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„ Hrozně se mi 

sekáte…“

„ Paní učitelko, Ondra 

se hlásí…“ 







„ Paní učitelko, já mám 

hrozný hlad, můžu si 

prosím dojít pro jídlo?“









„Paní učitelko, Filip 

opisuje!“



Filip…









„Paní učitelko, 

co děláme? 

Musel jsem 

dokoukat 

seriál…“







„ Paní učitelko, 

omlouvám se, musím 

jít venčit psa…“ 



„ Děti, otevřete si 

učebnici…“



„ Co máme 

za 

předmět…?













„Paní učitelko, já 

jsem tu chvíli nebyla, 

protože před naším 

oknem letěl orel 

bělohlavý…“







„ Paní učitelko, můj 

křeček utekl z klece, 

musím ho jít chytit.“ 

„Paní učitelko, teď 

jsem neposlouchal, co 

děláme?“





„ Tady jsme, 

Ondro..“



„ Paní učitelko, já jsem 

byla na záchodě. 

Nevím, kde jste?“





„ Bolí mě v krku a 

nemohu mluvit, budu 

poslouchat a prosím 

Vás, nezkoušejte 

mě...“

„ Nemohu si zapnout 

kameru, jsem ještě v 

pyžamu…“





„ Paní učitelko, já 

jsem vylil šťávu na 

klávesnici, tak se už 

učit nebudu.“



„ Musím jít umýt nohy psovi…“





„Nevím, co jste dělali, 

byla jsem vařit 

polívku….“

„ Omlouvám se, 

vyhodilo mě to, co 

děláme?“







„ Dej už pokoj! Ticho! Lehni!...“





„Omlouvám se , paní 

učitelko, to bylo na psa…“





„ Já se moc 

omlouvám, že Vám 

skáču do řeči, ale já 

extrémně potřebuji na 

velkou…“

„ Paní učitelko, musím 

vyndat z trouby 

koláč.“







„ Paní učitelko, teď 

mi asi nebude 

rozumět, obědvám.“







„ Paní učitelko, já tady 

nebudu, přišel pošťák…“

„ Paní učitelko, musím 

jít pomoci mámě jít 

přebalit brášku…“







„Paní učitelko, venku 

sněží, můžeme skončit 

o 45 minut dříve???“ 









„Paní učitelko…mně

teď nějak vypadla

kamera…!“

„Paní učitelko? Můžu
jít na záchod?“





„Paní učitelko, 

omlouvám se, ale teď

pojedeme autem, tak

se mi asi ztratí

signál…“

„Teď vás chvilku 

neuslyším, máma 

tady bude 

luxovat…“





„ Už je čas….“

„ Maminka 

mě už volá na 

oběd…“

„ Paní učitelko, 

už je konec 

hodiny…“


