
Popis a charakteristika osoby 
Osobou, kterou budu popisovat, je starší žena. Vybrala jsem si ji, jelikož na fotografii na mě působí 

sebevědomě, velkoryse, úspěšně a klidně. Fotografie vyzařuje silnou energii a dynamiku, a to mě 

přitahuje. 

Vypadá, že je štíhlá a vysoká. Její šedivé až bělosněžné vlasy, spletené do copů leží podél oválného 

obličeje až po lopatky. Má málo vrásek, spíše jen pár výrazných kolem úst. Pod tenkým, dlouhým a 

tmavým obočím se dívají přimhouřené mandlové blízko posazené hnědé oči. Velký a široký nos 

vyniká na celém obličeji nejvíce. Příjemně milý úsměv prozrazuje její dobrosrdečnost a laskavost. 

Široké a plné rty mají světlou barvu. Pod protáhlým krkem, na kterém nosí světlý šátek a dlouhý 

náhrdelník, vidím spíše úzká ramena. Na sobě má tmavě šedý kostým, který se skládá z dlouhých 

širokých kalhot a dlouhé tuniky. Má běžný styl oblékání, je moderní, stylová, krásná a svůdná žena. 

Rozhodně se nebojí experimentovat. Pečuje o svůj vzhled, zkrátka chce vypadat bezvadně. 

Na fotografii stojí uvolněně a sebejistě, což může podle mého názoru vypovídat o povolání 

modelky i o tom, jak dobře vypadá na svůj asi starší věk. Je to podle mě úspěšná modelka původem 

z Ameriky, která si udělala vynikající kariéru. I když je sebevědomá a úspěšná, nepůsobí sobecky, 

chamtivě, bezohledně a lhostejně, ale naopak je skromná, ochotná, vstřícná, věrná, ale i chytrá a 

odvážná. Všechny ve svém okolí okouzluje a je vzorem mnohých žen. Pomáhá různým charitám, 

což vypovídá o její štědrosti. I přesto, že zbožňuje svou práci, jsou chvíle, kdy si ráda odpočine. 

Tyto chvíle tráví se svou rodinou, dětmi a vnoučaty. Je aktivní člen rodiny, ráda pořádá různé 

společné akce, návštěvy a dovolené. Všichni ji zbožňují. Taky má i negativní stánku ve své povaze, 

a tou je urážlivost. Dokáže se rychle urazit a naštvat, ale pak ji to rychle přejde, jestli nejde o něco 

vážného, protože chápe, že je zbytečné se urážet kvůli maličkosti. Život neměla lehký, dětství bylo 

chudé, mládí bylo pracné. Díky své odvážnosti, talentu a pracovitosti se dokázala dostat tam, kde je 

teď. Úspěšná žena, matka a manželka. 

Tuto ženu chtějí poznat mnozí, rozhodně i já. Ráda bych ji uviděla někde na módní přehlídce, nebo 

na nějakém z jejích seminářů o seberozvoji. Hodně bych se toho dozvěděla a určitě bych si odnesla 

i nějaké rady. Její osobnost je přitažlivá. Je mi moc sympatická. 
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