Nej hlody studentů a profesorů z let 2000-2008
Motto:Gympl je na dvě věci-na h***o nebo na vysokou

Výzva:

Máte-li někde někdo nějakou perlu, co zde chybí, pečlivě uchovejte v paměti a nebo mi to pošlete k
důsledné archivaci. Díky!
Gianelle.
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Lída:"Děcka, já mám na levém zadním kole defekt,nebyli jste to vy?" Jirka vlídně:"Ne. Kdyby jsme to byli
my,tak ho máte na všech čtyřech!"
Brožová:"Vy jste si tu diskotéku nechali tak ukončit,my jsme mysleli,že budete bojovat a vy jste šli
na pokoje..." Jirka: "Moudřejší ustoupí!"
Brožová:"Školní síť je zase zavirovaná." Jirka:" Já to nebyl!" Já:"Dobře vám tak!"
„Co to tam máte za nálepku?” „To je Michael Jackson!” „Já jsem myslel,že to je prdel!”
(Hoši čtou noviny) „Šumperská policie zatkla skupinu výrobců pervitinu … Sakra Filipe,dostali nás!”
Já:„To auto, to je Fabia RS, má to 1.9 turbodiesel, bez úprav to má 96 kW, tahle asi bude mít víc...” Ivča:
„A tos poznala z toho jak to smrdí?”
Instruktáž při ubytování na školním zájezdě: „When cooking, boiler off,when stop cooking, boiler on …
and if both, then boom.”
Míša : „Já chci mikrovlnku! Nebo maminku. Když není mikrovlnka, tak i maminka dobrá!”
Já:„ Ty slepice vedle už mě fakt … něco na s!” Marťa: „Noo, mě taky serou!”
Ivča: „Hele, ředitel močí!”
Phil: „Zítra v osm před školou a všichni teplý oblečení!” Já: „A heterosexuálové jdou nazí?”
Přednáška AIDS, sex a vztahy, přednáší evangelický kazatel : „Tak co si myslíte, kolik spermii se vejde
do vršku od lahve? Cože, tři? Tak to bys potom potřeboval zbrojní pas!”
Brožová :„Tak si dáme rozklus...” Maruš :„A nebyl by lepší rozchod?”
Já: „Kdo mi, ksakru, vychlastal tu minerálku!” Káťa: „Žižla – ten žere zbytky!”
Já: „Až se naštvu, tak si vemu nářadí a odmontuju Šrámkové kola z tý její Corsy!”
Hud-X „Ale hever si brát nemusíš, já ti to nadzvednu!”
Hud-X v hodině fyziky : „Včera jsem viděl dokument jak se rozmnožujou pandy. Na stromě.”
Já s Maruš : „Bereš inspiraci, co? Bys to taky měl zkusit,ne?”
Hud-X (úchylně mrká) : „Umíš lozit po stromech?”
Phil (nepřítomně): „Až po svatbě!”
Maruš uvažuje : „Proč tu jsou tak vysoký stropy? Kvůli akustice asi ne, vždyť tady stejně nikdo nikoho
neposlouchá … ”
Brožová : „Teda Jiříku, tebe vidět a umřít!”
Já na Hejtmana : „Honzi, bež říct Opekarové, ať nás pustí dřív. Prosím!”
Hejtmi: „Ne, to by nešlo … ”
Já : „Ale Honzi, vždyť ti jsi takovej komunikativní … ”
Hejtmi : „Nene, já nejsem vůbec komunikativní. A já nejsem ani komunista!”
4Mi filozofuje : „Strašilky nežerou, nehejbou se … jenom smrděj!”
Otázka : „Proč vás tolik chybí?” Já na Maruš : „Všichni mají syfilis, jenom Honzík má rýmu.”
4Mi vyčerpán hodinou angličtiny : „Májo, nemáš tady u sebe nějakou skládací postel?”
Před odjezdem na cyklo STK – Jirka má dotaz na kámoše : „Když tam máme najezdit šedesát kilometrů
denně – tak co budem sakra dělat těch zbývajících dvacet dva a půl hodiny?”
Hanes Diviš : „To je strašný! Já jsem porušil zákon – teď jsem ten kopec vyjel autem – ožralej, bez
řidičáku a ještě k tomu na jedničku!”
Hanes Diviš: „No, já poslouchám metal až tak po třech pivech … ”
Brožová při třídnické hodině : „Dokázali byste poskytunout první pomoc?“ Odpověď : „Jak komu … “
Maturitní ples.Bíba: „Lidi, za pět měsíců maturujem! Filip to spočítal. On ještě může
Hud-X : „Kam ty jdeš na vejšku?“
Já: „Asi na Masaryčku, na informatiku“
Hud-X: „A co, budeš tam nejhezčí baba?“
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Já: „To nevím, ale snad tam budu nejhezčí chlap!“

Matika – Měšťánek
•
•
•
•
•
•

•

Po písemce:"Co seš?" "Áčko!" "Já jsem béčko. Co je Terka?" "Taky áčko!" Měšťa :"Já mám nulku!"
Hodina matiky:"A řekni mi tak,co je to ten definiční obor funkce...” Mira:"Ježišimarija!" "Ne,ježišimarija
je špatná odpověď,ježišimarija je jenom dvouprvková množina...
Phil:"Víš,jak Měšťa říká,že musíme dát švestičky ke švestičkám?" "Jo,vím." Phil:" A kdyby ty švestičky
byly pálený,tak by se mu už tak dobře nepočítalo."
Hodina matiky: "Tak,Jirko,pojď k tabuli,Hlásil ses,tak pojď" "Já jsem se nehlásil!" "Ale hlásil!" "Já jsem
se nehlásil,to jsou halucinace!Já vidím tu lahvičku s toluenem!"
Jak vidím,tak seš ve věku,kdy neudržíš myšlenku. A počkej až dospěješ do věku,kdy neudržíš ani moč...
"Jak víte,stoupání u železnice se neudává v procentech,ale v promile,třeba na Ramzovou je to 12
promile..." "To nemůže bejt, povolených je maximálně 7 promile!" "Víte,to se sčítá, sedm promile je
stoupání a těch dalších pět má strojvedoucí!"
Příklad z americké střední školy :

sin x si n x
=
=6
n
n

Matika – Strnad
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Tran:"Pane profesore,vy jste se cabl!"
"Tohleto je Vinklerová???" "Hmm" "Tak otrávenej ksicht jsem už dlouho neviděl!"
"Ty Máňo jestli tohleto je pravej úhel,tak já mám šesticifernou výplatu!"
...a když to naťukáte do kalkulačky, tak vám to vyhodí π... (chvilka ťukání na kalkulačce)... no a nebo
taky error.
...a vy vyletíte ze třídy jak spálené plyny z dvoutaktního motoru!
To je čert? Já jsem se lek, že tu řáděj nějaký pedofilové!
No my jsme tu jednou měli ředitela a to vám byl komanč jak sviňa...
Tak ty budeš vlajkonoš naší výpravy na matematickou paralympiádu!
Křenku, kdyby se daly blbý řeči navlíkat, tak za sebou taháte lano dlouhý třicet kilometrů!
Ročník 89!To jsem si moh myslet!My jsme stáli na barikádách a ona se krmila sunarem!
"Tak jsem včera před spaním myslel na V.B. A radši vám ani neřeknu co, protože pak by jste si mysleli,
že nemám rád lidi. No a řekl bych,že každej tady máte nějakou výrobní vadu"
"Co,Hudos ještě nikdy neviděl sníh?" "To nee,já ty vločky počítám!"
"Co,Janíčku,rozumíš?" "Jasně..." "Tak proč máš ksicht opilé chobotnice?"
"Kde je ten druhej obrázek?" Lukáš:"Já jsem to integroval..." "Tak bacha ať já tě nezderivuju!!!"
Vejchodová,vy vyrušujete vydáváním divných zvuků!
Vojta u tabule. Strnad: „Áha, máme novou operaci, šlemření zlomků, pak odpadne jmenovatel! A co z
něj odpadne? Palec? Nebo celá noha?”
Hele, dementi, nemáte náhodou letos ty exkurze?
Kdo to byl včera zkoušenej? Macečková, že? Vidíte jak si to dobře pamatuju! Včera jsem začal brát jakýsi
prášky na zlepšení paměti a vono to funguje … A o čem jsme se vlastně bavili?
Strnad :„A krasavice tady už žhavěj mobily, co?” Lucka: „Nee, vždyť my tu žádný mobily nemáme!”
Strnad: „No právě že je máte schovaný, aby nebylo vidět, jak jsou žhavý!”
Někteří z vás možná už tuší, že existují i úhly větší než devadesát stupňů...
Ty Máňo co to je? Tak zprzněnou sinusoidu jsem ještě neviděl!
Oni ti dali za měď 160 korun za kilo? Vždyť to není možný, vždyť i zlato stávalo čtyřicet … no jo, ale
to bylo za gram!
Hejtmi: „ Exponenciální funkce … je lichá.” Strnad : „No jo, Hejtmánek se moc dívá na akční filmy!”
Strnad: „Jak je sin (x-y) ?” Hejtmi: „To bude dvakrát...” Strnad : „Ne, to bude pětkrát!”
Ten bod si označte velký D jako družice nebo velký S jako Sputnik...
Šimková, nakreslete tady jednotkovou kružnici … no, to je spíš jednotková hruška nebo knedlík!
Mira Tomeš : „Maminka by byla nadšená, kdybych jí řekl, že propadám.”
„A vy propadáte?”
Mira : „Ne”
„Tak pro by byla nadšená?”
Mira: „No ona je taková škodolibá...”
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Koncem května v matice : „Jáně, tobě došel sešit?”
Lukáš: „Ne, mám ještě dvě stránky.”
„Tak proč píšeš na papír?”
Lukáš: „Chci aby mi to vydrželo do konce roku...”
„Šimková, napište kosinovou větu.” Ivča píše : c2 = a2+b2+ 2ab sin α. Strnad : „No proč se ta věta asi
jmenuje kosinová?” Ivča: „Já nevím, to jsme si neříkali!”
Schlemmer je na rodinné rekreaci? On už má rodinu?
Strnad : „Jak se dělá průsečík přímky a roviny?”
Phil: „Sklopit!”
Strnad : „Sklápí jenom zbabělci!”
„On si onduluje sešit do matiky!”
Představte si nějaký dvě přímky – třeba vy a lustr!
Strnad: „Víš, co je to čtyřstěn?” Tran: „To je jedno, ne?”

•

Příklad vyšel

•
•

Z horního patra se ozývá rachot. Strnad : „Co se to tam děje, Paroubek si pozval Marťany nebo co? ”
Strnad: „Janíčku, nečum na chodbu, čum do tabule, tady se odehrává věda – a stejně to byl kluk!”
Janda : „No právě!”
Přímka a bod se můžou nanejvýš milovat, ale nemůžou spolu svírat žádnej úhel...
Strnad : „Vy jste měli tělocvik?” Phil : „Ne, ZSV, ale to je podobný!”
Strnad: „Tady to smrdí jak v klučičí šatně!” Jirka : „Vy tam chodíte?”
Strnad : „Vy budete mít fyziku? Ne abyste zase něco rozbili jak minule!” Mája : „Nebojte, my nebudeme
mít pana Průšu.”
V každém tělese existuje bod stejně vzdálený od vrcholů, hran a stěn a je to střed opsané a vepsané
krychle!
Strnad: „Berková, běžte pro houbu na 371.”
Lucka: „A co když tam někdo bude?”
Strnad: „Tak na něj uděláte baf!”
Znáte takový ty panenky, co vypadají jako Brežněv?
Strnad : „Píšu si k Hejtmánkovi značku DF!” Hejtmi:„Co to znamená?” Strnad : „Drzý Fracek!”
Sweedenova poznámka v písemce z matiky : „Vždyť já ještě spím!”
Strnad : „Normálně se zjistilo, že některé atomy mají halo. Víte vůbec, co je to halo?”
Bíba: „To bude něco s halogenama.”
Strnad : „A víte co, sosněte si večer yperitu!”
Schlemmer je ve škole? A já jsem si říkal co to tu kecá!
Strnad: „Žižlo, jak se spočítá diskriminant?”
Žužu: „2a”
Strnad : „Nechcete náhodou přestoupit do Sparty? Tam takový berou!”
Po čtvrtletce z matiky. Phil : „Čtyři stěny to mělo, ale čtyřstěn to nebyl!”
Tran má výhrady vůči zadání čtvrtletky : „To krát bylo moc nízko!” Strnad : „To je psaný v LaTeXu, ty
barbare, to nemůže bejt nízko!”
Strnad na Terku u zkoušení : „Geometrická posloupnost – říká vám to něco, osobo? A děti, neviděla
jste?”
Laďa: „Pane profesore, nevíte jak se bude zítra rozdávat vysvědčení?”
4mi: „No normálně, do ruky … ”
Hud-X na Strnada : „ … na to budete čumět jak vyzobaná slunečnice … „
„Jednou jsme tu zkoušeli jeden šachový program … a tak se nám podařilo vyhnat koně na pole I9 ...”,
Káťa jde pozdě do matiky kvůli konverzační soutěži. Strnad : „Á! Klekánice má deset minut zpoždění!”
Víte co znamená zápis 0- ? To je nula a nepřítel se blíží zleva
Strnad : „Vy si nepíšete? No já se z vás zjevím!” Odpověď : „Už aby to bylo!”
Tak na toto zapněte šedou kůru žaludeční, páč mozkovou nemáte …
Strnad : „Tak to je buď už totální Alzheimer nebo mi Voráč žere křídy.”
Taaak, a Švestková už se tetelí blahem, že se místo učení na kónu bude moct věnovat svému
oblíbenému seriálu Hejtmánek na pokračování aneb tělo na tělo,co?
Strnad na Trana : To má bejt elipsa? Vždyť to vypadá jak závodní trať v Bahrajnu nebo jako průřez
nedovařeným knedlíkem!
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Strnad povídá : „Teď vykrátíme čtverky a vyjde to jedna!”
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Tak … třídnici si rozpůlíme na pět a tři …
Ta rovnice se mi nelíbí … to dostanete za domácí úkol.
… Do nekonečna jednou pošlu vás všechny. Čeština má krásný výraz pro nekonečno …
Tak a dneska jsem si vzal pravítko a kružítko, abychom si mohli tu hyperbolu pátlamá …
Tran: „A pane profesore, proč jste tam rovnou neodečetl tu jedničku?
Strnad: „A proč já jsem tě ještě nezabil?”
Strnad : „ … a když v té rovnici je p*q menší než nula, tak je to občas rovnice hyperboly”
Strnad : „Hejtmánku, na jakou školu ty půjdeš?”
H8mi: „Já půjdu na dějepis.”
Strnad : „A k čemu ti to bude? Co s tím budeš dělat?”
H8mi : „Prodávat v Kauflandu
Po hodině matiky diskutujeme o závadě Philova počítače. Phil: „...no a tak jsem ho zkusil zapnout a
vyhodilo mi to pojistky v celým bytě … ” Strnad : „To není možné, aby počítač vyhodil pojistky … ” Já:
„Ten můj taky vyhazuje pojistky … Asi to bude tím, že mám přepěťovou ochranu polské výroby … ”
Strnádek čučí Tranovi do sešitu ze ZSV : „Helemese, Pithágoras!“
Tran: „To taky souvisí s matikou, ne?“
Strnad: „Já myslel to měkké i“
Chlapci, vy špatně skončíte … ale to je dobře!
Strnad: „Dacani, co víte o Rutherfordovi?“ Bíba : „Byl to ostřelovač!“
No já mám v autě binomickej otáčkoměr, buď neukazuje nic a nebo ukazuje pět tisíc
Bylo za úkol 36krát hodit kostkou. Tran nesplnil : „Já doma nemám kostku ...“
Strnad : „A brambory máš? “
Tran : „Jo.“
Strnad: „Tak sis to měl vyřezat!“
Když vám řeknu, že budete doma házet kostkou tak budete házet kostkou a nebudete si to
programovat!
Strnad : „Jó, ještěrky v lihu, to mám doma. Ještěrky jsou živý a v lihu jsem já!“
Strnad : „Teď jsem tu někde viděl takový ty dotazníky v rámci ZSV nebo jinejch podivnejch věd ...“
Strnad : „ … no a to znamená, že všechna tyto čísla leží na elipse znázorňující kružnici o poloměru 1 …“
Strnad: Všichni víte, že rovnice roviny je ax + by +cz + d=0
Tran : „Jo, cz, jako česká netová doména. To ostatní asi už nic neznamená ...“
Strnad: “by je doména Barmy, ax je značka nějakýho napěťovýho vstupu a d znamená debil.“
Strnad : „Kde jsou ti čtyři?“
Anonym : „U paní Brožové, kvůli přihláškám na vysokou.“
Strnad: „Stejně je nikam nevezmou...“
Tran : „Na matfyz je to bez přijímaček, tam nás vezmou.“
Strnad: „Tam jo. Hledají uklízečku na sedmé patro.“
Strnad: „No tak to máme interval od čtyř – otevřený – do nekonečna … to je jak v nějaké hospodě … “
Strnad: „Zítra si dáme písemku. Dáme tam něco z kompozice z druháku ...“
Jandis : „Jó, konečně to spočítám!!! “
Vojta leží na lavici. Strnad : „Schlemmře, tobě je šoufl a nebo seš ožralej?“
Strnad: „Vám už bylo všem 18?“
Vojta: „Proč? Zajdem na pivo?“
Žižla : „A nemůžeme se té absolutní hodnoty zbavit?“
Strnad: „Jako že bysme ju uškrtili?
Bíba: „Proboha, derivujte si v tom vašem čarodějnickém kroužku a do normální matiky to netahejte!!!“
Strnad: „Trane, co to furt slópeš?“
Tran: „Však ochutnejte!“
Strnad : „Děkuji, já už dneska blinkal!“
Jandis : „No, to je pěknej příklad, ale nevím, jak se dělá!“

•

Strnad: „Tak si napište rovnici:

•

Veselos: „Zlogaritmovat!“
Strnad: „Juliane, pojď počítat, už jsem dlouho nebyl na dobré komedii!“

•

Strnad: „
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Hejtmi: „A kdo to jako má vědět?“
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A jak byste to řešili?“

•

Anonym: „ cos  je 0“
Strnad: „No, když se posunou osy tak jo.“

Matika – Voráč
•
•
•
•

Voráč na Žižlu : „Sedni si a styď se!“
Dneska je určitě nějakej den, o kterým se ani nebudu vyjadřovat, protože to vypadá jako spiknutí!
Tran prohlásil, že 13+7 je 21. Voráč : „Ty máš kalkulačku z tržnice?“
Někdo na tabuli píše vzorec pro a3+b3 a moc se mu to nedaří. Voráč přistoupil s houbou, smazal
všechno kromě “a3+b3=(a“ a povídal : „Až sem to bylo dobře!“

•

Voráč : „Tak kolik je

•

Vojta jde o 10 minut později do hodiny : „Omluvte mě, já jsem měl doma německou návštěvu a vezl
jsem je na nádraží a oni zaspali“
Voráč : „Kecáš! Němci mají smysl pro pořádek! Leda že by to byli východní Němci!“
Voráč: „Trane, nehoupej se, nebo spadneš a vzbudíš Macečkovou!“
Voráč: „Ta křivka, to je už ten graf nebo teprv osa?“
Tran: „Já mám dobrej výsledek, ale špatnej postup!“
Voráč: „Ukaž, jak's na to přišel?“
Tran: „Že mám špatné zadání!“
Voráč: „Za domácí úkol sestrojte šest obdélníků, které mají obvod 36 cm a určete jejich obsah ...“
Anonymní dotaz: „Můžou být všechny stejný?“
Tran : „Já jsem nepsal tu písemku na integrály, tak víteco, já jestli si dáme nějakou reprízu?“
Voráč : „Žádost o opakování ročníku se dává na vedení školy!“
Voráč o per partes : „Možnosti jsou dvě, buď jsou obě rovnocenné a nebo je jedna výrazně lepší a
druhá výrazně neřešitelná .. “
Kdosi nevidí, co Voráč píše na tabuli a ptá se : „To je 17?“
Voráč: „Jo. A co má bejt?“
„To je nad deset, to už nezvládnem!“
Voráč: „Logaritmická křivka je notoricky známá už od druháku, tak co je?“
Kdosi z davu : „No jo, ale my nejsme notorici!“
Voráč komentuje čísi geometrický projev: „Todleto je hyperbola? Já bejt hyperbolou, tak za tohle na
tebe podám trestní oznámení!“
Voráč : „Co potřebuješ, abys v tom obrázku udělal body A, B a C?“
Žižla : „Tužku!“
Vojta: „No, a bodem A povedeme kolmici k přímce P“
Voráč: „A jak bys to chtěl udělat?“
Tran: „Pravítkem!“
Voráč: „A teď potřebujem normálový vektor. Jak na to?“
Borek: „Uděláme!“
Tran: „Pravítkem!“

•
•
•

•
•
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Jazyky
•
•
•
•
•
•
•
•

•

sin


? A bez kalkulačky, vy ostudy, nebo na vás zavolám ducha Pythagora!“
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I Frau Tesař se někdy utne
Jílková :"Uveď pět věcí,co jsou neviditelné. " Křéňa: "Mrkev za dveřma!"
Julian : „Mluvit na rodiče je jako volat na beznohého psa”
Frau Bihunec: Tak si uděláme malou lekci hovorové němčiny. Tak třeba … jak se řekne hovno?
Jílková: „Takže buď si myslíme, že ten text je o Jane Austen nebo o Margaret Atwood nebo nevíme. Tak
kdo má pravdu?” Ivuška: „Já!”
„Jaké znáte lidské neřesti” „Zu viel essen, zu viel Alkohol trinken... zu viel ficken!”
Ivuška :„Der richtiger Schneemann 5 Kugeln haben soll!” (přeloženo: Správný sněhulák má mít 5 koulí)
Ivuška: „Paní profesorko, zadejte nám nějakou samostatnou práci.”
Frau Tesař: „A proč?”
Ivuška:”No ať víme co máme dělat, až vás unesou čerti.”
Frau Tesař: „Tak Láďo, která je to osoba?” Láďa : „Hmm... Čtvrtá!”
5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

„Paní profesorko, jaké nám vychází známky na pololetí?” Frau Tesař : „Všichni to máte mezi!”
4Mi: „Vyměníme Radanu za židli – kus za kus!”
Mira: „Die Kokodákgrippe ist in Europa!”
Text v učebnici němčiny (překlad): Všichni ptáci zpívají... Mira čte: Všichni ptáci stojí...
Frau Tesař: „Na příště se mi našprcáte všechny tyhle fráze!”
V pracovním sešitě je psáno : Schulklasse. Vojta čte: „Šuklase”
Haag: „If I go to Russia, I need a visa. If I go to Iraq, I need a visa and a gun … ”
4mi: „zum Bleistift … ”
Frau Tesař: „Tyhle akce pořádá Zita? Ten bez prstu?” Bíba: „Bez čeho?”
Literatura. Hud-X čte : „Za soumraku sousedili...”
Frau Tesař: „Jak se řekne německy podnikatel? Začíná to na U” Mira : „Unterwasserman!”
Frau Tesař : „Když jste se začínali učit němčinu, říkala jsem vám – wiederholen. Tak co to asi znamená?”
Lucka :”Vydržet!”
Bíba : „Lampičář”
Mira : „Er ist Unterpantofel”
V textu je psáno : „peniless” - Laďa čte : „penisless”
Šatna = Kleidewechselzimmer (Vojta)
Pokus George Haaga o českou výslovnost hody hody doprovody : „chodý chodý doprofodí”
V němčině : „Paní profesorko, když Bohrmaschine je vrtačka, tak Bohrmann je vrták?”
Křéňa přišel na návštěvu do češtiny a má za úkol vysvětlit povídku, jejímž obsahem bylo to, jak žena
nechala svého muže – necitelného alkoholika – ušlapat rozzuřeným koněm. Křéňa povídá : „Ona šla do
ohrady a věděla, že ten kůň jí nic neudělá, když je střízlivá...”
Bíba v němčině : „Já znám jenom jedno žlutý ovoce a to je paprika … ”
Třídní duch = Klassenkasper
Praktikant v češtině : „Já třeba strašně špatně vidím … třeba vy dva vzadu, vy jste teď jak jeden ...“
Frau Tesař: „Aspoň 3 maturitní otázky bych mohla vyzkoušet ...“
Bíba : „No, tak to budou tři basy ...“
Frau Tesař: „Co je typického na lidovém kroji?“ Mira Tomeš: „Kapsa na placatici!“
Frau Tesař: „No, dcera má tři dioptrie, nevím, po kom to zdědila ...“
Laďa: „Ale to byste měla vědět!“
Říhovský na Trana : „Juliane, mám pro tebe novinku, vyšla knížka, připisuje se to Nezvalovi, ale neví se
to jistě … a jmenuje se to Umění mrdati.“
Bíba (překládá německou definici mobilu): „Je to telefon, který si člověk může dát do tašky a vzít ho
v kapse s sebou.“

•

Fyzika - Anča
•
•
•
•
•
•
•

"Jak vidím,tak mi byl bůh milostiv,že vás můžu učit!" Já na Maruš: "Jí třeba,ale na nás se vys*al!"
„Víte, moje maminka se narodila roku 1896 … ” Maruš na mě: „No jo, před Kristem”
Anča: „Znáte ty všechny architektonické památky v Egyptě, pyramidy, chrámy v Luxoru...”
Hud-X na mě: „Víš proč to tak zná? Protože si to pamatuje!”
U tabule: Tady jsem ti udělala nákres situace,souhlasíš se mnou?" "Jo,já vám věřím."
Tohle ale není problémem toho našeho problému, totiž problémem našeho problému je úplně jiný
problém …
Univerzita třetího věku: „Zítra se neuvidíme,mám promoci.” Mira: „No konečně!”
„Jakým způsobem se může měnit vnitřní energie tělesa?”
„Hmmm … ”
„Ne,způsobem 'Hmmm' to nefunguje!”
„Co vy víte … ”

Fyzika – Luboš
•
•
•

Lubošova typická věta : „No nevím to úplně přesně … Abych vám nekecal!”
Luboši? Máš k tomu něco?
Luboš: „Představte si těleso pohybující se vodorovně a když se z něj oddělí dvě třetiny a ty se pohybují
pod úhlem 45° nahoru, jak se potom bude pohybovat ta jedna třetina?”
4mi: „Po větru!”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Měrnou tepelnou kapacitu vodní páry neznáme …tak si ji vymyslíme! Budou to 2 KJ*Kg-1K-1
„Co se roztaví snadněji, sůl nebo olovo?” Ivuška: „Sůl!” „No tak to bych chtěl vidět ten oheň u vás
doma!”
Luboš kreslí na tabuli obvod. Jirka říká(řve na celou třídu): „Máte tam zkrat!” Luboš nic, kreslí dál, pak
začíná překreslovat. Za chvilku zařve :”Je tam kraťas a vy mi nic neřeknete!!!”
„Všichni jste na řešení úkolu použili stejný vzorec a stejné odvození, tak bych rád věděl, kdo je autor.”
Phil: „Faraday!”
Tak vypočítej elektrochemický ekvivalent niklu... no jo, my jsme si asi ještě neříkali co to je, že?
„V následujícím případu máme jeden závit cívky a magnetku uvnitř. Jak se magnetka natočí, když
pustíme proud?” Mira: „K lesu zády!”
Luboš: „Znáte kosinovou větu?” Jirka: „Lomikare, Lomikare!”
Ivča: „Co to je? Sušenka?” Já: „Ne, alternátor.” Ivča : „Takže sušenka.”
Lubošův monolog u tabule: „Tak tenhle případ už nenaznačím … Ale tak proč to maluju, když to
nenaznačím?”
Při písemce : „Ten první příklad nevím, jak se počítá – tak se snažte!”
Luboš nahlas uvažuje : „Když potápěč vidí slunce, proč by slunce nemohlo vidět potápěče?”
Hud-X : „Protože nemá oči!”
Žužu : „ … lom odrazu”
Luboš u tabule po půlhodinové úvaze nad jedním vzorečkem: „Tak si k tomu napište, že s energii roste
frekvence … to je ale nějaká blbost, že?”
Hud-x měl právě v práci moji … kalkulačku. Po půl hodině zoufalého ťukání : „Ta mrcha musí jít nějak
zacyklit !!! ”
Luboš : „Je to asi špatně, ale vypadá to důvěryhodně!”
Luboš : „Kdyby jste vzduch pořád stlačovali a stlačovali … ” Žužu : „Stane se z něj železo!”
… částice vzduchu …
… na to potřebujete tenký hliněný plech …
Luboš vysvětluje jaderné štěpení. Do toho Žižla vzdychne : „Uff, ještě že tomu nerozumím”
Luboš: „Pak je tu ještě problém co udělat s vyhořelým jaderným palivem ...”
Phil : „Já bych z něj udělal hnojivo!”
Luboš: „Jaderné palivo má jednu dost nepříjemnou vlastnost … ” Jirka : „Smrdí!”
Čím víc svíráte elektron v ruce, tím víc poskakuje …

Chemie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Dneska to je za plný počet
Hodinovému sklíčku se říká hodinové sklíčko,protože nikdy nevydrží dýl než hodinu
Žižla : „Můžu jít na záchod?” Bezděk: „Reckyluj!”
Hejtmi zívá. Bezděk: „Nezívej nebo ti narvu křídu do huby!”
Káťa : „Co to znamená tamto kolečko?” Odpověď : „Kyslík!”
Bezděk : „Blíží se pololetí, tak bysme spolu měli zúčtovat, ne? ” Hud-X : „Tak si dáme páku!”
Bezděk o účincích chininu : „Tak zvracení znamená, že už máte dost a taková smrt by nemusela být
zcela od věci… ”
Žužu : „Žluč způsobuje rakovinu!”
Bezděk : „Proč má po mastném jídle člověk průjem?”
Hud-X : „Protože se promaže a líp to jde ven!”
Bezděk zkouší : „No, toho pána z konce abecedy jsem tu dlouho neviděl!”
Bezděk na Žižlu: „Napiš mi vzorec alanylserinu.”
Žižla : „To neznám … ”
Bezděk: „To nevadí, stačí, že on zná tebe.”
Bezděk na Jandu: „Odnes ten papír paní Šrámkové!”
Janda : „Tak nashledanou!”
Bezděk: „Já ti dám nashledanou, ty židáku!”

Biologie,zeměpis
•
•

V mých hodinách se nebude žrát,chlastat a kecat se sousedem!!!!
Otázka v testu: „Co to je monokulturní zemědělství???” Jirka: „To je,když traktoristi poslouchají hudbu
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

na mono”
Julian si při probírání hub nebyl jistý pohlavnímu buňkami a orgány
„Juliane,co ty máš za pohlavní orgán?” „Pyj!”
„No,a pohlavní buňku?” „Varle!”
Julian si v té samé hodině nebyl jistý dělením buněk „No,Juliane, vzpomeň si co to je, vždyť to
opakujeme už půl roku!” „...SEX!!!!”
„Co je tohle za obilninu?” „Pšenice!” „Houby pšenice,to je žito jak vrata!”
V učebnici Z je psáno „sv. pasát”. Maruš čte : „svatý pasát”
Brožová :„Co je to Nunavut?” Janda :„Tam je vysoká hustota Eskymáků”
Brožová: Američani mají ve zvyku, že se na Díkuvzdání všichni sjedou, no, a někteří se vždycky sjedou už
den předem...
Brožová: „Co víte o Fidelu Castrovi?” Mira T.: „Brzo umře … ”
Ivuška: „Řeka Rýn ústí do Vikingského moře...”
Brožová: „No, z borovice se dá vyrábět spousta věcí … třeba dřevo …
Opekarová: „Důtky dostanou! Ředitelský” Janda: „Kdo, my?” Opekarová: „Ne vy, primáni, svině jedny
chlupatý!”
Hodina biologie. Tran pořád plete dohromady příčně pruhované svalstvo a topořivost penisu.
Opekarová : „Penis je jenom houbovité těleso, žádná svalovina. A čemu se furt tlemíš, to je vážná věc!”
Tran: „No jo, ale když vy jste to nezažila!” Opekarová : „Coo ty sprosťáku, mám děcka a prý jsem to
nezažila!”
Opekarová : „Kontrakce pro mě souvisí s porodem a ne s topořivostí penisu!”
Opekarová zapisuje absenci : (Hošek)Kokeš/Hokeš
Opekarová : „Jaktože jdeš pozdě?” Lukáš : „Autobusák to někde zakempil … „
Opekarová : „Co je největší žláza v lidském těle?” Hud-X : „Varlata!”
Opekarová : „Ti primitivní živočichové kůží … ” Tran : „Lákali samice!”
Aktualita ze světa (kolovalo po třídě na papíru) : Po postavení raketové základny dávám Polsku rok,
maximálně dva!
Opekarová na Žižlu, který přišel pozdě : „Jak si to tak představuješ? My už jsme u šourku a ty teprve
jdeš!”
Opekarová : „Příští týden tady nebudu!”
Tran: „A kam jedete?”
Opekarová : „To víš, já ti to řeknu a ty pojedeš se mnou!”
Hanes: Děložní sliznice latinsky : utriculum (děložní sliznice = endometrium, utriculus = část vnitřního
ucha)

VT, PG, fyzikální exkurze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

„Naše přednáška bude mít dvě části. První část bude čekání na Průšu, a ve druhé,méně zajímavé části
vám Radek popovídá něco o sítích TCP/IP a o Internetu. ”
Jirka : „To je jak čarodějnická seance – tři baby rozebírají počítač!”
Luboš: „Čím se dají dělit pevné disky?”
Jirka : „Pilou nebo kladivem!”
Strnad : „Mám doma nejstarší laptop od IBM a byl k tomu … „
Jirka : „Podvozek!”
Strnad dumá nad podezřelým zařízením : „Sakra a je to fakt mikrofon? Není to třeba … kartáček na
zuby?”
Karel: Skoro všude ve škole už je UTP, jenom myslím jazykáři mají koaxiál, u nás potom maj koaxiál v
chemii a u nás v kabinetě ho má ještě Luskačová, ale ta ho má za trest!
Sweeden: „Internet vlastní CIA a oni to chtěli prodávat a nějak se jim to zvrtlo”
První zákon síťařiny dle Sweedena : „Se musí strčit správnej kolík do správný díry”
Hejtmi : „Nene, Linux nikdy nepadá. Jenom dvakrát za hodinu.”
Hodina IVT, LaTeX. Vychytáváme nedostatky. Karel: „Tak jak to tady chodí”
Já : „Tady ? Bez chyby.”
Karel (zle se podíval) : „Už teď jdi podezřelá!”
Hodina IVT, LaTeX. Necháváme generovat tabulku, následně kompilujeme zdroj o dvaceti řádcích.
Výsledek : „148 errors … ”
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•
•
•
•
•

Luboš (na prvním semináři z programování): „Moc toho ode mě nečekejte, já se to budu učit s váma ...“
Luboš (třetí seminář z programování) : „Jé, error, to jsem rád!“
Luboš (na osmém semináři z programování): „No, dál už to neumím … a Dan tady není … tak běžte
domů.“
Martin Koutecký (v devátém semináři z programování; vede hodinu): „Je tu někdo, kdo tomu
nerozumí?“ Luboš : „Třeba já ...!“
Vojta před programkem : „Tady se soustřeďuje veškerá inteligence ročníku!“ (docela černý humor ...)

VV,HV,ZSV, dějepis
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Procházková: "Až si na vás zasednu,tak propadnete!!!" "A do kterýho patra?"
Hodina VV, řeší se jedna aféra,při tichém rozhovoru ze sousedkou konstatuju,že na nás prof. Horáková
hystericky řve dvacet dva minut třicet sekund. „Kábelová, co se jako směješ?” „Já se nesměju!” „Ale
usmíváš se!!!!”
"Černá smrt je zapsaná v UNESCO" (Janda)
Bartoš: „Uděláme si exkurzi na bunkry do Staráku!”
Mira: „A uděláme tam rekonstrukci dobývání bunkru!”
Ivuška : „Já budu Němec!”
„Jak se jmenoval ten pán, co přednášel?”
Ivuška: „Hanička!”
Bartoš: „Tak co chcete dělat, když máte zamčené dveře a ony se samy od sebe otevřou?” Mira: „Přibít!”
Bartoš: „Jestli se chcete zbláznit, požádejte si o možnost přespat v losinském zámku, to z toho zešílíte...”
Ivuška: „Vy jste to zkoušel?”
Bartoš : Já taky musím učit a nechci.” Hud-X (probouzí se z pivního komatu): „Horší je, když chcete a
nemůžete!”
Šrámková : „Já ještě budu mít důchod, ale vy už asi ne ...” Já na Maruš : „Ještě jednou mi dá neprávem za
tři a důchodu se nedožije!”
Diskuze o ČNB :
Lukáš: „Mě tam zaujali ti týpci s těma kufříkama a s tou ochrankou.”
Šrámková (s přiblblým úsměvem): „Vy si myslíte, že v tom byly peníze?”
Janda : „Nebyla to třeba svačina?”
Bartoš : „Kdo zahříval Ježíška?” Odpověď : „Kráva a vůl”
Bartoš : „Co by se mělo dávat při štědrovečerní večeři pod talíř?” Odpověď : „Stůl!”
Tran : „Státní občanství se získává narozením … to teda většinou u dětí … ”
Veselos : „Lepší tři miliony v kapse než Picasso na střeše!”
Naštvaná Šrámková na Vojtu : „Takže vy mi tvrdíte, že nejste podvodník, ale že já lžu? Tak kde je teda
pravda?”
Vojta : „Tam někde venku!”
Bartoš : „Když vám granát vybouchne přímo nad hlavou, tak se vám nic nestane … ”
Bíba : „A už se to někomu stalo?”
Mira : „Jistě, Bartošovi aspoň dvakrát … ”
Šrámková : „Když jsem byla na exkurzi na Mírově ve vazební věznici … ”
Já na Maruš : „Tak si ji tam mohli nechat!”
Jirka uprostřed hodiny dějepisu : „To je nuda. Já bych něco zintegroval.”
Diskuze o americkém radaru v ČR. Bartoš: „No, víte, Rusko kvůli tomu testuje nové rakety … to bejt
váma si doma začnu stavět atomovej kryt … ”

Autoškola (bonus pro zasvěcené)
•
•
•
•

Jehurnov : „Jak víte, tak mezistátní rychlík, co jezdí do Koutů, má brzdnou dráhu asi tři sta metrů … ”
Jehurnov : „ … Pak si vezmu policajtskou čepici, abyste viděli, jak to vypadá, když křižovatku řídí policajt.
Ale on může křižovatku řídit i voják – takže si pak obleču uniformu a ukážu vám to taky.”
Jehurnov : „A nic nevyhazujte za jízdy z auta, co když bude v příkopce spát někdo po flámu a vy ho tím
vezmete po hlavě!”
Jehurnov : „A to když máte na autě cedulku že jste invalida tak to vám stačí abyste mohli parkovat na
místě pro postižené, nebo potřebujete ještě něco?” Z učebny se ozvalo : „Nějakej papír!” Jehurnov :
„Nějakej papír, výborně. A jakej papír? Toaletní?”
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•

Jehurnov usnul na křižovatce. Rozjíždím se a plynule pokračuju v jízdě a divím se, že mi nekecá do
řazení, což beru jako výhodu. V momentě, kdy se chystám řadit čtyřku se Jehurnov probouzí a rozespale
povídá : „Už vám to řve, už tam dejte zadva!“
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