
Vtipy Barbory Knížové 

Kluk pláče ve škole. Přijde k němu školník a 

ptá se ho: „Pročpak pláčeš, chlapečku?“ Kluk 

řekne: „Pan ředitel spadl do jezera plného 

odpadků.“ „Ale vždyť už je tady v kanceláři. 

Nemusíš plakat.“ Kluk řekne: „Ale když já 

jsem to neviděl.“ 

 



 

V hodině matematiky se ptá paní učitelka Pepíčka, 

kolik je dvě bez dvou. 

Pepíček přemýšlí, přemýšlí, ale nemůže na to přijít. 

Paní učitelka si však všimla, že má v tašce dvě 

jablíčka, a tak mu pomáhá: „Kolik jablíček máš 

dnes k svačině?“ 

„Prosím, dvě.“  

„No, a když je obě sníš, co ti zbude?“ 

„Prosím, chleba s máslem.“ 



 

V mateřské školce: 

„Jak dělá pejsek, Honzíku?“ „Haf.“ 

„Mařenko, jak dělá kočička?“ „Mňau.“ 

„Jiříčku, jak dělá žabička?“ „Kvák.“ 

„Tomáši, jak dělá myš?“ 

„Klik, paní učitelko.“ 



 

Pračlověk vyčítá svému synu 

známky na vysvědčení: „Tu trojku 

z lovu chápu, jsi malý, ale jak 

můžeš mít čtyřku z dějepisu, když 

to má jen jednu stranu!“ 



 

Davide, co znamená  vzorec H2SO4 ?  

Paní učitelko mám to na jazyku.  

Tak to honem vyplivni, protože je to 

kyselina. 

 



 

 

Pane učiteli, píše se po R vždy tvrdé Y?  

Ne. Například ve slově 'trouba' se po R 

píše O. 

 

 



 

Vstávej ,synku, musíš do školy!“ „Maminko, já tam 

nechci, oni mě tam vůbec neberou, smějí se mi, 

střílejí po mně z praku, dělají si ze mě legraci... 

Opravdu tam musím jít?“  

„Musíš, musíš, vždyť jsi učitel.“ 

 

 



 
 

Do školy přijde nová učitelka. Předstoupí před žáky 

a říká: „Jmenuji se Eva Dlouhá a chci, abychom se 

k sobě chovali jako kamarádi.“ 

Jeden žák ji vezme za slovo a když ji druhý den 

potká, tak na ni zakřičí: „Nááázdar Evo!“ 

Ta se naštve a povídá: „Napíšeš 50x - učitelce se ve 

škole netyká.“ 

A on další den přijde a přinese to napsané 100x. 

Učitelka se diví: „Jak to, říkala jsem 50x, proč jsi to 

napsal 100x?“A žák na to: „Abys měla radost Evi.“ 


