Resnične anekdote dijakov SŠTS Šiška
Učitelj praktičnega pouka vpraša dijaka: »Lep pozdrav, kdaj boste popravili negativno oceno,
ki ste si jo prislužili prejšnji mesec?« Dijak pogleda profesorja in mu mirno odvrne: »Kako naj
jaz to vem, saj ne vidim v prihodnost!«

Dijak ves zasopihan priteče v zbornico in pove: »Lep pozdrav, profesor me je poslal po
Katjušo.« Vsi profesorji v zbornici malo čudno pogledajo in se začnejo spraševati, kdo naj bi
bila ta Katjuša. Po kratkem ugibanju nekdo od profesorjev svetuje dijaku, da naj gre še enkrat
vprašat profesorja, kdo naj bi bila ta Katjuša. Dijak odide in se kmalu spet malo zmeden vrne,
se opraviči za napačno informacijo z besedami: »Se opravičujem, profesor me ni poslal po
Katjušo, ampak po kartušo za tiskalnik.«

Dijak, ki je bil neuspešen pri izvedbi Cooperjevega testa, kjer bi moral preteči 2400 metrov v
desetih minutah, je vprašal profesorja športne vzgoje: »Profesor, kdaj bom moral potem
ponovno opravljati Hoferjev test?«

Dijak pri praktičnem pouku elektrotehnike vzame v roko izoliran izvijač s prebojno napetostjo
1000 voltov in vpraša: »Profesor, če bi uporabljal tale izvijač, na katerem piše 1000 V na
napravah, ki imajo 1200 V, ali bi me pri preboju streslo samo 200 V ali celih 1200 V?«
Profesor se zasmeje in mu odgovori: »Poslušajte, to je tako, kot če bi me vprašali, če z
vozilom, ki ima težo 5000 kg prečkamo most z nosilnostjo 4000 kg in pride do porušitve
mostu, ali bi padlo v vodo samo 1000 kg ali celih 5000 kg.«

Dijak pri praktičnem pouku predstavlja svojo vajo profesorju in pravi: »Res ne vem, zakaj nič
ne dela, saj sem vendar vse zvezal, kot je treba.« Profesor vse skupaj pregleda in ugotovi, da
je tokovno zaščitno stikalo proizvajalca ETI v izklopljenem položaju, zato svetuje dijaku:
»Poglejte zaščitno tokovno stikalo.« Dijak ga pogleda, vendar ne ve, kaj je narobe. Profesor
mu spet svetuje: »Poglejte, kaj piše na stikalu,« v upanju, da bo dijak ugotovil, da je zaščitno
stikalo v izklopljenem položaju. Dijak spet malo pogleda, nato pa ustreli kot iz topa: »Ja, piše
ETI!«
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