
Vtipparáda 
 

Pepíček ve škole zlobil a paní učitelka mu 
napsala poznámku: „Váš syn dnes ve škole 
moc zlobil.“ 
Tatínek jí odpověděl: „Váš žák nesnědl k večeři 
maso.“ 
 

Paní učitelka se ptá: „Anetko, ten úkol jsi 
dělala sama?“ Studentka říká: „Ne, to dělal 
tatínek.“ 
Paní učitelka: „A proč?“ 
„Protože, maminka neměla čas.“ 
 

Přijde Pepíček ze školy a maminka se ho ptá. 
„Co jste dělali ve škole?“ 
„Výbuch se semtexem.“ 
 „A co ve škole budete dělat zítra?“ ptá se 
maminka. 
 „V jaké škole?“ 
 

Přijde Pepíček ze školy a říká mamince: „Dnes 
jsem se jako jediný ze třídy přihlásil!“ 
„No, to je pěkné, a na co se paní učitelka 
ptala?“  
„Kdo rozbil okno na chodbě!“ 
 

Přijde paní učitelka do třídy a povídá: „Tak 
děti, každé pondělí vám položím otázku, a kdo 
ji uhodne, nemusí celý týden chodit do školy.“ 
 V pondělí zadá paní učitelka otázku: „Tak, 
děti, kdo ví, kolik kilogramů písku je na 
Sahaře?“ Ve třídě je ticho, nikdo neví. 
Další pondělí přijde paní učitelka do třídy, 
sedne si za katedru a zaječí: „Kdo sem dal tu 
mrtvou myš?“ Pepíček se přihlásí a povídá: 
„Já, tak na shledanou za týden!“ 
 

Při hodině dějepisu: „Honzo, měl sis připravit 
referát o Homérovi, ne o Homeru 
Simpsonovi!“ 
 

Mladá maminka byla se svým synkem na 
návštěvě u známého doktora. Nijak se 
nesnažila bránit malému rošťákovi, který ničil 
doktorovu pracovnu. Když se však ozval 
obzvlášť silný rachot sklenic, ptá se doktora: 
„Doufám, že vám nevadí, že si tam Pepíček 
hraje.“ 
Doktor se usměje a klidně odpovídá: „Nevadí, 
však on ztichne, až se dostane k jedům.“ 
 

"Pepíčku, jaké vlasy má tvůj otec?” 
"On má jenom hlavu!” 
 

Víte, proč má smrtka kosu?  
Protože jí nedali zbrojní pas. 
 

Jde chlap a na cestě vidí podkovu. Zvedne ji, 
otočí a řekne: „ Hele, kůň.“ 
 

Plave kapr v medu a říká: „Ty jo, to je fakt 
hustý.“ 
  

V hodině zpěvu vyvolala paní učitelka 
Pepíčka, aby vyjmenoval bicí nástroje. 
Pepíček odpoví: „Tak to je rákoska, vařečka  
a řemen.“ 
 
 

Na zahradě honí malý kluk celkem neúspěšně 
o rok starší sestru, která s úsměvem uniká a 
ignoruje jeho nadávky. Tatínek je zarazí a ptá 
se synka: „Pepíčku, proč Aničku honíš?” 
„Protože mě štípla!” 
„Aničko, proč jsi ho štípla?” 
„Aby mě honil!” 
 

Ptá se maminka malého Pepíčka: „Pepíčku co 
to děláš?“ 
„Papám vteřinové lepidýlko!“ 
„Cože?!“ 
„Mnmnmnmn!!!“ 
 

Skáče Čech a indián z mrakodrapu a indián 
zvolá: „Watawata.“ Čech na to: „Žádná vata, 
vata, ale beton, beton.“ 
 

Pepíček dostane od tety krásné autíčko a 
maminka mu připomíná: „Co se říká?“ 
„Nevím!“ 
„Co říkám já tatínkovi, když přinese výplatu?“ 
„Aha. Neříkej, že to je všechno!“ 
 

„Tak co, Honzíku, jak dopadlo vysvědčení?“ 
chce vědět maminka.  
„Ale, to je přece vedlejší, hlavně že jsem 
zdravý.“ 
 

Co jsou to středoškoláci?  
Školáci, kteří chodí do školy pouze ve středu. 
 

Učitel k žákovi: „Kdybys měl sedm jablíček a já 
tě o dvě poprosil, kolik by ti jich zůstalo?“ 
„Sedm!“ 
 

„Není mezi cestujícími lékař?“ ptá se letuška. 
Nikdo se nehlásí. Za chvilku se ptá: „A není 
mezi cestujícími aspoň pilot?“ 
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