
Vtipy od Daniela Vanča  

Ptá se učitel dějepisu: 
„Co víme o lidech, kteří žili ve 
starověku?“ 

„Že už všichni umřeli.“ 

 



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.“ 



Škola 

Rozčiluje se učitelka: „Báro, čti! No 
tak, Báro... Tak ti teda dám 
poznámku do žákovské, Báro!“ 
„Ale já nejsem Bára, já jsem Jana!“ 

 

 

https://www.alik.cz/v/skola


Kamarád: „Čau, máš čas?“ 

Já: „Čus, sorry nemám, musím se učit na 

matiku..“ 

Kamarád: „Ty máš tu lehčí, ne?“ 

Já: „Jo..“ 

Kamarád: „Jzs tak ta je v pohodě, na 

generálce sem měl 96 procent.“ 

Já: „Z kolika?“ 

Kamarád: „No radši se uč.“ 



„Dobrý den, děti,“ zahajuje první 

vyučovací hodinu po zimních 

prázdninách učitelka. 

„Co si v novém roce přejete nejvíc?“ 

Ze zadní řady se ozve: 

„Sednout si.“ 

  



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 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.“ 



Představ si, mami,“ vypráví Věra po 

návratu ze školy. 

„Dnes jsme psali písemku a já v ní 

nemám žádnou pravopisnou chybu.“ 

„No, to jsem skutečně ráda, 

Věruško. A z čeho jste ji psali?“ 

„Z matematiky.“ 



 

Pan učitel se ptá Karla: 
„Můžeš mi na mapě ukázat 
Olomouc?“ 
„Můžu, ale vlakem tam budete dřív.“ 
 

 

 

 



 

 

¨¨Lukáši, co udělal Karel IV., když 
nastoupil po svém otci na trůn?“ 
„No první věc, že se posadil.“ 
 

 

 

 


