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АНЕКДОТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ

Педагогически екип
Основно училище „Стою Шишков“ – с. Търън, община Смолян

Резюме. Текстът разказва за действителни случки, анекдоти и недоразуме-
ния, записани от учители.

Keywords: pedagogical studies; school life; joke; teacher; students

Учителка изкарва ученик на дъската и иска от него да запише числото че-
тири. Ученикът се върти, но няма кой да му подскаже, а самият той не знае 
как се пише четири. Времето минава, учителката бърза и не може да го чака 
повече. Отива до дъската и записва числото, а детето възкликва:

– Виж че си си го знаела, какво ме запъваш?!
Учителка обяснява на първокласници как се пише в тесните редове и в 

широките редове. Ученичка пита:
– Госпожо, в коя вада да го сложа ченгелчето?
Учителка се оплаква на родител от нежеланието на ученик да прочете 

„Дервишово семе“:
– И това „Дервишово семе“ го дъвчем вече не знам колко часа, а той нищо 

не знае.
Майката недоумява и пита сина си:
– Ти дъвчеш семки в час?!
Учителка пита ученик кои произведения от Христо Ботев знае. Детето 

мълчи. Преподавателят се опитва да помогне:
– Кой не знай Чавдар войвода...
Детето отговаря честно:
– Аз!
Учител дава на ученик задачата да напише за упражняване на фината мо-

торика два реда с цифрата две. Ученикът пише нещо, но му омръзва и заявява:
– Я сега ти написах един ред, пък за другия ти са не втасвам.
В училището започва работа учителка със същата фамилия като директора 

– Димитрова. Ученик чука на вратата на учителската стая и пита:
– Може ли да излезе госпожа Димитрова, оригиналната?
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Анекдоти от училищния живот

Учител от прогимназията преподава физическо възпитание и спорт в пър-
ви клас. Когато часът трябва да започне, ученик отива при класната си ръко-
водителка и казва:

– Госпожо, нали докато поиграем с другата жена, Вие ще пиете само 
едно кафе и ще си дойдете при нас?

Учителка идва на работа с нова пола и блуза. Ученичка я оглежда и ѝ казва:
– Честито, госпожо – и отгоре, и отдолу!
Учителка влиза в час и вижда, че ученик яде вафла. Показва му къде да я 

остави, защото в час не се яде. Детето изпълнява нареждането, но в края на 
часа вафлата е изчезнала. Ученикът пита госпожата:

– Госпожо, Вие ли ми изядохте вафлата? 
На недоумението на учителката детето противопоставя логичните си раз-

съждения:
– Само Вие знаете къде си я скрих, а сега я няма!
Изнервен от недисциплиниран ученик, учителят възкликва:
– Бедно ми е въображението какво още можеш да ми сервираш!
Детето предлага съвет:
– Госпожо, нали ходите на обучения. Идете да Ви обогатят въображе-

нието.
Най-старият анекдот
През тридесетте години на ХХ век учители проверявали хигиената на уче-

ниците от пансиона, като ги карали да събуят единия си крак, за да докажат, 
че мият краката си. Винаги събували чорапа на левия крак. Една сутрин обаче 
учителят решил да провери десния крак и какво било учудването му, когато 
навсякъде видял измит ляв и мръсен десен крак!

JOKES FROM THE SCHOOL LIFE

Abstract. The text tells actual events, jokes and misunderstandings, recorded 
by teachers.
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