
 

iKnow 
Česko - otázky a odpovědi 

 

Otestujte si s přáteli své znalosti pomocí zajímavých otázek, které 

naleznete v mini hře iKnow Evropa. Otázky vás provedou po 

evropském kontinentu, týkají se zejména kultury, historie, geografie a 

přírody. Během hry můžete používat nápovědy a jedním z vašich úkolů 

je uhádnout, zda na otázku odpoví správně i vaši spoluhráči. Špatný 

odhad vás může stát cenné body.  

 

Pohádkohraní 
pohádkové hry nejen na dětskou párty 

 

Chceš uspořádat oslavu s kamarády a užít si pořádnou legraci. V tomto 

souboru najdeš spoustu nápadů, díky kterým bude tvoje párty zaručeně 

úspěšná!  

 

Párty Alias junior 
veselá hra nejen se slovy! 

 

Dokážete vlastními slovy popsat pohádkovou bytost nebo zvíře, aniž 

byste vyzradili správný název? Troufnete si pantomimou předvést 

povolání nebo předmět tak, aby ho uhodli vaši kamarádi? Zapojte 

hlavu, ruce i nohy! Co nedokážete popsat či předvést, zkuste nakreslit. 

Párty Alias Junior je hra plná zábavy, do které se rychle zapojí všechny 

děti včetně největších stydlínů. Oboustranný herní plán nabízí více 

variant hry.  

 

Ubongo 
junior 3D 

Rejchtman, Grzegorz 

 

Ubongo Junior je jednou z variant oblíbené rodinné hry Ubongo, 

tentokrát je hra přizpůsobena hráčům již od 5 let. Všichni hráči se snaží 

sestavit skládačku z barevných dílků, na kterých jsou vyobrazena 

zvířátka. Kdo zadání složí jako první, musí zavolat „Ubongo“ a získá 

cenné drahokamy. Zbylí hráči však také mají nárok na odměnu, pokud 

stihnou skládačku složit v časovém limitu. Vítězem se stane ten hráč, 

který během hry nasbírá nejvíce drahokamů. Tato povedená hra 

poskytne dětem hodiny skvělé zábavy, navíc si při jejím hraní procvičí 

logické uvažování, jemnou motoriku a také znalosti barev a zvířátek. 

Hru můžete kombinovat se základní hrou Ubongo a hrát ji tak 

dohromady s vašimi dětmi.  

 

Panic lab 
 

Postřehová hra z prostředí laboratoře, v níž úkolem hráčů je co nejdříve 

zjistit, jakým směrem zmizela karta měňavky, tvora tvarem 

připomínajícího slimáka.  



 

Ovečky, ovečky... 
 

Hlavolam pro jednoho hráče, kdy cílem je poskládat 9 kartiček do 

čtverce 3x3 tak, aby na sebe ze všech stran navazovala hlava a tělo 

ovečky stejné barvy.  

 

Záhada Eldoráda 
úniková hra 

 

Týmová úniková hra Po letech pátrání po mytickém Eldorádu se domů 

vracíte s prázdnýma rukama. Znenadání prorazí trup letadla obří 

kamenná krokodýlí hlava a vy se musíte zachránit skokem z letadla. 

Jste sami, unavení a hladoví ztraceni v srdci pralesa a máte k dispozici 

jen pár věcí, které jste stačili ve spěchu pobrat. Tohle může být váš 

konec… a nebo poslední šance odhalit záhadu Eldoráda. Týmová 

karetní variace na únikové místnosti - podaří se vám společně s přáteli 

(nebo si samozřejmě můžete zahrát proti hře sami) vyřešit všechny 

logické hádanky a rébusy, využijete správně nasbírané předměty a 

dokážete odhalit Záhadu Eldoráda ukrytou na 60 kartách? Hra 

Únikovka Záhada Eldoráda obsahuje 60 karet s příběhem, předměty a 

úkoly.  

 

Na prodej 
Dorra, Stefan, 

 

Vzrušující společenská hra, ve které se ukáže váš obchodnický duch. 

Nejdříve se snažíte na dražbě co nejlevněji nakoupit nemovitosti a 

posléze co nejdráž prodat. Jak snadné, vyzkoušejte si, jak pevné nervy 

při dražení máte a jak dobře dokážete odhadnout své soupeře!  

 

Východní Čechy 
regionální kvízové hry 

 

Zábavná hra, která prověří znalosti hráčů v oblasti regionální 

vlastivědy, protože přináší 900 otázek na téma Východní Čechy.  

 

Cortex 
Mozkovna 

 

Dětská varianta unikátní vzdělávací hry Cortex. Ve hře budou děti čelit 

8 různým typům úkolů. Procvičí si logické myšlení, paměť, postřeh, ale 

také schopnost rozpoznávat předměty podle hmatu nebo schopnost řešit 

úkoly pod časovým tlakem.  



 

Přines si svou knihu 
Hra o vypůjčených větách 

 

Strážci přírody 
desková hra 

Vítek, Ondřej, 

 

Hru lze hrát jako ve skutečnosti - hráči spolupracují a společně se snaží 

porazit hru (vyřešit včas všechny události, které do hry přicházejí). Ale 

také může hrát každý proti každému a zvítězí ten, kdo nasbírá z řešení 

událostí nejvíce bodů. Události se řeší házením kostkou, šanci vyhrát 

tak mají všichni stejnou bez ohledu na věk či vědomosti.  

 

Bang! 
základní hra 

Sciarra, Emiliano, 

 

Pravá přestřelka z Divokého západu. Šerif honí bandity, bandité střílí 

po šerifovi. Šerifovi pomocníci brání šerifa a jsou připraveni pro něj 

položit život. Kulky sviští kolem uší a vy musíte zjistit, kdo je kdo. 

Kdo z hráčů je pomocník šerifa? Kdo je bezcitný bandita? A kdo je 

odpadlík, který to hraje na obě strany tak, aby se stal novým šerifem ? 

To vše zjistíte, až vytasíte svoje kolty (tedy karty).  

 

Zvířata 
Vzdělávací karetní hra 

 

V této vzdělávací karetní hře musíte k obrázkovým kartám zvířat 

přiřazovat správné karty s jejich vlastnostmi. Kromě znalostí budete 

potřebovat i trochu štěstí.  

 

Lidské tělo 
Vzdělávací karetní hra 

 

V této hře musíte k obrázkovým kartám zobrazujícím části lidského 

těla přiřazovat správné karty jejich charakteristik. Kdo první odehraje 

svoje karty, vyhrává! Kromě znalostí budete potřebovat i trochu štěstí.  

 

Příroda 
v kostce: BrainBox: učíme se hrou: desetiminutová hra na procvičení 

paměti a vědomostí: co všechno si zapamatujete během 10 vteřin? 

 

 



 

Gobbit 
 

Gobbit je akční postřehová hra, ve které zažijete zběsilý souboj o 

potravu. Ve společenské hře Gobbit se snažíte ulovit zvířata, která jsou 

níže v potravním řetězci a ubránit své zvíře, aby se nestalo kořistí 

krvelačných útočníků.  

 

Medvěd Wrr 
karetní hra 

Ekrt, Michal 

 

Vžijte se do kůže medvěda Wrr a zabraňte proradným pirátům 

uskutečnit jejich velkolepý plán na ovládnutí knižního světa!  

 

Loupež v Benátkách 
Úniková hra 

 

Po letech v ústaní je váš gang opět pohromadě. Znáte své silné stránky 

a jste opravdová třída v oboru. Je tu ale výzva, která nebude vůbec 

lehká a kde každá chyba může celou misi zhatit. Dokážete se vloupat 

do slavného kasina v Benátkách a ukrást žeton obrovské hodnoty?  

 

Děti z Carcassone 
Teubner, Marco, 

 

Skvělá zábava ve měste Carcassone. Jedenkrát do roka se pořádá 

slavnost, při které ze všech ohrad vypustí krávy, ovce a slepice. Děti z 

Carcassone se pak celý den baví tím, že zvířátka zahánějí zpátky do 

ohrad. Běhají po cestách a loukách v okolí města proto, aby všechna 

zvířátka byla zpátky doma před setměním.  

 

Tipni si! 
tohle vím naprosto přesně... 

 

Víte, jak dlouho spí žirafy, nebo do jaké výšky dorostl nejvyšší člověk 

na světě? Pokud ne, tak nevadí! V této hře najdete 1188 otázek 

rozdělených do 6 okruhů, společnost, fauna a flóra, věda a technika, 

stalo se, sport a různé. Tipování, sázení a debatování o zajímavých 

otázkách nebylo nikdy zábavnější, vsaďte se!  

 


