
Učenički biseri  
- Profesore, nemojte da gledate mnogo u Sunce, nadražujete nos.  

(Profesor koji ima kijavicu) 

- Pa ja ne gledam nosem u Sunce!  

 

 

- Nemanja je imao tri sina, od kojih je jedan bio najstariji.  

 

 

- Ajde idite sad svi u WC. 

- Profesore, je l' mogu i ja? 

- Ne bre, vrati se na mesto. 

- Ali sada je njih deset otišlo! 

- Baš zato, sada je WC zauzet. 

 

 

- Prvo pitam bodljokošce, pa učenike sa negativnim ocenama.  

 

 

- 7/2 jabuka plus 1/2 jabuka, koliko je to?  

- Pola tanjira. 

 

 

-  Šta je razočarenje?  

- Da vam kažem jedan primer? Vi mislite da ja znam, a ja ne znam i Vi se razočarate. 

 

 

- Grofovski razgovor 

- Bobi, koji je danas datum? 

- Ne znam,pogledaću novine. 

- Ne vredi, novine su od juče.  

 

 

- Sledećeg časa nam dolaze savetnici. 

- Profesorka, onda ćemo svi da se javljamo, samo što će oni koji znaju da dižu desnu ruku, a 

oni koji ne znaju levu ruku. 

- Kako mislite vaše desno ili moje desno. 

- Pa oni koji znaju dižu svoju desnu ruku. 

- Znači vaše desno moje levo... jao ja ću to sve da pobrkam. 

 

 

- Hoću da bude tišina! Molim vas da mi to ispunite! 

- Uuu, profesore, hoću i ja ferari, ali nemam. 

 

 

- Jelena, čim ti vidim dedu, ima da te tužim. 

- A, već sam mu rekla da vas izbegava. 

 

 

 



- Ja još ovaj čas, pa idem kući. A vi ima da sedite ovde do šestog časa. 

- Ali mi danas imamo devet časova. 

- A, jeste li poneli pidžame?  

 

 

Profesor pokazuje prstom na Tijanu 

- Kako se zove devojka iz zadnje klupe?  

- Profesore meni nije dobro! 

- Aha, lepo ime! 

 

 

- Jelena, da li ćeš izlaziti danas?  (pita misleći na tablu) 

- Ne, profesore! Ona izlazi samo vikednom! (odgovara drugarica umesto nje)  

 

 

- Koliko je sati?  

- Sad će da zvoni. 

- Ama koliko je sati?  

- Još minut. 

 

 


