
Popis a charakteristika osoby 

 

Charakterizuji osobu sedící v tureckém sedu. Vybrala jsem si ji proto, jelikož mi přijde poměrně 

sympatická. Působí na mě velice pozitivní energií. Paní bohužel neznám osobně, nikdy jsem o ní 

neslyšela a tudíž o ní nemám žádné informace. Můžu tedy pouze spekulovat. Vymyslela jsem si 

jméno Anastázie. Odhaduji, že dosáhla věku 70 let. Dle mého, paní nepochází ze vzdálených končin 

světa. První, co mně problesklo hlavou, je to, že to bude Němka. A vlastně, proč ne? 

Co se popisu jako takového týče, mám v tom jasno. Anastázie na mě působí jako typická moderní 

babička. Má tmavě šedé kudrnaté vlasy, mezi nimiž se nachází pár světle šedých pramínků. Obličej 

má oválný, doplněný poměrně výraznými vráskami. Oči jsou přimhouřené a zároveň tak upřímné. 

Velmi mě zaujal její úsměv a zuby. Můžeme jen spekulovat o tom, zda jsou to její zuby, nebo má 

paní protézu. Oblečení bych popsala jako volnočasové. Působí cizokrajným dojmem. Na první 

pohled si všimneme, že si babička potrpí na doplňky. Výrazný náhrdelník a náušnice nelze 

opomenout. Též jsem se zaměřila i na slazené nehty na rukou a nohou. 

Anastázie je už v důchodu. V jejích očích si povšimneme té obrovské radosti ze života. Je vidět, že 

si jej Anna užívá plnými doušky. Anna je velmi čiperná babička. Rozhodně nepatří k těm lidem, 

kteří se neustále vymlouvají na svůj věk nebo zdravotní problémy. Ráda pracuje na zahrádce nebo 

cvičí jógu. Toho si lze povšimnout i na této fotografii. Anna je velice laskavá a štědrá žena. 

V žádném případě nenechá někoho na holičkách. Každý měsíc přispívá na nadační fond UNESCO a 

pomáhá lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Líbí se mi, jak se na všechno dívá přes růžové 

brýle. Sama říká, že není problém, který by neměl řešení. Podle tohoto pravidla žije celý svůj život. 

Anastázie má velký smysl pro humor. Velice si potrpí na zábavu a zahradní párty s přáteli. Ráda 

chodí do kina či do divadla. Jak jsem již zmínila, Anna je babičkou, ovšem již dospělých vnuček. 

Nesmím opomenout, že každou chvíli bude prababička. Sama říká, že se velice těší. Zase se vrátí o 

pár let zpátky a opět bude vychovávat miminko, tentokrát už třetí generace. Ale co si budeme 

povídat, nikdo není dokonalý. Dokonce i Anastázie má nějaké „mouchy“ , konkrétně je to její 

povaha cholerika. Je velice výbušná a veliký perfekcionista. No a sami si dokážete představit, jak to 

asi vypadá, když se tyto dvě vlastnosti spojí dohromady. Všechno je špatně a každá nedokonalost je 

hned velký problém, nemluvě o tom, že někdo nějakou určitou věc nevrátí na své místo. Z toho 

Anna doslova šílí. Též si velice potrpí na pořádek. Každou volnou chvíli tráví úklidem celého 

domu. Je velice precizní a velký puntičkář. Ostatně toho si můžeme povšimnout, hned jak přijdeme 

k ní domů. Hrníčky, talířky srovnané podle barev, polštáře vyskládané a ani smítko prachu. Zkrátka 

bychom řekli, že se Anna v určitých situacích umí docela dobře přetvařovat. 

Z mého pohledu je Anastázie velmi v pohodě. Věřím, že my dvě bychom si rozuměly, jak po 

fyzické, tak i po psychické stránce. Povahově jsme si velice podobné. Já jsem byla též vychována 

ve velké čistotě a přehnaném pořádku. Dokázala bych si přestavit být její vnučkou. I když Annu 

osobně neznám, velice si této osoby vážím. Už jenom kvůli tomu, co dělá a čeho všeho v životě 

dokázala. Myslím si, že tato paní je velkým vzorem pro nás pro všechny, tak si z ní společně 

vezměme příklad! 
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