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Má skvělá sestřička Karlička 

(Charakteristika) 

Nejprve úžasný uzlíček v zavinovačce s modrýma očkama a černými 

vlásky, který se uměl překrásně dívat. Nyní pětiletá světlovlasá dračice jménem 

Karolína Marie. Tak to je ve zkratce človíček, kterého miluji, obdivuji, i se na 

něho často zlobím. Říkáme jí různě: Kájinko, Karluško, Karkulko, Karli,… a když 

je neposlušná, je to Karolína. Víte, já jsem si strašně přála, aby to byla sestřička, 

a když jsem chodila asi do třetí třídy, tak jsem si říkala, že jsem si měla přát 

bratra, ale teď jsem pochopila, že mít sestru je velká výhoda, zajímáme se o 

stejné věci a myslím, že si i rozumíme lépe, než bych si rozuměla s bratrem. 

 Je na svůj věk dost malinká, nosí velikosti oblečení jako o dva roky mladší 

děti. Nejvíce se podobá taťkovi, má typově světlou pleť, modré oči a je skoro 

blondýnka. Tvar očí a nosánku zdědila po naší mamce a podle toho se dá 

poznat, že jsme sestry, protože jinak si moc podobné nejsme. Občas nám někdo 

řekne, že jsme jako reklama na dvoubarevnou čokoládu. 

 Netušila jsem, jak krásné a zajímavé je pozorovat vývoj malého dítěte. 

Myslím tím vývoj povahových rysů. Odmalička je Kája bystrá a veselá holčička. 

Od jednoho roku zvládala srozumitelně komunikovat, sice třeba jen dvě slova 

(takové ty fráze), ale bylo jí dobře rozumět. Myslíme si, že to bylo díky 

znakování, které se s ní mamka od pěti měsíců učila. Teď k tomu pozorování 

jejího vývoje. Když začala navštěvovat mateřskou školku, ještě jí nebyly tři roky. 

Byla k lidem až moc vstřícná, nikoho se nebála a byla švitořivá. Krásně 

recitovala a zpívala, což umí moc dobře i dnes. Účastnila se pěveckých a 

recitačních soutěží, kde se umísťovala vždy na předních místech a nosila 

diplomy. Nyní dovršila období, kdy vnímá, co je to strach či tréma, a je velice 

stydlivá, nechce nikdy vystupovat a ani se projevovat. Všechny nás to trochu 

mrzí, protože jsme pyšní na to, jak je šikovná.    

Ráda lidem rozkazuje, což se mi na ní trochu nelíbí, ale i přesto jsem 

velmi ráda, že ji mám. Často se spolu hádáme a pereme, ale to asi dělá většina 

sourozenců. Přijde mi, že na svůj věk je až moc chytrá, to má také po taťkovi. 

V noci se jí nechce spát, a když pak někdy pozdě usne, to máte vidět to ráno. 
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Pořád samé: „ Ještě chvilku, mně se nechce, já mám ještě noc, s tebou vstávat 

nebudu, a tak podobně. Nejvíce obdivuji její krásné vlasy, ze kterých by šlo 

učesat tolik účesů, ale ona se nerada češe, takže mám smůlu, ale i přesto máme 

pár věcí společných. Máme se rádi a to je hlavní, milujeme tanec a hudbu, také 

na zpěv nesmím zapomenout a nemá ráda pavouky stejně jako já. Mohla bych 

se také zmínit o jejích oblíbených věcech. Tousty, její nejoblíbenější jídlo, má 

velmi ráda růžovou barvu a nejradši si hraje s legem, barbínkami a se zvířátky.              

Je spousta věcí, o kterých bych vám mohla vyprávět, ale to nechám zase na 

příště. Mám ji moc, moc ráda a za nic na světě bych ji nevyměnila. 

 


