
ÚKOLY 
Podle mapy by neměl být problém obejít všech devět bodů v tom pořadí, v jakém jsou napsané níže. Na každém z bodů je zadaná otázka 

týkající se jednoho z předmětů, ze kterých jsem propadl. Otázku by nemělo být těžké na místě vyřešit a vybrat správnou odpověď. U každé 

z odpovědí je v závorce zapsané jedno slovo – podle toho, jak budeš na otázky odpovídat, tak ti bude vznikat dlouhá věta. Tu budeš potřebovat 

úplně na konci cesty, protože bez její znalosti ti nebude složka s tajnými informacemi o učitelách vydána. 

 

0. Taháky (dvůr Novoměstské radnice) 

Když mě vyhodili z Resslovky, vzal jsem své staré taháky a schoval je do studny na dvoře Novoměstské radnice. Jsem si jist, že když si je 

prohlídneš, budou se ti hodně hodit při odpovídání na některé otázky… 

 

1. Dějepis (Novoměstská radnice) 

Pokud by rozvášněný dav při první pražské defenestraci chtěl pražské radní vyhodit až z nejvyššího okna věže radnice, kolik schodů by musel 

vyjít? Někde u budovy tuhle informaci snad najdeš napsanou… 

a. 154 (Zamilovaní) 

b. 221 (Fanatičtí) 

c. 230 (Tlející) 

d. 187 (Slabomyslní) 

 

2. Český jazyk (Pomníky na Karlově náměstí) 

Je světlejší pomník české spisovatelky Elišky Krásnohorské, nebo jiné české spisovatelky Karolíny Světlé, které stojí naproti sobě u 

křižovatky uprostřed Karlova náměstí? 

a. Karoliny Světlé   (fanoušci) 

b. Elišky Krásnohorské  (členové) 

c. Mají stejnou barvu   (zástupci) 

d. české spisovatelky neexistují (podporovatelé) 

 

3. Němčina (Faustův dům) 

Kolik hvězd se nachází na chodníku před Faustovým domem, o kterém psal slavný německý literát Johann Wolfgang von Goethe? 

a. 3  (OSN) 

b. 7  (ČSSD) 

c. 5  (BTS) 

d. 4  (SOS) 

 

4. Matika (vnitřní nádvoří Emauzského kláštera) 

Mezi jakými letopočty (římskými číslicemi) sloužil v Emauzském klášteře opat Benedikt Sauter? Je to napsané na spodním konci veliké mozaiky 

na vnější stěně kláštera. A nezapomeň si užít výhled od kláštera, je tam krásně. Na tohle ti pomůže jeden z taháků ve studně… 

 

a. 1885 - 1908  (flexili) 

b. 1880 - 1921  (sympili) 

c. 1842 - 1887  (triggerovali) 

d. 1780 - 1810  (komentovali) 



 

 

5. Přírodopis (Botanická zahrada) 

Jak se jmenuje strom, který stojí přímo vedle vchodu do skleníků v Botaniské zahradě? (Mě teda vždycky víc zajímali ti papoušci za tím 

stromem, ale učitele přírodopisu bůhvíproč ne…) 

a. Tis červený   (na Youtube) 

b. Ginkgo biloba   (na Instagramu) 

c. Jílovec maďal   (na Facebooku) 

d. žádný strom tam není  (na TikToku) 

 

6. Výtvarka (Kostel Nejsvětější Trojice) 

V jakém architektonickém slohu je postavený kostel Nejsvětější Trojice v Trojické ulici? Na tohle ti taky pomůže tahák ve studně. 

a. v románském     (že) 

b. v gotickém    (skrze) 

c. barokním     (ohledně) 

d. žádný z těchto uvedených slohů  (o) 

 

7. Občanka (Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

Jaká je kontaktní emailová adresa na Ministerstvo práce a sociálních věcí v ulici Na poříčním právu? Dá se to zjistit z interaktivní tabule 

před vchodem. 

a. info@mpsv.cz    (koupili) 

b. posta@mpsv.cz    (dobré) 

c. kontakt@mpsv.cz    (mají) 

d. adresat@mpsv.cz    (novém) 

 

8. Tělocvik (parník u Náplavky) 

Po zakladateli českého Sokola je pojmenovaný parník kotvící přímo pod slezem na náplavku. Jak se jmenoval? 

a. Svojsík     (boty) 

b. Masaryk     (hodinky) 

c. Tyrš     (známky) 

d. Komenský     (album) 

 

9. Zeměpis (limnigraf na Výtoni 

O kolik metrů může maximálně stoupnout hladina Vltavy nad normální úroveň (ta je vyznačena nulou), aby se to pořád ještě vešlo na stupnici 

limnigrafu? Pokud nevíš, co je to ten limnigraf, tak to je ta kamenná budka s hodinami a ciferníky, co stojí nad Vltavou… 

a. 5 m   (z přírodopisu) 

b. 6 m   (z Tuzexu) 

c. 7 m   (od Applu) 

d. 6,5 m   (od Nik Tenda) 

Finální věta zní: __________________________________________________________! 
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Když tuto větu řekneš nebo napsanou ukážeš obsluze restaurace na Výtoni (je v tom ďolíku naproti od limnigrafu), propůjčí ti ukradenou složku 

s materiály. Ty si je budeš moci prohlídnout a pročíst, potom se podepsat dovnitř, ale co je důležité, pak zase musíš vrátit složku obsluze 

restaurace (!). Pokud tě při čtení přepadne žízeň, tak věz, že tam točí limonádu a na rohu ulice je zase zmrzlinárna s nejlepší zmrzlinou! 


