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V Praze 20. 2. 2023
Vážený pane řediteli, 
dovolte mi, abych se co nejupřímněji omluvila. 
Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, protože jsem byla na čokoládovém 
festivalu a zapomněla jsem si tam mobil. Ale potom jsem si uvědomila, že 
mi chybí hodinky a taková ta kartička na DPP. Potom jsme se museli ještě 
jednou po tom všem podívat. Za chvíli k nám přišel kluk. Ten nám řekl, že 
našel to, co jsem ztratila. Tak jsem mu poděkovala. A potom jsme vyměnili
čísla :-) Ale potom jsme spolu spadli do řeky a totálně se namočili.  
Děkuju za pochopení.

S úctou 
Anna Hübner



V Praze 20. 2. 2023
Vážený pane učiteli,
chci se omluvit za toho blbého řidiče tramvaje, který narazil do autobusu 
(osobně si myslím, že za to může ta kobliha kterou jedl). Když jsem 
vystoupil na Ovocném světozoru, byla sleva na točenou zmrzlinu, což se 
nestává příliš často. Takže jsem nemohl odolat a koupil jsem si ji a k tomu 
ještě jahodový koktejl. Potom jsem už opravdu hodlal jít do školy, tak jsem
nastoupil do autobusu, ale já přejel, tak jsem vystoupil a přestoupil na 
tramvaj, ale poté jsem náhle zjistil, že na Dlouhou třídu nejede, což mě 
dost namíchlo, ale co se dá dělat. Tak jsem se na veřejnou dopravu 
vykašlal a šel jsem pěšky. Když jsem přišel do školy, tak mi málem 
vyletěli oči z ďůlků, ona to byla úplně jiná škola! Naštěstí jen o jednu ulici
vedle, tak jsem přišel do Soukenické a pak jsem zjistil, že jdu tak akorát na
oběd. Zlostí jsem udeřil pěstí do zdi a kvůli tomu jsem jsi zlomil 
prostředníček, což mě velice mrzí, protože zrovna prostředníček jsem měl 
velice rád. A kvůli tomu jsem přišel pozdě…
Děkuji za pochopení.

Nashledanou
DOMINIK 



V Praze 20. 2. 2023
Vážený pane řediteli,
dovolte mi, abych se omluvila, že jsem se opovážila přijít pozdě do školy.
Bohužel nám vypadl proud čili i WiFi a já z bytu neodejdu, dokud wifina 
nebude, takže máme smůlu.
Abych to zkrátila: mámin přítel také přišel pozdě kvůli WiFi, zkoušel to 
spravit, ale marně,
mamka těmhle věcem moc nerozumí a ani já ne :( (já IT specialista 
nebudu). Potom jsem šla na autobus, ale ten mi ujel, tak jsem šla na metro,
jenomže to mi taky ujelo :(, tak už jsem na to neměla sílu a rozhodla se jít 
kanálem a zabloudila. Ven jsem se dostala nejbližším otvorem, smrděla 
jsem jak zvratky našeho psa, tak jsem se musela vrátit domů a osprchovat 
se. Proto jsem přišla o pět hodin pozdě.

S pozdravem
Emma Rösslerová

P.S. Doufám, že to byl nelepší zážitek z šesté třídy :-)



V Praze 20. 2. 2023
Dobrý den pane učiteli.
Dnes jsem vstal normálně v 7:00, ale mám problém: topinkovač se 
zbláznil, tak jsem 
si musel udělat cereálie. Koukl jsem se do lednice a tam nebylo mléko, tak 
jsem si chtěl dát jogurt, samozřejmě topinkovač vyhodil pojistky, tak 
lednice nefungovala, hledal jsem nějakou jinou alternativu, kterou bych si 
mohl dát k snídani, nic nebylo v šuplíku, tak jsem si radši se vztekem, 
čistit zuby.
Po vyčištění zubů jsem se oblékl, šel jsem do LIDLU, kde jsem si myslel, 
že bude ve slevě tyčinka, ale hledal jsem asi půl hodiny a nic! Potom jsem 
se přesunul tramvají do Penny a tam jsem překvapivě nenašel nic za 
4 koruny, tak jsem šel domů pro aktovku do školy a doma už byla 
nahozená elektrika, tak jsem si udělal topinky s cereáliemi.
Šel jsem do školy a koukl jsem se na telefon, kolik je hodin. Bylo 12:00! 
A ve škole zamčeno! Tak jsem se důkladně koukl na telefon a ejhle! Byla 
sobota! Takže jsem se úplně zbytečně stresoval…

Tak naslouchanou
Vincent Vondrášek 



V Praze 20. 2. 2023
Dobrý den pane učiteli, 
omlouvám se za to, že jsem přišel pozdě. Vstal jsem pozdě, protože můj 
budík zase nefungoval. Také jsem zjistil, že jsem včera zapomněl udělat 
domácí úkol. Takže jsem ho musel udělat ráno, 
abych nedostal vynadáno. (hezký rým, že:-)
Když jsem konečně vyšel z domova, všiml jsem si, že jsem vyšel ven v 
bačkorách! Takže jsem se musel zase vrátit. Kvůli tomu jsem nestihl 
tramvaj a ujela mi přímo před očima. Respektive před nosem:-) Po deseti 
minutách přijela zase tramvaj a jel jsem do školy. Byl jsem jako vždycky 
na mobilu, a proto jsem projel svojí zastávku! Všiml jsem si toho, až když 
jsem byl skoro na konečné. Musel jsem se zase vrátit. A když jsem 
konečně vystoupil na správné zastávce, to už bylo pozdě…

Děkuji za pochopení 
David Shonert



V Praze 20. 2. 2023
Vážený pane řediteli!
Omlouvám se, že jsem přišla pozdě.
Přišla jsem pozdě, protože jsem kupovala: lilky, rohlíky, klobásy (ze psa 
samo sebou), a taky vepřové klobásy a SAMOZŘEJMĚ!okurky B) 
Slibuji, že už nikdy nebudu ráno nakupovat: lilky, rohlíky, klobásy (ze psa 
samo sebou), a taky vepřové klobásy a SAMOZŘEJMĚ!okurky B) 
Doufám, že moji omluvu přijímáte… Jinak vám nedám: lilky, rohlíky, 
klobásy (ze psa samo sebou), a taky vepřové klobásy a SAMOZŘEJMĚ!
okurky B) 

P. S. Víte kdo…… Kdyby ne, zavolejte na číslo 155. Když tak adresa: 
policie@policie.com

Děkuji za pochopení. 
Jája

mailto:policie@policie.com


V Praze 20. 2. 2023
Omlouvám se, pane řediteli, 
přišla jsem pozdě, protože jsem vstávala v 7:30 a nestíhala jsem tramvaj, 
čekala jsem na tramvaj 30 minut a po cestě jsem usnula.

Děkuju za pochopení.
S pozdravem

Anička Lai Dongna



V Praze 20. 2. 2023
Vážený pane učiteli,

skočil jsem pod tramvaj a měl jsem operaci hlavy a těla.
Omdlel jsem uprostřed cesty a probudil se až další ráno.
Potkal jsem houbu a ta mně řekla, že jdu do pekla, tak jsem šel a pak mě 
bouchla.
Jel jsem opilý 360 km v hodině a naboural jsem do budovy školy, zapálila 
se a zdrhnul jsem.
Šel jsem k doktorovi.
Myslel jsem, že je sobota.
Neměl jsem nabitý mobil.
Šel jsem do muzea koukat na Egypt.
Ujelo mně metro.
Koukal jsem se na seriál.

S pozdravem
Saša



V Praze 20. 2. 2023
Vážený pane řediteli, 
dovolte mi, abych se co nejupřímněji omluvil.
Vstal jsem do školy. Při mém vstávání do školy na mě spadl meteorit, byl 
jsem hrozně poraněn. V nemocnici jsem vydával jenom: 
„aaaaaaaAAAAAAAAAAAAAA.“
Když mě propustili z nemocnice, tak jsem musel dojít k mému právníkovi 
a vysvětlit mu, že nemám čas na souzení se o neplacení účtenky, po mě 
chtěli 3 míče a já neměl čas se soudit, takže můj právník s tím něco udělal 
a já jsem to nestihl do školy včas, za což se omlouvám, moje hlava možná 
bude fungovat, protože dělali něco s mou hlavou, na kterou to údajně 
spadlo.

Děkuji za pochopení.
Mojmír Bárta


