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28. MAREC 2021 

77 NAJ vtipov 

z našich  

školských lavíc! 
 

Hodina HUV, učiteľka 
sa pýta: Aká je tvoja 
najobľúbenejšia 
vianočná pieseň?  
Žiak: Veľká noc!  
 

https://mokrohajska3.edupage.org/a/skolsky-casopis-moky3
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P. uč. Ca.: Všetko je na mieste, nič 

na poriadku..." (p. uč. Capeková)  

 

Slovenský jazyk, gymnázium. 

p. uč. Bau.: Prajem dobrú chuť! 

Matúš: Ďakujem, aj keď teraz 

nejem.  

P. uč. Bau.: Ale ja to prajem Lucke 

a Tomášovi.  

Matúš: Ale ja ďakujem za nich.  

 

Seminár z aplikovanej 

informatiky, gymnázium. 

p. uč. Iš.: Z minulej hodiny sme 

mali poslať pozvánku na školskú 

vianočnú besedu, poprípade inú 

udalosť. Ktorý žiak mi poslal 

modré gule? 

 

Seminár z aplikovanej 

informatiky, gymnázium. 

P. uč. Iš. pri počítači: Nie je zima, 

tak prečo zamŕza?!   

 

Seminár z aplikovanej 

informatiky, gymnázium. 

P. uč. Iš.: Pustím teraz pesničku. 

Lucka: O umelej inteligencii? 

P. uč. Iš.: Nie, o učiteľoch. Umelú 

inteligenciu nemám rád. 

Žiaci: PREČO? 

P. uč. Iš.: Čo keď ma nahradí??? 

 

Tovaroznalectvo, obchodná 

akadémia. 

p. uč. Kom. hovorí o kabelkových 

psíkoch, čo sa vyslovene zmestia 

do kabelky: Keď v kabelke nosia 

tie čivavy, tak si hovorím, kiežby 

ich ocikali!  

 

Na hodine nemeckého jazyka, 

obchodná akadémia. 

Oskar sa ospravedlňuje: Uvažoval 

som nad tým, hľadal som dôvod, 

prečo sa mám učiť nemčinu? 

P. uč. Pos.: A na čo si prišiel? 

Oskar: Na nič.  

 



 

 Špeciál vtipov z našich školských lavíc, 28. marec 2021 
 

Na hodine nemčiny, gymnázium. 

P. uč. Pos: Popíšte, ako ste strávili 

včerajšie popoludnie. 

Tomáš: Nerobil som nič zvláštne... 

P. uč. Pos.: Nečakám predsa, že si 

včera popoludní vynašiel liek proti 

rakovine...  

Gymnázium, žiaci debatujú  

o termíne testu. 

Tomáš: Mne je to štyri, kedy 

budeme písať tú písomku.  

Dominika: Mne je to päť, aj tak  

z toho dostanem štyri...  

 

 

Náuka o spoločnosti, gymnázium. 

P. uč. Ca: Ideme si dokončiť tých 

ksichtov - Sokrata a Platóna...  

 

 

 

Účtovníctvo, obchodná akadémia. 

P. uč. Fur.: Aký dáme teraz účet 

na stranu DAL? 

Tomáš: Um... Účet 261, peniaze 

na ceste... 

P. uč. Fur.: Peniaze na ceste?! No, 

hybaj mi ich pozbierať! 

 

 

 

Tovaroznalectvo, obchodná 

akadémia. 

p. uč. Taz.: Aké mlieko pijete?, 

Tomáš: Kravské.  

P. uč. Taz.: Totiž, správate sa ako 

batoľatá a môžem podotknúť, že 

jeden z vás má oficiálne 

VODIČSKÝ PREUKAZ!!! Ako vám 

ho policajti dali?!?!  

 

Slovenský jazyk, gymnázium. 

Maťo sa pýta: Zajtra si napíšeme 

tú Tatarku? (test z Démona 

súhlasu od Dominika Tatarku)  

P. uč. Bau.: Dáš si ju aj s 

hranolčekmi? 
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P. uč. Pos. po vystúpení na 

Vianočnej akadémii: Všetky 

koledy sú vysoko posadené, tak 

sme tam vyli ako horda šakalov...  

 

Nemecký jazyk, gymnázium, 

konverzácia. 

Maťo: Nespomeniem si, čo som 

mal na večeru, tak poviem 

hovadinu. 

 

Nemecký jazyk, gymnázium. 

Tomáš: Pani učiteľka, môžem sa 

napiť?“  

P. uč. Pos.: Ja som rozumela, že 

opiť, ale  to by si sa  asi nepýtal... 

 

Slovenský jazyk, gymnázium. 

Lucka číta dielo Neprebudený: 

„Ondráš paše husi...“   

Matúš: Ja som sa už zľakol, že 

pašuje...  

Lucka číta dielo Ťapákovci: „Paľo 

Ťapák zostáva doma spolu so 

svojím klonom...“  

 

Hodina o zdravej výžive. 

P. uč. Sad.: Stále sledovať gramáž 

výrobkov, to je na zabitie! 

 

Hodina informatiky, gymnázium. 

P. uč. Iš.: Ideme do file (súboru)... 

Vidíte to? Nie rybie filé!  

 

Daňová sústava, obchodná 

akadémia. 

P. uč. Taz.: Katka, ako vyzerá 

vlastník Daňového skladu?  

Katka: Tak ako tuto – Kontár! 

(spolužiak) 

 

Daňová sústava, obchodná 

akadémia. 

P. uč. Taz.: Ja tu učím jednu jedinú 

hodinu,  a ešte sa ma pýtate, že 

čo máme za hodinu??? 

 

Suplovaná matematika, 8.A 

Žiak: Pani učiteľka, a ktorá je tá 

pravá a ľavá strana rovnice? 
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Umenie a kultúra, gymnázium:  

P. uč. Bau.: Kto je autorom 

svetoznámej skladby Štyri ročné 

obdobia? 

Matúš : Martin Hladký. 

 

 

Hodina literatúry, trieda 8.A 

P. uč. Bau.: Do akej generácie 

patrí Andrej Sládkovič? 

Žiaci: (nevedia) 

Učiteľka: Š-š-š ... 

Miško: Šibali. 

 

Hodina literatúry, trieda 8.A 

P. uč. Bau.: Uveď 1 príklad na 

vlastné podstatné meno!  

Danka: JA ! 

 

Literatúra, EOOS. 

P. uč. Bau.: Čo musí mať topoľ 

„nad hlavou“, aby mohol rásť? 

Kika: Strechu! 

 

Hodina biológie, gymnázium, 

preberanie učiva o rozmnožovaní 

človeka. 

P. uč. Kab.: Zygota sa ďalej delí a 

vznikne... (vyvoláva) ...Grétka? 

Grétka: mlčí. 

P. uč. Kab.: Vznikne Grétka, ale to 

až neskôr... 

 

 

Slovenský jazyk, obchodná 

akadémia, téma vybrané slová. 

P. uč. Bau.: Urob ženu od slova 

strýko!  

Pavol:  Strýka? Striga. 

 

Na hodine tovaroznalectva v OA 

P. uč. Tazberíková: Z čoho sa 

vyrába hodváb? 

Žiak: Z pavúka! 
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Obchodná akadémia, po dopísaní 

písomky. 

P. uč. Bau.: Paťko, poďakuj sa 

pánu asistentovi za pomoc! 

Paťko: Let it snow! 

 

 

 

Umenie a kultúra, gymnázium. 

P. uč. Bau.: Považuješ seba  

za človeka komunikujúceho  

podľa pravidiel morálky a etikety? 

Daniel: Považujem sa za mierne 

morálneho a mierne 

nemorálneho. 

 

Slovenský jazyk, EOOS. 

P. uč. Bau.: Čo je to verbálna 

komunikácia?  

Žiak: nevie.  

P. uč. Bau.: Ako by si tento pojem 

vysvetlil neandertálcovi? 

Žiak: Hu, hu, hu.  

 

 

 

Slovenský jazyk, 9.A, príprava  

na Monitor 9. 

Mirko: Pani učiteľka, aké „i“  

sa píše v slove BÁJKA? 

 

 

 

Literatúra, EOOS. 

P. uč. Bau.: „Leteli orly z Tatry“ - 

Aký výrazový prostriedok sú 

Tatry? 

Kika: Typ voza. 

 

Literatúra, obchodná akadémia. 

P. uč. Bau.: Ktorá je známa 

realistická poviedka  

od Tajovského?  

Paťk: To je to o tom medveďovi? 
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Sloh, obchodná akadémia. 

Paťko píše charakteristiku osoby:  

Ako by som charakterizoval babku 

Anku? Moja babka má hnedé 

vlasy a mäkké brucho. Je vysoká, 

má krivé nohy a malé ruky. Podľa 

mňa je pekná. 

 

Hodina hudobnej výchovy, 8.A 

P. uč. Bau.: Čo je to zvuk? 

Maxo: Že keď tresneme do 

niečoho, tak to počujeme. 

 

Slovenský jazyk, obchodná 

akadémia. 

P. uč. Bau.: Nahraď nespisovné 

slovo „gyps“ spisovným výrazom! 

Ľubko: Zips? 

 

Z maturitnej práce žiaka 

gymnázia: ... najviac však ľudí 

trápi chronologický stres...  

 

 

 

Literatúra, gymnázium. 

P. uč. Bau.: Akú dôležitú rekvizitu 

využívali herci v starovekom 

divadle? 

Žiačka: Chodúle, aby ich bolo 

vidno a aby na nich mohli chodiť. 

A trubičku, ktorú mali v ústach 

a cez ktorú rozprávali, bolo ich tak 

lepšie počuť.  

 

Spoločenská komunikácia, trieda 

II. SVC. 

P. uč. Bau.: Keby ste neboli 

belochom, príslušníkom akej rasy 

by ste sa chceli narodiť a prečo?  

Anička: Ak by som nebola 

beloška, tak by som sa chcela 

narodiť do tmavej pokožky, 

pretože černosi sú energetickejší.  

 

Ekonomika, obchodná akadémia. 

P. uč. Kom.: Viete čo sa hovorí – 

 v živote sú isté len dve veci,  

že umrieme a že musíme platiť 

dane! 
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Tomáš: A že musíme pracovať. 

P. uč. Kom.: Nie, nemusíme, záleží 

na tom, ako sa zariadime. 

Oskar: A z čoho budeme potom 

platiť tie dane? 

 

Slovenský jazyk, EOOS: 

P. uč. Bau.: Ako sa volal vlastným 

menom Erik Maria Remarque, ak 

priezvisko Remarque je len 

pseudonym a hlásky originálneho 

mena poskladáte odzadu? 

Žiaci hádajú: Remarque Erich 

Maria? Kremarer? Kramare? 

Kramár? ... Maroš Kramár! 

 

 

 

Makroekonomika, obchodná 

akadémia. 

P. uč. Taz.: Vymenujte aspoň 

jedného politika v Európskom 

parlamente! 

Patrik: Ten dedko s čudnými 

vlasmi. 

 

Slovenský jazyk, obchodná 

akadémia. 

P. uč. Bau.: Nahraď nespisovné 

slovo „žĺtko“ spisovným výrazom! 

Ľubko: Žito? 

 

 

Makroekonomika, obchodná 

akadémia. 

P. uč. Taz.: Vymenujte aspoň 

jedného politika v Európskom 

parlamente! 

Patrik: Ten dedko s čudnými 

vlasmi. 

 

Nemecký jazyk, gymnázium, 

hádanie povolaní. 

P. uč. Šrei.: Strihám vlasy. 

Samo: Takže ste „die Kellnerin“! 

(čašníčka) 
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Tovaroznalestvo, obchodná 

akadémia. 

P. uč. Kom. vysvetľuje 

materiálovú metódu ABC: Oskar, 

keď v reštaurácií potrebujú 

zemiaky na hranolky, tak...“,  

Oskar: Ale veď potrebujú aj 

cibuľu. 

P. uč. Kom.: Ale o cibuľu tu teraz 

nejde! 

 

Ekonomika, obchodná akadémia. 

P. uč. Kom. diktuje slovnú úlohu: 

Ročná výroba v podniku je 200 

kusov sôch...  

Tomáš: Čo stavajú druhú sochu 

slobody??? 

 

Na hodine nemčiny, gymnázium, 

test s prekladaním viet. 

Kika: Pani učiteľka, to asi nemám 

pospájať, či?  

 

 

 

Matematika, gymnázium, 

kombinatorika – orol vs. panna. 

Matúš: To vyzerá ako horoskop... 

P. uč. Iš.: To nie je horoskop... To 

je hororoskop.  

 

Matematika, gymnázium.  

Kika: To skôr nakreslím Monu 

Lízu, ako toto vyrátam... 

 

P.  uč. Iš.: Myslím, že takto to 

vychádzalo, keď som to rátal pred 

15 rokmi... 

 

Biológia, gymnázium. 

Matúšovi sa nepáči, že stále 

odpovedá.: Alee, prečo zase ja? 

P. uč. Hor.: Lebo ťa ľúbim. 

 

Slovenský jazyk, gymnázium.  

P. uč. Hlo. po návrate od zubára: 

Tá huba mi trochu tŕpne, 

prepáčte... 
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Slovenský jazyk, gymnázium.  

Matúš prepočul písmeno N: 

Prepáčte, čo je opis očnej krajiny? 

 

Anglický jazyk, gymnázium, 

čítanie domácej úlohy. 

Matúš číta: Kids are... hmm, toto 

neviem po sebe prečítať, škaredo 

som to napísal,  

nechajme to tak a poďme ďalej... 

 

Anglický jazyk, gymnázium. 

P. uč. Šar. Matúšovi: Však keď 

chceš jesť orechy, budeš ich drviť 

stoličkami, a nie prednými zubami 

ako veverica... 

 

 

 

Angličtina, gymnázium. 

P. uč. Šar. Matúšovi: Nie vred, ale 

[bred] (bread)! A nie spínač, ale 

[spinič] (špenát)! 

 

 

Angličtina, gymnázium. 

P. uč. Šar.: No zrazu som 

spontánna. Ale ja som spontánna 

furt a študenti sú z toho 

vykoľajení... 

 

Gymnázium, triednická hodina. 

P. uč. Šar., triedna uč.: Musíte ma 

stále počúvať, lebo ja niekedy aj 

múdre veci poviem... 

 

Angličtina, gymnázium. 

P. uč. Šar.: Mne by bohate stačilo 

brko a atrament. Ja som asi žila 

v 17. storočí... 

 

 

 

Angličtina, gymnázium, téma: 

Povolania. 

P. uč. Šar. Matúšovi: Čo si 

veverička na strome, ktorá nevie, 

čo chce, a lúska si oriešky? 
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Angličtina, gymnázium, opis 

obrázka. 

P. uč. Šar. Matúšovi: No tak, 

Matúš, čakáme na každé tvoje 

slovo ako na svätenú vodu! 

 

Angličtina, gymnázium, téma: 

Formálne a neformálne listy, 

používanie smejkov. 

P. uč. Šar.: Tie e... emotikony, tak 

sa to hovorí? Super, pokrok! Už to 

aj na Facebooku používam... 

 

P. uč. Šar, uč. angličtiny.: SOPA = 

Strana osemnásťročných proti 

angličtine  

 

 

P. uč. Hor. Kike: Si pekná baba. 

Trochu sa snaž a budeš aj 

múdra... 

 

P. uč. Hor.: Jéj, konečne ste všetci. 

Tak to treba najprv zapiť... 

 

Na suplovanej hodine pri  

zapisovaní do Triednej knihy. 

P. uč. Mej.: Panebože... Toto je 

písmo pána riaditeľa? 

Žiaci: Áno, áno, je. 

P. uč. Mej.: Bože, to je hrozné, 

strašne mi to pripomína písmo 

môjho syna...  

 

P. uč. Ca.: Nechcem nadávať, je 

iba pondelok... 

 

 

Nemčina, gymnázium. 

P. uč. Pos.: Aha, Matúš si už 

vybral uši, zas ma nebude počuť... 

 

 

Na nemčine, gymnázium, téma: 

Výber budúceho partnera. 

P. uč. Pos.: No, dávajte si pozor, 

najmä vy, dievčatá. Nie že sa 

vydáte za nejakého Čalaprdku!  
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Anketa k polročnému 

vysvedčeniu, ZŠ. 

Otázka: Aké sú Tvoje polročné 

očakávania?  

Jurko: Za odmenu očakávam 

rezeň.  

 

 

Anketa k Vianociam, MŠ. 

Otázka: Prečo sa tešíš na 

Vianoce? 

Dieťa: Keď hrušky rastú. 

 

 

Anketa k polročnému 

vysvedčeniu, 1. stupeň ZŠ 

Aké sú Tvoje polročné 

očakávania?  

Sárka: Ja očakávam, že moji 

rodičia sa potešia a za odmenu mi 

dajú bonboniéru z tvaru srdce 

a pusinku na líce. Ibaže moji 

rodičia sa budú blázniť ako opice 

z hajčarového motoru.  

 

 

 

Foto titulná strana:  Veľkonočný zajac, redakcia 

 

Vtipy vychádzali v rubrike Vtipy zo školských lavíc 

v školskom časopise Moky 3, 2015 až 2021 

 

koordinátorka časopisu:  

PaedDr. Daniela Bauerová 

 

NA VAŠE VTIPY z online/live vyučovania netrpezlivo čakáme  

na adrese redakcie: 

casopismoky3@gmail.com 
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