
Popis Harryho Pottera 
 

 

1. Popiš přídavnými a podstatnými jmény vzhled Harryho Pottera: 

 
 

 

 

 



a) hlavní rysy postavy 

............................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

b) detaily 

............................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

c) doplňky 

............................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Přečti si ukázku z knihy: 

 

Měl podivný pocit, že stejný sen se mu zdál už někdy dřív. Teta znovu stála za dveřmi. 

„Už jsi vstal?“ naléhala. 

„Skoro,“ řekl Harry. 

„Tak sebou pohni, chci, abys mi dal pozor na slaninu. A neopovaž se ji připálit! Na Dudleyho narozeniny musí byt všecko jaksepatří.“ 

Harry jen zasténal. 

„Co jsi říkal?“ vyštěkla na něj teta přes dveře. 

„Nic, vůbec nic.“ 

Dudleyho narozeniny - jak jenom na ně mohl zapomenout? Harry pomalu vylezl z postele a začal hledat ponožky. Pod postelí nějaké našel, z 

jedné vyklepal pavouka a natáhl si je. Na pavouky byl zvyklý, poněvadž v přístěnku pod schody jich bylo plno, a právě tam spával. 

Když už byl oblečený, sešel předsíní dolů do kuchyně. Stůl málem nebylo vidět, tolik na něm leželo dárků k Dudleyho narozeninám. Vypadalo 

to, že Dudley dostal ten nový počítač, který chtěl, nemluvě o druhém televizoru a závodním kole. Proč vlastně chtěl závodní kolo, byla pro Harryho 

záhada, poněvadž Dudley byl tlustý jako bečka a tělesná cvičení nenáviděl - pokud k nim ovšem nepatřilo, že do někoho mohl bušit pěstmi. 

Dudleyho oblíbeným cvičným pytlem byl Harry, často se mu ho ovšem nepodařilo chytit. Harry na to nevypadal, ale uměl utíkat velice rychle. 

Možná s tím mělo co dělat to, že žil v tmavém přístěnku, avšak na svůj věk byl i tak pořád malý a hubený. A vypadal ještě menší a hubenější, 

než byl doopravdy, poněvadž nikdy nenosil nic jiného než odložené šatstvo po Dudleym, a ten byl snad čtyřikrát silnější než on. Harry byl hubený 



v obličeji, měl vyčnělá kolena, černé vlasy a zářivě zelené oči. Nosil kulaté brýle, které držela pohromadě jen spousta izolepy - tolikrát už od 

Dudleyho dostal pěstí do nosu. 

Jediné, co se Harrymu na jeho vlastním obličeji zamlouvalo, byla velice tenká jizva na čele, která svým tvarem připomínala blesk. Pokud se 

pamatoval, měl ji odjakživa, a první otázku, na kterou si vůbec dokázal vzpomenout, položil tetě Petunii, když se jí zeptal, jak k té jizvě přišel. „Při 

té havárii, kdy zahynuli tvoji rodiče,“ řekla mu tenkrát. „A nech si ty hloupé otázky.“ 

Nech si ty hloupé otázky - to byla první zásada, pokud s Dursleyovými chtěl vycházet v klidu. 

Strýc Vernon přišel do kuchyně ve chvíli, kdy Harry obracel slaninu. „Běž se učesat!“ utrhl se na něj místo ranního pozdravu. 

Asi tak jednou týdně se strýc Vernon podíval přes noviny a vykřikl, že Harry potřebuje ostříhat. Harry se nejspíš dával stříhat častěji než 

všichni ostatní chlapci z jeho třídy dohromady, ale nic se tím nezměnilo, poněvadž vlasy mu prostě rostly po celé hlavě jak divé. 

Harry už smažil vejce, když do kuchyně přišel i Dudley s matkou. Dudley se velice podobal strýci Vernonovi. Měl tučný růžový obličej, skoro 

žádný krk, malá, vodová modrá očka a husté světlé vlasy, hladce ulíznuté na tupé, sádelnaté hlavě. Teta Petunie často říkala, že Dudley vypadá 

jako andělíček - Harry zase často tvrdil, že Dudley vypadá jako čuník s parukou. 

Harry přinesl na stůl talíře s vejci a se slaninou, což nebylo nic snadného, tak málo na něm bylo místa. Dudley si mezitím přepočítával dárky 

a pak se mu protáhl obličej. 

„Třicet šest,“ řekl a podíval se na matku a na otce. „To je o dva míň než loni.“ 

„Drahoušku, ty jsi ale nepočítal dárek od tetičky Marge: vidíš, tady pod tím velikým, co máš od maminky a od tatínka.“ 

„Dobrá, tak je jich třicet sedm,“ řekl Dudley a celý zrudl v obličeji. 

 

 

3. Vyhledej a barevně označ část, která obsahuje popis Harryho Pottera. 

4. Vypiš slovesa, která autorka používá k popisu hlavní postavy: .............................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................

............................................................... 

5. Ke slovům v 1. úkolu dopiš odlišnou barvou další přídavná a podstatná jména, která popis 

obsahuje. 

6. Co tvrdí strýc Vernon o Harryho vlasech? ............................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................................

................................................................ 



7. Co o jeho vlasech říká strýc Vernon přímo Harrymu? ............................................................ 

....................................................................................................................................................................................................................................

................................................................ 

 



  

9. Co by o vašem vzhledu řekli vaši rodiče? 

....................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

 


