provokuje je.
4. Neumí držet jazyk za zuby.
5. Kam ho postavíš, tam ho najdeš.
6. Myslí především na své blaho.
7. Nevidí si na špičku nosu.
8. Neublížil by ani mouše.

1. věrný, oddaný
2. dochvilný
3. konfliktní
4. upovídaný
5. neprůbojný
6. sobecký
7. prolhaný
8. mírumilovný




