
Anglický jazyk – doporučená práce:  

14. týden  – 15.6. – 19.6. 

 

Máme před sebou poslední týden. Vzhledem k tomu, že již nemáme učebnice, tak jsem pro vás 

připravila pár „ brain teasers“. Doufám, že se vám budou líbit. Na ty odvážné i na ty méně odvážné čeká 

řešení na druhé stránce. 

 

Osobně se spolu před prázdninami již neuvídíme, tak bych vám všem chtěla popřát pěkné prázdniny. A 

nejen pěkné prázdniny, ale také po prázdninách. Bohužel po prázdninách už nebudu ve vyučování na 

škole pokračovat a tak se chci s vámi rozloučit alespoň touto cestou. Mějte se moc hezky a ať se vám 

dobře daří. Devátému ročníku pak přeji jen to nejlepší na dalších školách. Jsem ráda, žejsem měla tu 

příležitost na škole učit a budu se těšit, že se třeba potkáme. 

 

 

1. You are in a cabin and it is pitch black. You have one match on you. Which do you 

light first, the newspaper, the lamp, the candle, or the fire? 

 

2. Who is bigger: Mr. Bigger, Mrs. Bigger, or their baby? 

 

3. A farmer has 17 sheep and all but nine die. How many are left? 

 

4. Jimmy’s mother had four children. She named the first Monday. She named the 

second Tuesday, and she named the third Wednesday. What is the name of the 

fourth child? 

 

5. What is full of holes but can still hold water? 

 

6. A plane crashes on the border of the U.S. and Canada. Where do they bury the 

survivors? 

 

7. You are driving a bus. At the first stop, two women get on. The second stop, three 

men get on and one woman gets off. At the third stop, three kids and their mom 

get on, and a man gets off. The bus is grey, and it is raining outside. What color is 

the bus driver’s hair? 

 

8. Which travels faster? Hot or Cold? 



 

Odpovědi:  

1. You light the match first! 

2. The baby, because he is a little bigger. 

3. Nine 

4. Jimmy, because Jimmy’s mother had four children! 

5. A sponge 

6. You do not bury the SURVIVORS! 

7. Whatever color your hair is! Remember, you are the bus driver! 

8. Hot is faster, because you can catch a cold. 


