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1

Prof. Bavec Flotta pri španščini nekaj razlaga v 
slovenščini.
Matej: »Gospa profesor, a lahko še špansko? 
Prejle nisem razumel.«

*
2 

Preden smo se odpravili v Nemčijo na izmenjavo.
Prof. Vrbovšek: »Pa vzemite s seboj Snickers, da 
boste znali povedati, da ste lačni.«

*
3 

Pri matematiki pri računanju dobimo rezultat 0.
Alen: »Kaj pa, če kar ugibamo, da bomo dobili 0?«
Prof. Tomažič: »Kaj pa, če kar napišem 1?«

*
4

V ponedeljek je zadnja ura pred testom. V sredo 
pišemo.
Prof. Premrl: »Uživajte jutri, kajti v sredo ne 
boste.«
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6 

Prof. Vrbovšek: »Tukaj po šoli hodi veliko 
profesorjev, ki so prepričani, da je njihov predmet 
najpomembnejši. (Tišina.) Pa ne vedo, da je to 
SLOVENŠČINA.«

*
7

15. dan v mesecu je dan za oddajo angleških 
spisov.
Prof. Gerden: »Which date is today?«
Luka: »The 15th of January.«
Prof. Gerden: »And this means …«
Razred: »???«
Luka: »Forget, forgot, forgotten.«

*
8 

Lara: »Gospa profesor, meni je nekdo ukradel 
knjige za nemščino!«
Prof. Kranjec: »Res? No, mislim, da si jih nekam 
založila, ker – bodimo realni – kdo bi pa nemščino 
ukradel?«
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10 

Prof. Lajevec: »Kakšne debate imate tam zadaj, 
fantje?«
Nekdo: »Moške!«
Prof. Lajevec: »Kaj pa slovnica?«
Nekdo: »Slovnica je ženskega spola.«
Prof. Lajevec: »Slovnica je ženskega spola, ravno 
zato je moška zadeva.«

*
11

Jan je vprašan angleščino in gladko dobi pet.
Prof. Špan Česen: »Jan, daj mi čisto po pravici 
povej, koliko si ti kaj letos delal za angleščino.«
Jan: »Ammm … Včeraj sem nalogo … prepisal.«

*
12

Prof. Kranjec: »Was machst du, wenn du traurig 
bist?«
Matic: »Ich lerne Deutsch.«
Prof. Kranjec: »Nein, du wirst dann depressiv.«
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14

Prof. Šlajpah med uro fizike udari po Aleksovi 
mizi (prikaz trenja).
Aleks poskoči.
Prof. Šlajpah: »A sem te ustrašil?«
Aleks: »Ne, samo zmotili ste me, zdaj sem pa 
narobe napisal …«
Prof. Šlajpah: »Jezus Marija, kaj bo pa zdaj?«

*
15

Pri psihologiji se pogovarjamo o halucinacijah.
Neža: »Včasih se mi zgodi, da cesta kar izgine!«
Prof. Papotnik Štokar (prestrašeno): »Cesta 
izgine? A imaš ti že izpit?«

*
16

Prof. Svetina pošlje Laro ven: »A bo šel kdo  
z njo?«
Gregor vstane in jo pospremi.
Prof. Svetina: »Zdaj sem pa še randi med kemijo 
uredila.«
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17 

Proti koncu sedme ure je v razredu razpust.
Prof. Vrbovšek: »Ni še konec, zadrži vas zvonec … 
Groza, začenjam govoriti v rimah ...«

*
18 

Pogovor o testu in prepisovanju pri psihologiji.
Uroš: »Kaj pa, če si skupina A in prepisuješ od B, a 
je to tudi narobe?«
Maks: »Potem si butelj.«
Prof. Kogovšek: »Hvala za pomoč.«

*
19 

Prof. Lajevec: »Sedaj vas sprašujem – zakaj še 
vedno sedite na ušesih?«
Aleš: »Ker nas rit že boli!«
Prof. Lajevec: »Torej sedite na ušesih in 
poslušajte z ritjo!«
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20

Prof. Premrl Barbari vzame listek.
Barbara: »To je ovitek moje radirke!«
Prof. Premrl: »Bo pa malo nudistka!«

*
21 

Urban Šlajpah je bil uspešen v košarki.
Marjan: »Profesor, a ste kaj ponosni na svojega 
sina?«
Prof. Šlajpah: »Ja, cel dan je moral pomivati 
posodo, ker ni bil prvi.«

*
22 

Prof. Vrbovšek: »Kako vam je šla biologija?«
Razred se oglasi z vsemi znanimi živalskimi 
glasovi.
Prof. Vrbovšek: »Pustimo umazane podrobnosti.«
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24 

Pri nemščini se prof. Planinc presenečeno zazre 
skozi okno.
Razred: »Kaj pa je?«
Prof. Planinc: »Moj avto se je peljal mimo, jaz 
sem pa tukaj.«

*
25 

Jožef pri geografiji: »Kam greste pa letos 
profesorji na končni izlet?«
Prof. T. Šlajpah: »To je poslovna skrivnost, ker bi 
drugače vi ustavili vsa letala za nazaj!«

*
26

Prof. Vrbovšek (o neki uprizorjeni komediji): 
»Najbolj od vsega sem si zapomnil nekega 
moškega v zadnji vrsti, ki se je tako smejal:  
HO, HO, HOOO ...«
Matej: »Ali je bil režiser ali pa ...«
Jakob: »Salezijanec.«
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27 

Prof. Leskovec: »Da si ne bi danes pri nemščini 
slučajno privoščili kakšnih izgredov! Ker potem 
se bomo pogovarjali malo drugače …«
Janez: »Ja, v slovenščini.«

*
28 

Prof. Tomažič: »Zakaj se vaš računalnik stalno 
oglaša?«
Iz razreda: »Profesor, to so zvočniki.«
Prof. Tomažič: »Zakaj pa tega ne odklopite?«
Barbara: »Ampak profesor, to bi bila evtanazija.«

*
29 

Pri nemščini sklanjamo določne člene.
Matej: »Dolgčas. Jaz sem zaspal.«
Prof. Kranjec: »Če tako dobro sklanjaš, ko spiš, 
kako je šele, če si buden.«
Matej: »Po moje bom od tega dobil take travme, 
da se sploh zbudil ne bom.«
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31 

Prof. Emeršič: »Simon, postavljam ti vprašanje za 
pet … Odkod si že ti?«
Simon: »Iz Zasavja.«
Anže: »A to je bilo vprašanje za pet?«

*
32 

Prof. Tomažič: »No, katera je taka bolj čudna 
skupina ljudi? Kot nekakšna sekta? Nekaj 
podobnega ...«
Nekdo: »Profesorji.«
Prof. Tomažič: »Ne, še bolj čudni.«
Tina: »To pa že težko!«

*
33 

Prof. Peterlin o svetu nekoč in danes: »Ko sem 
bila jaz mlada in sem naredila izpit za avto, sem 
šla iz Velikih Lašč v Ljubljano, pa nisem srečala 
nobenega avta! Kaj pa danes?«
Tanja: »Mogoče so se pa umaknili.«
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35 

Pri geografiji si Jožef z roko podpira glavo.
Prof. T. Šlajpah: »Jožef, če imaš pretežko glavo, 
daj neumnosti ven, pa bo lažja.«

*
36 

Prof. Emeršič: »A to je pri vas avtomatski refleks 
– ko se rit dotakne stola, čeljust jezik ven spusti?«

*
37 

Če imamo drisko, ostanemo doma …
Prof. Premrl (Luku): »Priporočila ti bom ruski čaj, 
ker imaš več kot očitno drisko – sicer besedno, a 
vseeno.«

*
38 

Pri strojepisju.
Peter Polc: »A vi ste to že prepisovali?«
Razred: »Neee!«
Peter Polc: »Aaaa, vi ste tista zaostala vrsta?«
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40 

Prof. P. Šlajpah: »No, dajte že te kotne funkcije, 
lube duše, marička.«

*
41 

Prof. Premrl Jožefu, ki med uro klepeta: »Nisem 
slišala, pa vseeno vem, da govoriš neumnosti.«

*
42

Med spraševanjem pri matematiki.
Prof. Tomažič: »Kako se že pišeš?«
Kristina: »Polc.«
Prof. Tomažič: »Potem dobiš še eno nalogo.«

* Tudi naš ravnatelj se piše Polc.
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Pri psihologiji Lucija kihne.
Prof. Papotnik Štokar: »Ti pa še kihaš tako 
psihološko – aaaaaaapsiha!«

*
45

Pri slovenščini ima Urška v ustih prepovedani 
sad.
Prof. Modic Premrl: »Urška, tako mučiš svoje 
čeljustne sklepe, da se ne morem več delati, da 
te ne vidim.«

*
46 

Prof. Vrbovšek: »Kje imaš zvezek?«
Jan: »Čistilka ga je vzela.«
Prof. Vrbovšek: »Tako študiozna čistilka? Ti bo dal 
Jošt en list, ej, dober si do januarja.«
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48 

Boris si briše nos.
Prof. T. Šlajpah: »No no, daj, malo pohiti.«
Boris konča.
Prof. T. Šlajpah: »A si stoodstoten, da nimaš več 
zalog?«

*
49 

Pri informatiki.
Peter Polc: »Kdo manjka?«
Razred: »Maša Golob.«
Peter Polc: »Ooo … a ima ptičjo gripo?«

*
50 

Lara (zamišljeno): »Če bom kdaj imela sina, mu 
bom dala ime Hartmut.«
Eva: »Moj mali bo pa Indijanc.«
Prof. Kranjec: »Aha. No, upajmo, da bosta obe 
imeli hčere.«
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Dobili smo letna poročila.
Prof. P. Šlajpah: »No, dajmo tale poročila pod 
klop … Prvi vtis ste že dobili … lepi ste … še lepši 
smo.«

*
53 

Prof. Modic Premrl: »A bi se vi nehali obnašati, 
kot da me ni? Malo bolj pri tleh poglejte, pa me 
boste našli.«

*
54 

Pri slovenščini se pogovarjamo o nekem 
besedilu.
Dijak: »Ženske so bile zmeraj vzrok za težave.«
Prof. Vrbovšek: »Sedi, 5!«

*
55 

Prof. Brunšek: »Nimam prašičje gripe, sem pa 
svinjsko prehlajen.«
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56 

Pri fiziki si nihče ne zapisuje, vsi zamišljeno 
strmimo v tablo.
Prof. Šlajpah: »Pa zakaj me vsi tako gledate? 
Raje se ukvarjajte s fiziko kot pa z mojo lepoto. 
Pa danes še obrit nisem.«

*

57 

Prof. Premrl: »Po navadi se razjezim, ko mi kdo 
reče: ti imaš poleti dva meseca počitnic. Jaz pa 
rečem: ne dva, tri! Potem pa naj crkne od zavisti!«

*
58 

Prof. Emeršič (pri spraševanju): »Moram zapisati 
vprašanja, ker bom drugače vse pozabil.«
Hoče zapisati prvi dve vprašanji …
Prof. Emeršič: »Joj, kot zlata ribica sem. Sem že 
pozabil.«
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59 

Pri matematiki dobimo nazaj kratke teste.
Jožef: »Tooo! V dveh testkih sem zbral več točk 
kot lani v celem letu!«

*
60 

Kot vsi fantje tudi naši obožujejo šport. Pa 
dekleta? Nekatera bolehajo za boleznijo, 
imenovano lenoritis.
Prof. Čadež: »Ja dekleta, ve ste tako šibke, da 
lahko šport samo na televiziji gledate.«
Dijakinja: »Jaz sem tako švoh, da še na daljinca 
komaj pritiskam!«

*
61 

Prof. Vrbovšek: »Kako bi po domače rekli 
ujemanju soglasnikov?«
Iz razreda: »Aliteracija.«
Iz razreda: »A to je po domače?«
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Prof. Bavec Flotta špansko vpraša Jerneja (ki spi), 
katerega leta je shodil.
Jakob mu nekaj prišepne.
Jernej (naglas in ponosno): »Dos mil doce (za 
nešpance: 2012).«

*
64 

Prof. Bavec Flotta: »Kdaj so glagoli nepravilni?«
Matija: »V 1. osebi samostalnika.«

*
65 

Dijakinja pred testom: »A če se zmotiš, je 
narobe?«  

*
66 

Pri angleščini beremo o valentinovem in nekdo 
prebere, da je primerno zaprositi za roko ravno 
na ta praznik, saj si bo zapomnila za vedno …
Prof. Špan Česen: »Yes boys, you should mark 
that!«
Domen res označi stavek. Prof. Špan Česen joka 
od smeha.
Domen: »Pa še rojstni dan bom imel takrat!«
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68 

Prof. Šinkovec: »Edino, kar virus dela, je, da se 
razmnožuje.«
Lenart: »Džabe lajf njemu!«

*
69 

Prof. Živec: »‘Glück‘ rečete tako, kot da bi hoteli 
dati enega lupčka.«
Jaka: »Glück mwa.«

*
70

Blaž: »I was ill last weekend.«
Prof. Dolenšek Vode: »That is not healthy, you 
know.«
Blaž: »Yes, it was – for my emotional life.«
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Nekdo: »Danes ne dajte domače naloge.«
Profesor: »Zakaj pa ne?«
Nekdo: »Ker je zadnji četrtek v tem tednu.«

*
73 

Mirjam je pri matematiki pred tablo in zakriva 
risbo funkcije.
Klara: »Mirjam, a se lahko skrčiš v y-smeri?«

*
74 

Pri nemščini Matej (preden začne brati neko 
besedilo): »Preden začnem, bi se rad zahvalil 
svoji mami ...«
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75 

Klemen je vprašan slovenščino, Janez 
prišepetava.
Prof. Premrl: »Janez … jaz slišim.«
Klemen: »Aja?! Jaz pa ne.«

*
76 

Prof. Trdan: »Danes me pa nič ne popravljate. Se 
vidi, da je šesta ura.«
Monika: »Sedma ura je.«
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78 

Prof. Arh: »Saj se popolnoma strinjam z vami, 
samo ne govorite tega naokoli.«

*
79 

Prof. Emeršič: »Kdo manjka?«
Razred: »Nagode in Žumer.«
Prof. Emeršič: »Nagode se pa piše …«

*
80 

Prof. Bavec Flotta pri španščini: »Como nimaš 
pojma?«

*
81 

Prof. Špan Česen: »Do you all have markers? 
That’s my girl! Oh, … (to Jakob) it’s yours.«
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82 

Pri uri matematike Žiga razlaga zapleten primer: 
»Gospa profesor, a bo to res?«
Prof. Trdan: »Ja, res je. Res pa je tudi, da te sploh 
nisem poslušala.«

*
83

Prof. Kranjec: »Napišite dialoge skupaj s 
sosedom … če je buden, če ne, pa ga pustite 
spati.«

*
84 

Prof. Emeršič o pomembnih zgodovinskih temah: 
»Včasih so moške in ženske grobove ločevali, da 
so imeli moški po smrti mir.«

*
85 

Prof. Premrl: »Veste, kaj sem prebrala v spisu? Da 
Prešeren ni bil razklan, ampak razkoljen.«
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87 

Razred: »Kdaj sprašujete?«
Prof. Premrl: »Približno … jutri. Ampak res 
približno, ker me jutri ne bo.«

*
88 

Prof. Emeršič: »Testov še nimam. Sem pa ponoči 
sanjal, da vam jih vračam.«

*
89 

Prof. Svetina pri kemiji: »Če dobite tega malo 
večjo količino, ste mrtvi za malo dlje cajta.«
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90 

Patrik: »Gospa profesor, a boste jutri vprašali dva 
dijaka?«
Prof. Premrl: »Ja kako pa naj jaz to vem? Saj niti 
ne vem, ali bom jutri še živa!«

*
91

Vozači po fazaniranju vsi v perju pridejo v razred.
Prof. Emeršič: »Vedno sem si želel delati na 
kokošji farmi.«

*
92 

Prof. Lazar: »Eva, imaš 23 točk od 25-ih.«
Eva: »O stari ...«
Prof. Lazar: »Ti meni stari?«
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94 

Prof. Peterlin: »Iztok, pojdi sedet naprej!«
Iztok: »Ne bi. Na blizu slabo vidim!«

*
95 

V razredu je nemir. 
Nekdo: »Pšššt … Blaža boli noga.«

*
96 

Prof. Svetina: »Joj, pa kaj je z vami?! A vi veste, 
do kod se vas sliši, ko se derete?«
Matej: »Dober glas seže v deveto vas!«
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98 

Prof. Sajovic: »Če bo kdo sklanjal qui, quae, quod, 
bo dobil tale čokoladni bonbon. No, gospod 
Marinč!«
Domen: »Ne, hvala! Hujšam!«

*
99

Tina nariše na tablo graf.
Prof. Tomažič: »A je ta funkcija zvezna ali 
nezvezna?«
Nekdo: »Brezvezna.«

*
100 

Matej 6. uro na 1. šolski dan: »Ej, tole šolsko leto 
se pa res že vleče!«
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