
 

DOMÁCÍ ÚNIKOVÁ HRA 

Návod na přípravu:  

1) Přečti si otázky ať víš, do čeho jdeš. 

2) Vytiskni nebo přepiš otázky, které chceš do únikovky použít. Případně je 

také možné je hadači po dosažení určitého místa přečíst.  

3) Otázky s možnými odpověďmi rozstříhej a polož na určená místa: 

 

1. na nějakou knihu,  

2. přilep na strop (opatrně, ať 

nestrhneš barvu ze zdi a 

rodiče ti na pár týdnů 

neudělají tvou vlastní 

únikovku), 

3. polož do vany/ do sprchy 

4. postav k plyšákovi 

5. na koš 

6. k botníku (k botám) 

7. na stůl 

8. ke dřezu 

9. na záchod 

10. k topení 

11. k příborům 

12. k/do lednice 

13. na vchodové dveře 

14. k deskové/počítačové hře 

 15. na okno 

16. na televizi/rádio 

17. na polštář v posteli 

18. na kartáčky 

19. k hodinám 

 20. na lampu/ světlo. 



V kreativitě se meze nekladou, takže pokud tě napadají zábavnější místa, 
určitě je využij. Pamatuj ale, že ten, kdo bude hádat otázky, je musí i 
najít. Kdyby se mu to nedařilo, je možné ho navádět například pomocí 
nápovědy Samá voda – Přihořívá – Hoří. Zároveň, kdyby byly otázky 
těžké, je možné využít „nápovědu publika“. Otázky je možné splnit 
v libovolném pořadí, ale hádanka vám vyjde správně jen podle čísel. První 
písmeno hádanky se skrývá pod první otázkou.   

4) Za každou odpověď hadač dostane jedno písmenko, které si bude zapisovat. 
Na konci hry tak z písmenek složí zaklínadlo, které když vloží do tohoto 
dotazníku, obdrží Certifikát dobrodruha.  
 
Dotazník: https://www.survio.com/survey/d/S6K3E9J7H8I2H1C9Q 
 

5) Pozor: pokud budeš vymýšlet vlastní otázky, nezapomeň, že je potřeba 
tomu přizpůsobit tajenku, která by měla zůstat stejná, aby ji hadač mohl 
odeslat.  

6) Jakmile bude vše hotové, přečti hadači tuto záhadnou povídku: 
 Za devatero horami a devatero řekami se usídlil drak, který sužoval celé 
okolí. Mnoho statečných rytířek a rytířů se ho snažilo odehnat a přelstít. 
Drak byl ale vychytralý a lstem dlouho odolával. Když už to vypadalo 
beznadějně, našel se jeden dobrodruh, který zjistil, že drak lze odehnat 
starým zaříkadlem. To zaříkadlo ale bohužel 
nestihl použít, a tak ho přenechal tobě, 
statečný/á ________(doplň JMÉNO HADAČE). 
Aby se však k zaříkadlu nedostaly zlé a mocné 
síly, dobrodruh ho zašifroval. Pokud tedy 
chceš draka odehnat, odpověz správně na 
otázky, které dobrodruh schoval ve tvém 
příbytku. Za každou správnou odpověď dostaneš jedno písmeno zaříkadla. 
Pokud písmena spojíš správně a vyslovíš zaříkadlo nahlas, drak ho uslyší a 
zmizí ze světa. Díky tomu se lidé nebudou muset dále bát a budou zase 
šťastní.  

7) Správné odpovědi jsou: 1B 2C 3C 4B 5C 6B 7B 8A 9B 10C 11B 12C 13B 14A 
15A 16B 17C 18B 19C 20A 

  



 

1) Jak nazýváme slova, která můžeme číst 
v libovolném směru a stále si zachovávají 
stejný význam (např. slovo radar)?  

a) Onomatopoie (K 
b) Palindromy (A) 
c) Metonymie (B) 

 

2) Kam doletěl robotický průzkumník 
americké vesmírné agentury NASA 
Perseverance 18.2.2021 (SEČ)? 

a) Na Měsíc (Č) 
b) Na Venuši (U) 
c) Na Mars (B) 

 

3) Proč se Mrtvému moři říká ,,mrtvé“?  
a) Protože je jezerem, které je 

smutné, protože lidé neví, že není 
mořem. (M) 

b) Protože se nachází v kalifornském 
Údolí smrti. (O) 

c) Protože je tak slané, že zde kromě 
bakterií nežijí jiní živočichové. (R) 

 

4) Jaké zvíře je považováno za nejrychlejšího 
suchozemského živočicha (kolem 120 
km/h) na světě?  

a) Hroch (B) 
b) Gepard (A) 
c) Slon (L) 

 

5) Do jaké popelnice byste vyhodili 
recyklovatelnou plastovou lahev? 

a) Do zelené (U) 
b) Do modré (E) 
c) Do žluté (K) 

  



 

6) Představte si, že jste na závodech v běhu. 
Na kterém místě se umístíte, pokud 
předběhnete druhého závodníka? 

a) Na prvním (D) 
b) Na druhém (A) 
c) Na třetím (P) 

 

7) Doplňte text písně: ,,Běží liška k Táboru, 
nese pytel … , ježek za ní pospíchá, že jí 
pytel rozpíchá.  

a) Bramborů (L) 
b) Zázvoru (D) 
c) Příborů (X) 

 

8) Kdo napsal francouzský román Tři 
mušketýři?  

a) Alexandre Dumas (R) 
b) Francesco Petrarca (Y) 
c) William Shakespeare (E) 

 

 

9) Proč se hadi svlékají z kůže? 
a) Protože stará kůže vyšla z módy. (V) 
b) Protože stará kůže brání dalšímu 

růstu živočicha.(A) 
c) Protože je hadům často horko. (L) 

 

 

10) Doplňte přísloví: ,,… je dobrý 
sluha, ale zlý pán“. 

a) Politik (A) 
b) Přítel (S) 
c) Oheň (K) 

 

 

11) V jakém architektonickém slohu je 
postavena Katedrála svatého Víta, 
dominanta Pražského hradu?  

a) V románském slohu (Š) 
b) V gotickém/novogotickém slohu (D) 
c) V barokním slohu (P) 



 

12) Jak se celým jménem jmenuje 
královna Elza z pohádky Ledové 
království? 

a) Elza Arendtová (V) 
b) Elza Andersonová (L) 
c) Elza Arendellská (A) 

 

13) Jak se jmenuje Smetanův cyklus 
šesti symfonických básní, inspirovaných 
českou historií?  

a) Má domovina (M) 
b) Má vlast (R) 
c) Můj vlas (K) 

 

14) Jak se jmenuje šachová figurka, 
která se smí po šachovnici pohybovat 
pouze diagonálně (šikmo) o libovolné 
množství volných šachovnicových polí? 

a) Střelec (A) 
b) Dáma (N) 
c) Jezdec (Z) 

 

15) Kdo napsal epický román Pán 
prstenů? 

a) J. R. R. Tolkien (D) 
b) G. R. R. Martin (M) 
c) J. K. Rowlingová (Q) 

 

 

16) Kdo namlouvá v českém znění 
postavu Marge Simpsonové 
z animovaného seriálu Simpsonovi? 

a) Ivana Korolová (E) 
b) Jiří Lábus (A) 
c) Jaroslava Kretschmerová (O) 

 

17) Jak se jmenuje římskokatolický kostel 
na Strossmayerově náměstí? 

a) Kostel sv. Řehoře Paduánského (V) 
b) Kostel sv. Tomáše Paduánského (Q) 
c) Kostel sv. Antonína Paduánského (R) 



 

18) Kolik má dospělý zdravý člověk 
zubů, když zdravé dítě jich má 20 
(mléčných)? 

a) 25 (Ď) 
b) 32 (D) 
c) 37 (T) 

 

19) Co znamená rčení ,,bojovat s 
větrnými mlýny“? 

a) Roztáčet mlýny holýma rukama.(E) 
b) Spoléhat na udržitelnou energii. (U) 
c) Bojovat v marném a předem 

prohraném boji. (A) 
 

 

20) Bonusová otázka: Jaké amatérské 
divadlo sídlí v ulici Podplukovníka Sochora 
9? 

a) Divadlo RADAR (R) 
b) Divadlo DAR (K) 
c) Divadlo RADA (O) 

 


