
Charakteristika

Přiřaď k sobě lidské vlastnosti a odpovídající lidové rčení (může jich být více k 1 vlastnosti):

Je všemi mastmi mazaný. vtipný

Mele jako kolovrátek/mlýnek.

Je do větru. neposedný

Má pro strach uděláno. štědrý, dobrý

Kam šlápne, tam sedm let tráva neroste.

Odvážnému štěstí přeje. lehkovážný

Není mu shůry dáno. upřímný

Práce mu roste pod rukama.

Snědl vtipnou kaši. chytrý, mazaný

Je jako slon v porcelánu. lakomý

Má pod čepicí.

Kam ho ráno postavíš, tam ho večer najdeš. hloupý

Má štědré ruce. nešikovný/nemehlo

Pro korunu by si nechal koleno vrtat.

Pořád mele hubou. odvážný

Šijí s ním všichni čerti. mluvka/upovídaný

Má zlaté srdce. líný, neschopný

Co na srdci, to na jazyku.



PROCVIČOVÁNÍ CHARAKTERISTIKY A POPISU
PRÁCE S UKÁZKAMI Z KNIH

1. Takto mluví teta Polly o Tomu Sawyerovi:

„...nebyl zlý, jak se říká, jenom daremný. Jenom trochu do větru a neposedný. 

Nemohl za to víc, než může hříbě za své skotačiny. On to nikdy zle nemyslel, 

byl to nejdobrosrdečnější chlapec, jakého si člověk může představit.“

(Mark Twain: Dobrodružství Toma Sawyera)

a) zkus nahradit podtržená slova synonymy nebo opisem:
…............................................................................................................................
…............................................................................................................................
b) vysvětli frázi „být do větru“:
…............................................................................................................................
…............................................................................................................................
c) jak podle tebe vypadal Tom Sawyer?:
…............................................................................................................................
…............................................................................................................................
…............................................................................................................................
…............................................................................................................................

2. Byl to pardál Baghíra, po celém těle černý jak smůla, jen místy se po něm 

jako na měňavém hedvábí míhaly pardálí značky. Baghíru tam znal kdekdo a 

nerad se mu pletl do cesty. Byl totiž prohnaný jako Tabákí, smělý 

jako......................buvol a neurvalý jako...................slon. Hlas měl však hebký 

jako med.....................včel, kanoucí po stromě, a kůži hebčí 

než............................peří.

(Rudyard Kipling: Knihy džunglí)

a) doplň do textu vhodná přídavná jména

b)  najdi a vypiš všechna přirovnání
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
c) zkus vystihnout pardálovu povahu svými slovy.
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
d) vzpomeň si alespoň na 5 zvířat, která symbolizují nějakou vlastnost, vypiš:
(např. Sova = moudrost)




