
Básničky o učitelích 

 

1) Pan učitel je velmi milý a vstřícný, 

přesto velmi přísný. 

Každý den zeměpis učí 

a Asií nás mučí. 

Přijde do třídy v zelené mikině, 

ke stolu přijde poklidně. 

Jeho klid pomalý počítač rozruší, 

pan učitel problém vyřeší, 

jedním kopem počítač vypne. 

Kdo to je? 

 

2) Je malá, ale učení má v hrsti, 

co kdybych řekl vám, že je menší než vy. 

Učí matematiku s důvěrou a vším, 

konečně u převodů něco tuším. 

Zrzavé vlasy má, chytrá jako liška je, 

rázná jako bič, ale i přesto skvělá je. 

Kdo to je? 

 

3) Mám ráda češtinu, mám ráda žáky, 

když budeš zlobit, dostaneš přes tepláky. 

Koukne sem a koukne tam, 

všichni koukaj, tam kam maj. 

Češtinu ráda má, to je jasná věc. 

Pravopísko dostaneš, ale jen jestli chceš. 

Kdo to je? 

 

4) Paní učitelka učí na 1. stupni češtinu, 

ale hravě ovládá matiku i ruštinu. 

Na čtení nosí brýle, 

každá hodina s ní byla prima chvíle. 

Šaty nosí ráda, 

každého z nás brala jako kamaráda. 

Na konci 1. stupně, když se s námi loučila, 

přála nám, hrozila, ale i přesto brečela. 

Kdo to je? 

 

5) Má vysokou štíhlou postavu, na rukou má mnoho 

pih. 

Učí velmi málo, ale na všechno je odborník. 

Řídí naši školu i okolní prostranství, 

je hodně přísná a učí výchovu k občanství. 

Kdo to je? 

 

6) Když říká pan učitel vtipy, 

vytáhnu si slipy, 

když učí svůj předmět, 

poslouchám jak medvěd. 

Všichni ho moc máme rádi, 

jsme jak jeho kamarádi. 

Umí nás rozesmát 

a nejspíš nás má taky rád. 

Vojenské a historické věci sbírá, 

poté pro nás výstavy otvírá. 

Kdo to je? 

 

7) Paní vychovatelka bádá po sportovních tipech, 

ujíždí na vysočině, ňaminkách a vtipech. 

Florbal, hokej, to je její, 

děti se hned na sport chvějí. 

Teď se ale musí učit, 

snad se u toho nemusí moc mučit. 

Kdo to je? 

 

8) Vlasy má hnědé, drobná postava, 

pětiminutovky často rozdává, 

oči má modré jako moře, 

matematiku učí moc dobře. 

Deváťáky na přijímačky připravila hravě, 

je vidět, že matiku má v malíčku i hlavě. 

Geometrie, aritmetika, vzorce, násobení. 

Vzoreček, který by nespočítala, na světě není. 

Kdo to je? 

 

9) Paní učitelka učí ájinu, 

přichází krásná na každou hodinu. 

Je přísná, pokud se k ní chováš zle, 

ale ke mně se chová dobře. 

Nosí krásné oblečení, 

jako učitel žádný jiný. 

Umí dobře anglicky 

a naučí ji vždycky. 

Kdo to je? 

 

 

10) Majitelka krásných oček, 

milovnice psů a koček. 

Učitelka se k ní hodí, 

má pro nás vždy pochopení. 

Menšího je vzrůstu, 

ale nápadů má spoustu. 

Zeměpis také učí, 

ale na nás se nikdy nemračí. 

Když zrovna nevíme, 

na občance si to povíme. 

Kdo to je? 

 

 

11) I když v hodinách dost často zpíval sám, 

strach z něho velký mám. 

Když rozezní se klavír, hned potím se strachem, 

určitě zas mučit nás bude Bachem. 

Hudební okénka však hravě zvládáme. 

V Bakalářích z nich skvělé známky máme. 

Mozart, Beethoven, Vivaldi, 

prokrista, to jsme zas dopadli! 

Dělám si legraci, hudebka bude chybět nám, 

už teď můžu říct, že si rád zazpívám. 

Kdo to je? 

 

 

 



12) Chemie s ní není hračka, 

ale nejsme žádná béčka. 

Přírodopis ráda učí, 

na těláku nás však mučí. 

Gymnastika, to je její, 

na kopytech nás roznese, 

i když vypadá, že moc nejí, 

obědy si vždycky odnese. 

Kdo to je? 

 

 

13) Finta na diváci, to je její, 

i deváťáci se jí bojí. 

Ráda historii učí, 

a následně nás u tabule mučí. 

Volgograd, to je město její, 

po testu na ni žáci klejí. 

Nakonec to dobře dopadne 

a nikdo nepropadne. 

Umí skvěle pobavit, 

a u toho nás potrápit. 

Na škole má nejznámější hesla, 

pod které její autorita nikdy neklesla. 

Jednou nám řekla, že je jí 106, 

ale její nohy pořád pádí ostošest. 

Kdo to je? 

 

14) Je to ženská, to se ví, 

kdo otázku mou zodpoví? 

Černý vlas a bledá tvář, 

určitě ji dobře znáš. 

Matika a přírodopis to je její svět, 

prvoka i primáta popíše ti hned. 

Důchodem nám stále vyhrožuje, 

ale naštěstí stále vyučuje. 

Přes prázdniny se budem učit, slibujeme. 

Za to, co jste nás naučila, děkujeme. 

Kdo to je? 
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