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VY_12_INOVACE_5.ČJ.28 

PL č.4 - popis osoby -         (2 vyuč. hodiny: 1 hodina- popis maminky 

                                                                                      2 hodina- popis pohádkové postavičky) 
 

1. Přečti si popis osoby a osnovu: 
 

Osnova: Úvod: Moje teta 

                 Stať: 1. Její vzhled 

                       2. Postava 

                       3. Oblíbené oblečení 

                 Závěr: Můj vztah k tetě 

 

 

Teta 
 

Moje teta je pro mě člověk hodně blízký. Mám ji moc ráda a od dětství jsem s ní trávila hodně 

volného času. Nahrazovala mi mou babičku, kterou jsem nikdy nepoznala, neboť zemřela již 

před mým narozením.  

Jak vlastně vypadá? 

 

Jelikož už není nejmladší, vlasy na hlavě jí již zešedivěly, avšak teta si je nechává pravidelně 

barvit a upravovat u kadeřníka, neboť jí na jejím vzhledu stále záleží. . V mládí je měla hnědé, 

ale již mnoho let si je barví na blonďato. Jsou krátké a vlnité. Jejímu celkovému vzhledu to 

dodává mladší věk.   

Má dosti výrazné čelo s mnoha vráskami, ale to nijak nekazí její vzhled. Oči jsou menší a 

veselé. Pod nimi najdeme nosík a malá úzká ústa. Stejná mám i já. Také mi vždy říkali, že jí 

jsem hodně podobná 

Postavu není  těžké popsat. Teta  je sice trošku baculatá, avšak na svůj věk je stále mrštná a 

pohyblivá.Když byla mladší, ráda chodívala na procházky a to jí vydrželo dodnes. Velmi ráda 

pracuje na zahrádce, což má po svém tatínkovi. Je středně velké postavy, měří asi 165 

centimetrů. Vzhledem ke svému pokročilému věku chodí však stále ještě vzpřímeně. 

A jak se babička obléká?  

 

Nejraději nosí kalhoty a svetřík či halenku, avšak když je doma, obléká se obvykle do kalhot s 

nějakým volnějším tričkem a svetrem. Celkově drží krok s módou. Ráda nosí džíny a bundy. 

Její styl oblékání odpovídá jejímu sportovnímu duchu. 

 

Její život je velmi rozmanitý a já s ní zažívám mnohá dobrodružství. Mám ji moc ráda pro její 

milou a veselou povahu, kterou dělá čest svému příjmení Veselá. Jsem moc ráda, že si k ní 

našly stejný vztah i moje děti, ačkoliv je dělí od sebe již dvougenerační rozdíl věku. I ony se 

na ní pokaždé těší, když k nám má přijet. Doufám, že tu bude mezi námi ještě hodně dlouho. 
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2. Napiš podle zadané osnovy popis své maminky,nebo babičky: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Prohlédni si obrázek známé postavičky a zkus jí jednoduše 

popsat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Použitý obrázek: www.ceskatelevize.cz/.../ foto/Simpsons-43.jpg 
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4. Připrav si popis jiné pohádkové , známé postavičky a popiš jí 

svému spolužákovi. On podle tvého vyprávění bude hádat o jakou 

postavičku jde a nakreslí její obrázek. 

 


