La PERSONNALITÉ – le tempérament
Le tempérament – la définition
Hippokrates (460–370 př. n. l.), lékař ve starověkém Řecku, každé osobnosti přidělil jednu
barvu a jeden přírodní element. Určil 4 druhy temperamentů. Věřil, že existují 4 typy šťáv
v těle a ty určují, jaký má člověk temperament.
1. La définition du tempérament (souligne des mots qui expliquent un tempérament) :
l'intelligence – la réaction – le loisir – l'action – les sentiments – les émotions

2. Coupe et colle les qualités typiques pour les tempéraments.
LE TEMPÉRAMENT
FLEGMATIQUE

MÉLANCOLIQUE
Introverti

Stable

Instable

Extraverti
SANGUIN

COLÉRIQUE
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3. Quelle couleur? Quel élément?

flegmatique

vert

sanguin
colérique

bleu
jaune

air

eau

feu

mélancolique

terre

rouge

4. Complète leterre
tableau et colle les petits bonhommes.

Tempérament

Couleur
rouge

Élément

air
bleu
feu

5. Relie les images et les tempéraments.

sanguin
flegmatique
colérique
mélancolique
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Le petit bonhomme 

6. Představ si, že jsi jeden ze 4 typů osobnosti. Napiš ho do prvního sloupce a pod to
3 vlastnosti. Spolužák Ti pokládá otázku „Tu es comment“ a hádá, jaká jsi osobnost.
Poté se vyměníte.
Tu es comment?

Je suis….
.
.
.
Je suis
.
.
.

Tu es…
.
.
.
Tu es…
.
.
.
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Je téměř nemožné nalézt typické vlastnosti pro různé národnosti, protože každý člověk je
jedinečný. Tím, že přisoudíme nějaké národnosti typickou a neměnnou vlastnost,
dopouštíme se chyby – a tato chyba vedla v dějinách k mnoha tragickým událostem
(holocaust, diskriminace černochů). V každé národnosti jsou totiž zastoupeny všechny typy
temperamentů. Přesto se pokusíme odhadnout, jak na nás jako celek některé národy působí.
7. Quel est leur tempérament? Utilise la question „ils sont comment“?, compare avec
ton voisin et complétez ensemble.
Les Tchèques, ils sont ____________________________

Les Français, ils sont _____________________________

Les Anglais, ____________________________________

Les Japonais, ____________________________________

Les Roms, ______________________________________

Les Africains, ____________________________________
8. Neexistuje čistý cholerik, flegmatik, melancholik nebo sangvinik. Ve skutečnosti
jsou typy lidí promíchány. Nakresli do jednoho rámečku svoji zmenšenou ruku, do
druhého rámečku ruku spolužáka. Podle barev, které náleží osobnostem, vykresli,
jakou míru sangvinika, cholerika, flegmatika a melancholika v sobě máte.
Navzájem si potom ukažte výsledky a porovnejte je.
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9. Výhody a nevýhody temperamentů – les avantages et les désavantages des type de
tempérament
Každý temperament má své kladné a záporné stránky.
Cholerik
Mezi kladné vlastnosti cholerika patří to, že je aktivní, otevřený vůči ostatním lidem. Je
také velice dynamický a dokáže se rychle rozhodovat. K dalším kladům patří to, že je
houževnatý a dokáže věci dovést až ke konci. Je též energický.
Na druhé straně je cholerik často vzteklý, agresivní a rychle se naštve. Bývá velice
impulzivní. Ve vztahu k lidem je dominantní, není tolerantní vůči ostatním. Jeho reakce
bývají často ukvapené. Soužití s ním bývá komplikované, je netrpělivý a neumí ustoupit
druhým lidem. V různých situacích reaguje rychle a výrazně.
Les mots-clés en français:
________________________________________________________________________
Flegmatik
Flegmatik je emočně vyrovnaný a klidný. V dětství bývá nekonfliktní. Přestože má rád
společnost, rád přemýšlí i o samotě. Vypadá pořád spokojeně.
Někdy bývá až apatický a pasivní. Nemá rád velké změny v životě a ani není ambiciózní.
Není příliš kreativní, když má nějaký nápad, nesnaží se ho realizovat. Neukazuje své city,
je spíše uzavřený, život bere moc vážně.
Les mots clés en français:
________________________________________________________________________
Melancholik
Melancholik patří mezi přemýšlivé a klidné jedince, zamýšlí se nad podstatou života a
světa. K přátelům je laskavý a milý. Jeho city vznikají pomalu, ale jsou stálé, vztahy jsou
hluboké a stabilní.
Patří mezi pesimistickou osobnost, řekli bychom někdy až zahořklou. Velice těžce
navazuje nové vztahy. Je uzavřený a nerad sdílí své pocity – ve vztahu bývá rezervovaný.
Není příliš společenský a vyznačuje se strachem z budoucnosti.
Les mots clés en français:
___________________________________________________________________________
Sangvinik
Sangvinik je společenský, rád se baví, je optimistický a umí druhé strhnout svým
nadšením a energií. V dětství si rád hraje, je vynalézavý a ve všem, co dělá, dokáže najít
něco kladného a zábavného. Je kreativní a přátelský.
Tím, jak neustále srší nápady, málokdy věci dotáhne do zdárného konce. Hodně mluví a
někdy až přehání. Taky není vždy vnímavý vůči druhým lidem a bývá egocentrický. Není
příliš spolehlivý.
Les mots clés en français:
___________________________________________________________________________
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10. Quels sont les avantages et les désavantages des caractères? Écris 4 avantages et
4 désavantages au minimum.

Tempérament
flegmatique

+ les avantages

-

les désavantages

colérique

mélancolique

sanguin

11. Les rimes – les virelangues. Cherche les rimes. Ensuite, essaie de faire des rimes.
Par exemple: L´éléphant a le tempérament.
1. L´animal est ____________________.
2. Le dragon est actif et ____________.
3. L´hippopotame est ______________.
4. Le pingouin est _________________.
5. Le chimpanzé est ________________.
6. La panthère est _________________.
7. La civette palmiste est ____________.
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