
Milí sedmáci, holky a kluci, 

už tu máme Velikonoce, i když letos poněkud jiné, než jsme zvyklí. Abyste si přípravu na ně užili a také Velikonoce 

samotné, nebudou žádné úkoly z nového učiva. 

Jistě si vzpomínáte, jak jsme ve škole ve slohu psali postupně naši slohovou práci-charakteristiku. Pokud jste 

pracovali poctivě, nechyběli jste, máte už celou slohovku hotovou, takže ji jen přepíšete a pošlete mi ji. Budu 

tentokrát známkovat.  

Napište buď krasopisně rukou na papír A4 (nejlépe linkovaný), dbejte na pravopis i úpravu-dodržte okraje (vlevo i 

vpravo), odstavce, nezapomeňte na nadpis a váš podpis. Vyfotíte a pošlete. 

Nebo použijte textový editor Word nebo Libre Office či jiný a napište na počítači, jestli máte možnost. Také dbejte na 

pravopis i úpravu-okraje (vlevo, vpravo, nahoře i dole), odstavce, nadpis, podpis. Uložte jako dokument Word a 

pošlete. 

Pozor také na opakování stejných slov a stejně sestavených vět (když…tak, jak…tak, tak, že…..) 

Adresa na odeslání a případné dotazy: starycestina@gmail.com 

 

Zadání: Napiš charakteristiku blízké osoby, někoho z příbuzenstva, kamaráda, někoho, kdo je ti 

vzorem (měl bys osobně znát) 

 

Osnova: 

1. Koho budu charakterizovat (jméno, věk, příbuzenský vztah/odkud a jak dlouho znám, proč jsem si 

vybral právě tuto osobu) 

2. Vzhled=vnější charakteristika (postava, výška, hlava, vlasy, obličej-oči-řasy, obočí, uši, pusa, nos, 

brada...končetiny, gesta, chůze, oblečení, všímat si výrazných znaků, snažit se neopakovat "je", "má") 

3. Vnitřní charakteristika=povaha, vlastnosti, chování v určitých situacích (nejobsáhlejší část, alespoň 1/3 

strany A4, na počítači alespoň 8 řádků, vždy k vlastnosti napsat situaci, v níž se projevila tato vlastnost, toto 

určité chování) 

4. Zájmy, záliby, koníčky, trávení volného času 

5. Proč si dané osoby vážím, proč ji mám rád, proč si rozumíme/proč se kamarádíme... 

  

Část charakteristiky je například v učebnici na straně 112 v rámečku (chybí úvod a vnější charakteristika). 

Ve slohovém nebo cvičném sešitě pak máte lístek se slovní zásobou na vnější charakteristiku (aby se 

neopakovala slova je a má), pak v pracovním sešitě na straně 52 a 53 zásobníček výrazů k charakteristice 

vnější, zásobníček výrazů k charakteristice vnitřní jste dostali nakopírovaný. Vše tedy máte. 

 

Do známky se bude počítat:  

Kompozice (uspořádání textu, logičnost, úplnost) 

Větná stavba a slovní zásoba (srozumitelné věty, vhodná slova, opakování slov) 

Pravopis 

Úprava (okraje, odstavce=kolik bodů osnovy, tolik odstavců=nejméně 5) 

Rozsah (rukopis-alespoň ¾ strany A4, na počítači-písmo Calibri nebo Times New Roman velikost 14, okraje normální, alespoň 

23 řádků, rozsah vnější charakteristiky)    

 

Ať se vám všechno dobře podaří.  

 

Užijte si doma s rodinou pěkné Velikonoce. 

 

Lada Ocásková   
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