
 
Čemu se směje VI.B 

 

aneb 

Co nám pupek roztrhne  



Vtipy od Veroniky Fischerové 
 

Paní učitelka se ptá Aničky: 

„Tak co, Aničko, ukázala jsi doma tu pětku?“ 

Anička: „Ano“ 

Paní učitelka: „A co nato rodiče říkali?“ 

Anička: „Nic, nebyli doma.“  



 

V dějepise: 

Učitelka: „Podle čeho se Čechy nazývají 

Bohemia, Alenko?“ 

Alenka: „Podle těch chipsů.“ 

  



 

Učitel na hodině počtů se ptá: 

„Kdybych měl v levé ruce sedm pomerančů a 

v pravé ruce osm pomerančů, co bych měl?“ 

 

Pepíček se hned hlásí: „Velké ruce!“ 

  



Ptá se paní učitelka: 

„Co víte děti o významných matematicích 

starého Řecka?“ 

Přihlásí se Pepíček a povídá: 

„Všichni zemřeli!“ 

  



 

„Slyšela jsem, že Váš syn studuje na 

univerzitě. Co z něho bude, až skončí?“ ptá se 

známá paní Novákové. 

„Obávám se, že důchodce.“ 

  



Při hodině přírodopisu se paní učitelka ptá dětí: „Děti co 

dává husa?“  

Honzík: „Peří.“ 

„Správně Honzíčku. A co dává slepička?“ 

Anička se zvedne a odpoví: „Vajíčka.“ 

Paní učitelka nadšena tím, jak jsou děti chytré, a zeptá 

se: „A co dává kráva?“ 

Pepíček potichu: „Domácí úkoly.“ 

  



 

Studentka medicíny předvádí na maketě porod 

kleštěmi. Doktor ji chvilku pozoruje a pak 

povídá: "No výborně, ještě těma kleštěma 

švihněte otce přes hlavu a vyvraždila jste 

kompletně celou rodinu. 

  



 

Ptá se učitel náboženství Tomáška, jestli se 

doma modlí před jídlem.  

„Ne, to jen ve školní jídelně, maminka vaří 

moc dobře.“ 

  



 

"Mami, mami, mám dobrou a špatnou zprávu, 

jakou chceš slyšet první?" Ptá se Pepíček 

maminky. "Tak tu dobrou. "Dostal jsem 

jedničku z diktátu!" "To je hezké, Pepíčku a 

jaká je ta špatná?" "Že to není pravda!" 

  



VTIPY od Matěje Budinského  

Kluk: Paní učitelko mužů být potrestán za něco,co 

jsem neudělal? 

Učitelka:ne,v žádnem případě.  

Kluk:Já totiž neudělala domácí 

úkol.. 

  



 

kluk:Paní učitelka řekla, 

že jsem génius. 

Děda:Z toho si nic nedělej 

mně taky ve škole na 

dávali!  

  



Školní vtipy od Jiřího Kocourka 
 

Paní učitelka se ptá dětí: „Děti, co dává kuře?“ 

A děti odpoví: „Maso, maso!“ 

„Výborně děti, a co nám dává ovečka?“ Ptá se paní učitelka 

„Vlnu, vlnu!“ odpoví děti. 

“Výborně děti, a copak nám dává kravička?“ Ptá se paní 

učitelka. A děti odpoví “Domácí úkoly! “ 

  



 

 

Jdou dva eskymáčtí chlapci ráno do školy. 

„Víš, že ráno ukazoval teploměr dva stupně nad nulou?“ 

povídá první. 

"To je skvělé," raduje se spolužák, "třeba nás učitel pošle 

domů, abychom nedostali úpal!" 

 

 

Zdroj: http://www.nejvtipy.cz/vtipy-o-skole_sk  



 

 

Z hodiny němčiny:  

"Vyplývá z testu nějaké ponaučení?" 

Žák, který dostal špatnou známku:  

„Nejezdi do Německa, nedomluvíš se." 

 

Zdroj: http://pitevna.cz/vtipy/o-skole/ 

  

http://pitevna.cz/vtipy/o-skole/


Vtipy od Nikoly Herinkové 

 

„Terko, co udělal Karel IV., když nastoupil po 

svém otci na trůn?" 

„No první věc, že se posadil." 

  



 

Paní učitelka dá Pepíčkovi za trest napsat tisíc slov. 

Druhý den paní učitelka chce po Pepíčkovi úkol 

ukázat. 

Když otevře sešit, vidí napsané pouze "Raffaello, 

více než tisíc slov." 

  



 

Při zkoušce: 

„Jak rozeznáš jabloň od hrušně?" „Podle 

ovoce." 

„A v době, kdy stromy nemají ovoce?" „Tak 

počkám až vyrostou." 

  



 

Karel říká tatínkovi: "Tati, dnes jsem se jako 

jediný hlásil!" 

"Jo? A na co se paní učitelka ptala?" 

"Kdo nemá domácí úkol." 

  



 

Matka telefonuje učitelce: "Prosím Vás, 

nedávejte dětem úkoly z matematiky, ve 

kterých stojí láhev piva 1,80 Kč. Manžel 

nemohl celou noc usnout!" 

  



 

„Horáčku," vyvolá učitelka žáka, „řekni nám 

dvě zájmena!" 

„Kdo? Já?" vyděsí se on. 

„No vidíš, že to jde, když chceš. 

Píši ti jedničku!" 



 
 

od Terezy Hauserové 

 

„Ví někdo z vás, kde leží Kuba?" táže se učitel. 

„Prosím, v posteli s angínou!", 

odpověděla snaživá žačka.  



 

Pláče chlapeček na ulici. „Copak se ti stalo, 

chlapče?" ptá se kolemjdoucí.  

„Všichni mají prázdniny, jen já ne," vzlyká dítko. 

„Já ještě nechodím do školy." 

  



 

„Bramro, co udělal Karel IV., 

když nastoupil po svém otci na trůn?" 

„No první věc, že se posadil." 

  



 

„Jestlipak sis, Nováčku, přes prázdniny opakoval 

počty?" ptá se učitel. „Ano, prosím." „No tak tedy 

počítej." „...sedm, osm, devět, deset, spodek, filek, 

král a eso." 

  



Jde se podívat starosta jedné vesnice, jak to vypadá v místní 

škole. Kráčí po chodbě a tu vidí, že v rohu stoji tři kluci.„Co tu 

děláte, proč nejste ve třídě?" „My jsme, prosím, na hanbě," 

odpovídá ten první.„A co jste provedli?" První se chvíli ošívá, 

ale pak přizná: „Prosím, já jsem vyhodil z okna mandarinku." 

„No, to je moc pěkné," rozzlobí se starosta. „A co ty?" ptá se 

druhého. „Já jsem, prosím, hodil mandarinku do světlíku," 

přiznává kajícně druhý. Starosta se zle mračí. „A ty?" ukáže 

prstem na třetího žáčka. „Ty taky?"„Ne," špitne ten třetí. 

„Mně tady, prosím, říkají Mandarinka."  



 

Pavel v hodině matematiky říká Petrovi: 

"Ta naše učitelka je ale hloupá!"  

Paní učitelka to uslyší a řekne:  

"Pavle, neraď! Petr na to musí přijít sám." 

  



Vtipy od Adama Burče 

 

Pepíček se ptá maminky: 

Maminko, dáš mi tři kačky na lízátko? 

Pepo, proboha, vždyť už jsi velký synek. 

No tak mi dej dvacku ne pivo.  



 

Letí kněz letadlem, letuška se ho ptá: "Dáte si 

nějaký aperitiv?" 

"V jaké letíme výšce?" 

"10 000 metrů." 

"Tak nic, děkuji. Šéf je příliš blízko!" 

  



VTIPY od Radka Havla 

 

Paní učitelka se ptá Pepíčka: "Pepíčku, v jedné 

ruce mám osm lahví vína a v druhé taky, co tedy 

mám?" 

Pepíček odpoví: " Problémy s pitím, paní učitelko." 

  



 

Maminka: "Jak se Ti líbil první den ve škole?" 

Dcera: "Co, první? To tam budu muset jít znovu?" 

  



 

Paní učitelka povídá ve třídě, že kdo řekne sprosté 

slovo přinese kamínek. První den přijde Anička a 

přinese jeden kamínek, druhý den jde Franta a 

přinese dva kamínky, třetí den jde Pepíček a řve 

na Aničku "Uhni …. vezu štěrk. 

  



Vtipy od Lišky 

Anička se ráno probudí a pláče. 

Maminka: Co se děje aničko? 

Anička: Nám spadla škola 

Maminka: ale to se ti jenom zdálo 

Anička: No právě  



 

„Ví někdo z vás, kde leží Kuba?"  

táže se učitel. 

„Prosím, v posteli s angínou!",  

odpověděla snaživá žačka. 

  



 

"Pane učiteli, píše se po R vždy tvrdé Y?" 

"Ne. Například ve slově 'trouba' se po R 

píše O!" 

  



 

"Dobrý den paní učitelko, Pepíček nemůže 

přijít do školy je hrozně nemocný. 

"V pořádku a kdo volá?" "Můj táta." 

  



 

"Tak co, Pepíčku,jaký je váš nový učitel?" 

"Hodný a zbožný, tati." 

"Zbožný???" 

"Ano. Při každé mé odpovědi jenom říkal: 

Pane bože, pane bože." 



Školní vtipy od Richarda Lorenze 

 

1) Jdou dva eskymáčtí chlapci ráno do školy. 

"Víš, že ráno ukazoval teploměr dva stupně nad nulou?" 

povídá první. 

"To je skvělé," raduje se spolužák, 

 "třeba nás učitel pošle domů, abychom nedostali úpal!" 

  



 

2)   Je doba pravěku: 

Tehdy říká otec synovi nad vysvědčením: 

„ Vždyť celá učebnice má jen dvě strany!" 

  



 

3)   Paní učitelka dá Pepíčkovi za trest napsat tisíc slov. 

Druhý den paní učitelka chce po Pepíčkovi úkol ukázat. 

Když otevře sešit, vidí napsané pouze "Raffaello, více než 

tisíc slov." 

  



 

4)  „Jestlipak sis, Nováčku, přes prázdniny 

opakoval počty?" ptá se učitel. 

„Ano, prosím." 

„No tak tedy počítej." 

„...sedm, osm, devět, deset, spodek, 

filek, král a eso." 

  



 

5)    Proč sis dal do domácího sešitu mou fotografii?"  

diví se otec. 

"Protože paní učitelka povídala, že by strašně ráda poznala 

toho chytráka, co mi pomáhá s úkoly." 

  



Vtipy od Romana Malého 

Moje oblíbené: 

Jakou máte rádi školu? Já zavřenou. 

Škola je super škola je boží jen když padá 

nebo hoří. 

 



 

 

Ptá se tatínek Pepíčka:"Pětka z matematiky, 

proč?"Pepíček: "Protože šestka neexistuje." 

  



 

 

Učitel napsal žákovi do žákovské: "Váš syn 

nic neumí!" Otec odpověděl: "Proto ho 

posílám do školy." 

  



 

 

Učitel se ptá: "Z čeho se člověk nejvíce 

potí?" A žák na to: "Z vašich otázek." 

  



 

 

"Tatínku, umíš psát po tmě?". "No a proč?" 

"Potřebuju podepsat žakovskou." 

 



Kateřina Mikšovská 

Moje oblíbené vtipy 
 

 

Víš, jaký je rozdíl mezi školou a vězením? 

Ve škole sedíš, ale nevíš za co. 

  



 

 

Učitel napsal žákovi do žákovské: 

"Váš syn nic neumí!" 

Otec odpověděl: "Proto ho posílám do školy." 

  



 

Při hodině biologie se ptá Max učitelky: 

Max: "Co je to - má to šest noh, velké oči a je to 

chlupaté?!" 

Učitelka: "Nevím Maxi." 

Max: "Škoda já taky ne, ale sedí vám to na hlavě." 

  



 

Učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám můžeš povědět o 

vlaštovkách?" 

"To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, 

odletí do teplých krajin." 

  



Pepíček je ve škole a učí se skloňovat. Je velká 

přestávka, Pepíček se podívá do své svačiny a 

skloňuje: 

1.pád - Kdo co? - "houska" 

3.pád - Komu čemu? - "Pepíčkovi" 

7.pád - S kým, čím? - "Se salámem." 

  



 

Paní učitelka se ptá:  

"Kde leží největší jezero?"  

Pepíček se hlásí, ale paní učitelka ho nechce vyvolat.  

Asi tak po půl hodině ho vyvolá a Pepíček povídá:  

"Největší jezero teď leží pode mnou." 

  



Vtipy od Ondry Nývlta 

 

Pane učiteli, proč jsem dostal pětku? 

Protože horší známka neexistuje. 

  



 

Pepíček je ve škole a učí se skloňovat. 

Je velká přestávka, Pepíček se podívá do 

své svačiny a skloňuje: 

1.pád - Kdo co? - "houska" 

3.pád - Komu čemu? - "Pepíčkovi" 

7.pád - S kým čím? - "Se salámem." 

  



 

 

"Pepíčku, řekni dvě zájmena!"  

"Kdo? Já?" 

"Výborně Pepíčku." 

  



 

 

 

 

 

 

1- „Soustřeďte se... A řekněte mi, ale podrobně, 

jak se vyvíjela těžba ropy ve Spojených státech!" 

„Rok 1272 - nic, rok 1273 - nic, rok 1274 - nic... 

  



 

 

2-Jdou dva eskymáčtí chlapci ráno do školy. 

"Víš, že ráno ukazoval teploměr dva stupně nad 

nulou? povídá první. 

"To je skvělé," raduje se spolužák, "třeba nás 

učitel pošle domů, abychom nedostali úpal!" 

  



 

 

3- Pláče chlapeček na ulici. „Copak se ti stalo, 

chlapče?" ptá se kolemjdoucí. „Všichni mají 

prázdniny, jen já ne," vzlyká dítko. „Já ještě 

nechodím do školy ... 

  



 

4-Paní učitelka dá Pepíčkovi za trest napsat tisíc 

slov. 

Druhý den paní učitelka chce po Pepíčkovi úkol 

ukázat. 

Když otevře sešit, vidí napsané 

pouze "Raffaello, více než tisíc 

slov." 

  



 

 

5- Paní učitelka se ptá Pepíčka: "Pepíčku, v jedné 

ruce mám osm lahví vína a v druhé taky, co tedy 

mám?" 

Pepíček odpoví: "Problémy z pitím, paní 

učitelko."  

  



 

 

6- Víte, jaký je rozdíl mezi rohlíkem a školou? 

Rohlík je potrava a škola je otrava. 

  



 

 

Kateřina Pavlovičová 

1. učitelka: Haló?     On: Prosím omluvte 

mého syna. Bylo mu špatně.      učitelka: 

Ano a kdo volá?    On: Můj táta. 

 



   

 

 2. Jdou dvě tatranky přes přechod. Jednu 

srazí auto a ta druhá povídá: 

Pojď a nedrob! 

  



Vtipy o škole 
Prajerová 

Paní učitelka se ptá žáku, jak umřeli jejich 

praprarodiče a pepíček řekne "můj děda umřel v 

koncentračním táboře" a paní učitelka s údivem 

řekne "a jak tam umřel?" zeptala se "děda se 

ožral a spadnul ze strážnické věže" 



 

Pepíček se v noci s křikem a pláčem 

probudí. přiběhne k němu táta a říká "co 

se stalo?" pepíček se na něj podívá a 

řekne "zdálo se mi že shořela škola" 

odpoví "vždyť to byl jen sen" řekne 

konejšivě. a pepíček řekne "no právě " 



Rozhovor učitele a žáka: "Proč jsi přišel 

pozdě do školy?" 

"Protože jsem vyšel pozdě z domu." 

"A proč jsi nepřišel dřív?" 

"Protože už bylo pozdě, abych vyšel 

dřív." 



Paní učitelka nakreslila na tabuli jablko a pta se 

dětí: "Tak děti, kdopak mi řekne, co to je?" 

Přihlasí se Pepíček: "to je Prosím, zadek." 

Učitelka nejdřív zrudla a pak se rozplakala a 

utekla ze třídy. Za chvíli vešel do třídy 

rozzlobený pan ředitel, koukne na tabuli, postaví 

se před ni a povída: "Může mi tu někdo říci proč 

jste rozplakali paní učitelku a proč je na tabuli 

nakreslený ten zadek?" 
  



Vtipy 
Schmid Petr 

 

Ptá se tatínek Pepíčka: 

"Pětka z matematiky, proč?" 

Pepíček: "Protože šestka neexistuje." 

  



 

Učitel napsal žákovi do žákovské: 

"Váš syn nic neumí!" 

 

Otec odpověděl: 

"Proto ho posílám do školy." 

  



 

 

Víš, jaký je rozdíl mezi školou a vězením? 

Ve škole sedíš, ale nevíš za co. 

  



 

Učitel se ptá:  

"Z čeho se člověk nejvíce potí?" 

 

A žák na to: 

 "Z vašich otázek." 

  



 

 

"Tatínku, umíš psát po tmě?".  

"No a proč?" 

"Potřebuju podepsat žákovskou." 

  



 

 

Ptá se učitel dějepisu: 

"Co víme o lidech, kteří žili ve starověku?" 

 

"Že už všichni umřeli." 

 



Vtipy od Terezy Vachkové 

 
 Víte, jaký je rozdíl mezi školou a vězením? 

Ve škole sedíte, ale nevíte za co. 

  



 

 

 Ptá se učitel dějepisu: 

"Co víme o lidech, kteří žili ve starověku?" 

"Že už všichni umřeli." 

  



 

 Student skládá zkoušky. Profesor se ptá: 

"Co nejvíce způsobuje pocení u člověka?" 

"Vaše otázky" 

  



 

 

 Studente, dělá vám otázka nějaké potíže? 

Otázka ne, pane profesore, ale odpověd‘. 

 


