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PÍSEMNÁ OMLUVA 
CVIČENÍ 1 – Doplňte do emailu: chtěl bych, chtěla bych, syna, dceru, nemocná, nemocný. 

 
CVIČENÍ 2 – Doplňte slova k obrázku. 
 

 

POZOR !  Co ho bolí? (Co bolí syna?)    Co ji bolí? (Co bolí dceru?) 
   Bolí ho v krku. (Syna bolí v krku.)  Bolí ji ruka. (Dceru bolí ruka.) 

rameno (ramena), koleno 
(kolena), ruka (ruce), hlava, 
noha (nohy), žaludek, prst 
(prsty), krk, kotník (kotníky), 
břicho 

1. nos  
2. oko (oči) 
3. ucho (uši)  
4. zub (zuby)  
5. jazyk 

E-mail 

Dobrý den, paní učitelko, 

............................ ........................ omluvit ………………………………… z vyučování ve dnech 

…………….............................  Je ................................................... . 

Děkuji 

……………………….............  

syn dcera 

    
je nemocný 

 
je nemocná 

 

 

 

CVIČENÍ 3 – Doplňte čísla do obrázku. 

Auuuuu. 
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Zvrací. 

 

Má rýmu. 

 

Má průjem. 

 

Má kašel. 

 
 

 

DIALOG 1 – Co ho trápí? 

 
DIALOG 2 – Co ji trápí?  

 
DIALOG 3 – TELEFONICKÁ OMLUVA 

Š: Dobrý den, základní škola Jarní, co si přejete?  

Já: Dobrý den, tady Nováková, chtěla bych omluvit syna z vyučování.  

Má angínu.  

Š:  A do jaké třídy chodí?  

Já: Chodí do 5.A. 

Š: Jak dlouho bude doma?     Má angínu. 

Já: Asi týden. 

Š:  Dobře, vyřídím to třídní učitelce.  

Já: Děkuji, na shledanou.  

Š: Na shledanou. 

CVIČENÍ 5 – Dokončete větu. 
Má zlomenou ............................... Má zlomenou ............................... 

 
 

 

  

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 
 
 

Bolí ho v krku? Ano, bolí. Má teplotu. Co ho trápí? 

Bolí ji v krku? Ano, bolí. Má teplotu. Co ji trápí? 

Mám teplotu. 

Mám teplotu. Bolí mě v krku. 

Bolí mě v krku. 


