Dva blázni jedou na dvoukole a jeden říká: „Fuj, to
jsem se ale našlapal.“
A ten druhý: „Fuj to sem se ale nabrzdil.“
c

doplnit vtipy
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A ZASE TEN
PEPÍČEK

„Pepíčku, učil ses vůbec?“
„Ano.“
„A proč máš v domácím úkolu tolik chyb?“
„Protože chybami se člověk učí.“
c
„Tak co, Pepíčku, jaký je váš nový učitel?“
„Zbožný, tati.“
„Zbožný?“
„Ano. Při každé mé odpovědi říkal:
‚Pane bože, pane bože!‘“
c
Maminka: „Pepíčku, pojď se honem podívat, kuřátko
začíná proklovávat skořápku. Vidíš?“
Pepíček: „Jo, vidím.“
Maminka: „To je dobře, alespoň už od teď budeš
vědět, jak se kuře dostane z vejce ven.“
Pepíček: „To už vím dávno. Mne by spíš zajímalo, jak
se dostalo dovnitř.“

Pepíček se baví tím, že telefonuje k řezníkovi:
„Máte prasečí ouška?“
„Ano.“
„Máte i prasečí rypáček?“
„Ještě mám,“ odpoví prodavač.
„A máte i prasečí nožičky?“ vyzvídá dál Pepíček.
„I ty mám,“ odpovídá řezník.
„Vy ale musíte vypadat!“ zasměje se Pepíček a zavěsí.

c
c
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„Pepíčku, proč sis dal medvídka do mrazáku?“
„Chtěl jsem mít ledního medvěda.“
c
Paní učitelka se ptá dětí: „Jestlipak víte, který savec je
zcela bezzubý?“
Pepíček nezklame: „No přece náš děda!“
c

Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Pročpak jsi včera nebyl
ve škole?“
„Říkala jste, že kdo nebude mít domácí úkol, ať se
tady ani neukazuje!“
c
Paní učitelka upozorňuje žáka:
„Pepíčku, tady máš chybu, máš tam ‚fčera‘.“
Pepíček se podívá do sešitu a řekne: „No jo, má tam
být ,fčela’.“

„Pepíčku, ukaž mi na mapě Černé a Rudé moře,“
žádá učitelka zeměpisu.
„To nepůjde. Na mapě jsou totiž jenom modrá!“
c
Chlubí se Pepíček: „Naše maminka jezdí autem jako
blesk.“
„Tak rychle?“
„Ne, ale každou chvíli bací do stromu!“
c

c
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Pepíček sedí ve škole a nic se mu nedaří. Pan učitel
mu na konci hodiny řekne: „Běž, Pepíčku, a kup si
kilo rozumu!“
„A mám říct, že je to pro vás?“
c
Ptá se tatínek syna: „Co to tam gumuješ, Pepíčku?“
„Pan učitel mi říkal, abych si co nejdříve opravil tu
pětku!“
c
„Maminko, podívej, myju třetí hrnec!“
„Ale nelži, Pepíčku, vždyť vidím, že umýváš teprve
první!“
„Já nelžu, mami, začal jsem mýt rovnou ten třetí!“
c
„Pepíčku! To je už počtvrté tenhle týden, cos přišel
do školy pozdě! Víš, co to znamená?!“
„Hm, že je čtvrtek, paní učitelko?“
c
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UPS!

Přijde Pepíček do Zverimexu a ptá se:
„Pvosím, máte vydvu?“
Prodavač odpoví: „Aha, ty asi myslíš vydru.
Tak, tady jí máš.“
Pepíček jde s vydrou domů a potkají ho dva policajti.
Ptají se ho: „Co to tady smrdí?“
A Pepíček odpoví: „Vydva!“

Pan Novák si při jízdě na dálnici pouští rádio.
Ve zprávách hlásí: „Po D1 jede nějaký blázen
v protisměru.“
„Kdyby jen jeden,“ povzdechne si pan Novák, „ale
oni všichni.“

c

Moje setra má bratra, o kterém se říká, že je pako.
Tsss! Jak to, že moje sestra má bratra a já ne?!

c

c
Potkají se dva domorodci a jeden má na hlavě bouli.
„Cos dělal?“ ptá se ho ten druhý.
„Ale, vyrobil jsem si nový bumerang a ten druhý
jsem zahodil.“
c
Přijde pán na úřad a říká: „Já jsem Zavřel.“
Úřednice odloží pilníček na nehty a přikývne: „To je
dobře, táhlo mi na nohy.“
c
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