
Za dobro voljo ;) 
 
Striženje 
Samoizolacijski nasvet: Sami se ostrižite. To vas bo še dodatno motiviralo, da ne boste 
upali iz hiše še vsaj kakšen teden. 
 
Položnice 
Koliko časa koronavirus preživi na položnicah? Jaz jih bom pustil kakšen mesec v 
karanteni za ziher. 
 
Tuširanje 
Že kdo ve, če se že lahko tuširamo ali si še vedno samo umivamo roke? 
 
Marie Curie 
Osnovna šola, pouk na daljavo, kemija, domača naloga: Kaj veš o Marie Curie? Odgovor 
učenke: Pravilno se napiše Mariah Carey. 
 
Reče Peterček: - Končno je prišel čas, ko lahko učiteljico ugasnem kar preko gumba. 
 
Ordinacija 
Sestra pride iz ordinacije v čakalnico: Zaradi tajnosti podatkov vas ne smem klicati po 
imenih. Kdor ima koronavirus, naj gre naprej. 
 
Sobno kolo 
A ima kdo sobno kolo za prodat? Rabim ga nujno za v službo! 
 
Nove slovenske kletvice (pred trgovino): 
- Naj ti voda zalije vse zaloge sekret papirja. 
- Naj ti iskra kresne ves tisti alkohol za razkuževanje. 
- Naj ti zelena plesen požre ves kvas kar ga imaš. 
 
Peter 
"Peter ima 42 sličic in babica mu jih je kupila še 27. Koliko ima Peter skupaj vseh sličic?" 
"Otroci, ne nasedajte tem fintam! To je zavajujoče vprašanje, saj babica ne sme nikamor iz 
hiše! Tako da je pravi odgovor 42!". 
 
Moj pes 
Imam sosedo, ki se pogovarja s svojim mačkom, kot da bi jo ta razumel. Ko sem to 
povedal svojemu psu, sva umrla od smeha. 
 
Nasvet 
Nasvet za čas karantene: vsak drugi dan probajte kavbojke, ker trenirka in pižama dajeta 
vtis, da je vse ok. 
 
Rešujem svet! 
Mama mi je ves čas govorila, da ne bo nič iz mene, če bom cele dneve poležaval v 
postelji. A poglejte me sedaj ... rešujem svet! 
 
Frizer 
Ko bo vse minilo, drage moje, se bo težje naročiti k frizerju kot pa na magnetno 
resonanco. 
 



Maske 
Prišli smo iz supermarketa, sneli maske ... Gledam, žena ni moja ... 
 
Božič 
Kot da bi bil božič. Pada sneg, vsi smo doma, hladilnike imamo polne, pa še v krogu 
družine smo. 
 
Sneg 
Sedaj so nam nalašč spustili sneg, da se vidijo stopinje tistih, ki gredo iz hiše. 
 
Karantena 
Kako hitro beži čas v karanteni, evo, zima je zopet tu. 
 
Krizni štab 
Obvestilo iz kriznega štaba: Vsi pari, ki bodo čez 9 mesecev zibali, bodo denarno 
kaznovani zaradi nespoštovanja razdalje 2 m! 
 
Jutrišnji izlet 
8.30 uri odhod iz kopalnice 
Prihod v kuhinjo, kjer bomo zajtrkovali 
Po zajtrku obiščemo različne sobe 
Potem delavnica čiščenja 
13.00 popoldne kosilo v kuhinji 
14.oo popoldne siesta na kavču 
Potem obiščemo dnevno sobo, kjer nas čakajo čaj in piškoti 
Prosti čas na voljo za obisk hodnikov apartmaja 
Povratek ob 18.00 uri 
Srečno pot in lepo se imejte! 
 
Električar 
Če ne poslušate nasvet zdravnika, poslušajte vsaj nasvet električarja. "Bolje je izolacija, 
kot ozemljitev!" 
 
Danes 
Trikrat sam spal, šestkrat sem jedel ... pa je še vedno danes. 
 
Chuck Norris dobil korona virus 
Baje je Chuck Norris dobil korona virus. Virusu so odredili dva tedna karantene. 
 
Oglas 
Oglas: »mlad simpatičen fant, založen z makaroni, oljem, kvasom, išče dekle, ki ima večjo 
zalogo WC papirja«. 
 
WC papir: WC papirja zmanjkuje izključno zato, ker eden kihne, deset se jih pa podela... 
 
Izolacija 
Šesti dan izolacije z možem... Rekla sm mu: »Dej pejt nekam vn, ti bom jst kazen 
plačala!« 
 
Pogovor 
NE kličite nas z vprašanjem ali je kaj narobe, ker se pogovarjate z rožami in pohištvom. 
Pokličite nas, ko vam bodo začeli odgovarjati. 


