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Pracovní listy pro práci s knihou 

 



Milý čtenáři, 

až si přečteš tento zábavný a zároveň dojemný 

příběh o přátelství, laskavosti a porozumění, zkus 

se zamyslet nad následujícími otázkami.  

Jonna 

Jonna žila ještě s mnoha dalšími dětmi v dětském 

domově jménem Vratič. Když jí bylo devět, 

adoptovala si ji Gorila. Jonna se o to rozhodně 

neprosila, ale stejně se to stalo. 

 

Úkol č. 1 

Zkus popsat svými slovy pocity, které Jonna 

zažívala, když žila v dětském domově. Jak se cítila? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 



Úkol č. 2 

Přečti si, jak vypadal Jonnin nový domov a zkus ho 

namalovat. 

„Byla to jedna velká místnost. Na zemi 

ležel ohromný turecký koberec. V jednom 

rohu stála na čtyřech chatrných nožkách 

proleželá postel. Vedle ní bylo několik polic 

nacpaných k prasknutí knihami a u postele 

byly další hromady knih. Poblíž poliček se 

rozvaloval baculatý kožený ušák, a byl tu i 

zadní vchod. 

Na druhém konci místnosti byla kuchyně. 

Stál v ní starý sporák, komín se ztrácel ve 

střeše. Sporák byl plný neumytého nádobí- 

bez ladu a skladu se na něm povalovaly 

kastroly od omáčky, hrnce, naběračky, 

mrkve, pánve a několik květináčů 

s růžovými pelargoniemi.“ 

(Pokud nerozumíš některým slovům, podtrhni si je 

a vypátrej, co znamenají.) 



Jak si představuji místo, kde teď žila Jonna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol č.3 

Jonna se u Gorily naučila spoustu nových věcí. 

Přijdeš na nějaké? Napiš všechno, co tě napadá. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 



Gorila 

Gorila se chystá adoptovat osiřelé dítě 

z dětského domova Vratič. Hned je jí jasné, koho 

si odvede – devítiletou Jonnu! Z Jonny a Gorily se 

brzy stane nerozlučná dvojice, která prožije 

spoustu legrace. 

Ale občas se přihodí i něco velmi nečekaného… 

  

 

Úkol č.4 

V knize na straně 14 vypátrej část textu, která 

popisuje, jak Gorila vypadala. 

Napiš to sem: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 



Teď, po přečtení knížky, už také určitě víš, jakou 

měla Gorila povahu. Zkus napsat svými slovy, jaká 

byla: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Gorila měla jeden velikánský koníček neboli 

hobby. 

 Víš, co to bylo? 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jonna a Gorila 

 

Tahle knížka má opravdu dobrý konec. 

Napiš, co se ti na knížce nejvíc líbilo, a zkus 

popsat proč.  

Pokud rád maluješ, tak přimaluj i obrázek! 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 


