
Charakteristika 

 

Žáci použili své znalosti a zkušenosti z vlastní četby, dějepisu nebo občanské výchovy, 

kde se seznámili s temperamentovými typy. Práce se zdařily. 

 

Zkuste si přiřadit úryvky prací k postavám: 

rozbitý robot, zpocený programátor, módou posedlý návrhář, paranoidní zloděj, 

unavená upírka, obtloustlý vegetarián, zlomyslný hráč nebo vyděšený instruktor 

z autoškoly 

 

„Na svém hradě již nemá tradiční rakev, to už se dnes nenosí, a kromě toho je to asi 

tak nepohodlné jako ležet v hrobě. Když celou noc prokusujete hrdla, potřebujete se 

alespoň někdy pořádně vyspat.“ 

„Řehoř je uvnitř nejspíš dobrým člověkem, ale navenek tak nepůsobí. Vidí to, co my 

ne. Rozhodně to není normální. Bere lidem věci a utíká s nimi.“ 

„Při sportu podkopává protihráčům nohy a dělá, že o tom neví, a vždycky se u toho 

šklebí. Liška ryšavá nikdy nenechá vyhrát nikoho jiného.“ 

„Robert je muž, ale je také velice citlivý a touží po míru na zemi. Proto se také stal 

před pěti lety vegetariánem. Myslí si, že nikdo nemá právo vzít živoucí bytosti život. 

Podle Roberta jsou si všichni rovni.“ 

„Sedí vedle studenta s vyboulenýma očima a pevně se drží autosedačky. Cítí se jako 

myš v pasti. Je v autě a nemůže ven.“ 

„Jsem slátanina plechů a šroubů. A aby toho nebylo málo, tak ještě k tomu nemám 

jednu nohu, protože mi ji před léty ukousl pes, který si na ní vylámal pět zubů. 

Vzhledem k tomu nemám a nikdy jsem neměl přítelkyni a většinu času trávím sám 

nebo v práci.“ 

„Bývám často ve stresu, protože po mně šéf chce, abych dokončil rozdělanou práci      

a já to mnohdy nestíhám. Jsem spíše samotář, a proto jsem většinu času zalezlý 

v kanceláři u počítače. Jsem jako osamocený strom na mýtině.“ 

„Mou největší prioritou je práce, kterou mám jako svůj koníček. Také rád cestuji do 

zahraničí za módou. Naposledy jsem byl v Londýně na módní přehlídce, která mě 

inspirovala. Můj život je pohodový, protože jsem se v něm našel.“ 


