
ARJUNŮV POSLEDNÍ DOPIS  

ZE DNE 30. 6. 2016 - ORIGINÁL 

* dopis přišel se zpožděním a patří ještě do doby velikonoční; volný překlad z angličtiny je 

upraven a přizpůsoben českému jazyku 

 

 



 



ARJUNŮV POSLEDNÍ DOPIS  

ZE DNE 30. 6. 2016 - PŘEKLAD 

Milé děti, rodiče a přátelé, 

zasílám vám srdečné pozdravy a velikonoční radost a pokoj. 

Mám se dobře a modlím se za Vaše zdraví. Ukončil jsem 

závěrečné zkoušky.  

Získal jsem druhé místo v bodování, z 600 bodů jsem 

obdržel 535. Doufal jsem v lepší hodnocení, ale díky své 

neopatrnosti jsem nemohl získat nad 550 bodů.  

Můj bratr Abishek ukončil sedmou třídu. Získal dobré 

hodnocení a půjde do osmé třídy.  

15. prosince jsme měli ve škole výroční den. Vystupoval jsem 

ve třech tancích, v jednom živém obrazu a v jedné parodii. 

V parodii jsem vystupoval jako doktor Logika. Po skončení jsme 

dostali občerstvení.  

Mám rád školu a učitelé. Neučí nás jen v hodinách, ale učí 

nás také hodnotám.  

Mí rodiče těžce pracují, aby zajistili rodinu. Náš pes už 

vyrostl. Než jdu do školy, nakrmím ho, a stejně tak i večer. 

Občas chodím na procházky s maminkou do Vijayanagar 

Badavane. Také s sebou bereme našeho pejska Kendru. Rád si 

hraji, chodím, běhám a baví mě si hrát s Kendrem. 

25. března jsem šel navštívit mou tetu. Byl tam vesnický 

trh. Šel jsem tam s tetiným synem Arunem, jeho sousedem 

Darshanem a jeho bratrem Danushem a Madeshem. Za dolar 

jsem si koupil džus a kokosové mléko.  



Když jsem se vrátil, navštívil jsme svou babičku v Kerala a 

zůstal jsem u ní dva dny.  

V Nirmala Seva jsem se zúčastnil zdejšího kulturního 

programu. Účastnil jsem se pěvecké soutěže a získal první místo.  

10. března uspořádala 

sestra Jessy pro nás děti 

sportovní den a já získal 

certifikát. Rád jsem se 

účastnil všech aktivit.  Moje 

maminka při tomto dni 

pomáhala. 

Velmi Vám děkuji, že mi 

umožňujete pokračovat v mém 

studiu a poskytujete mi 

všechny potřebné studijní 

materiály. Přeji Vám šťastné 

Velikonoce 

S láskou Arjun 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARJUNŮV OBRÁZEK 



ARJUNOVO VYSVĚDČENÍ - ORIGINÁL 

ZE DNE 29.5.2016 

 



ARJUNOVO VYSVĚDČENÍ 

VYSVĚTLENÍ 

Ad 5) Arjun se učí pilně a získal velmi dobré roční hodnocení 9. třídy. 

Od 1.6.2016 dále pokračuje ve studiu v 10. třídě. Jeho bratr, 

Abishek, se učí také dobře a nyní ukončil 8. třídu. Rodiče se o ně 

dobře starají. Rodina je šťastná. 

Ad 6) Výsledky školního roku 2015-2016 

Předmět Max počet bodů Dosažený počet 

Kannada 100 86 

Anglický jazyk 100 97 

Hindi 100 94 

Matematika 100 92 

Všeobecné vědy 100 76 

Společenské vědy 100 90 

CELKEM 600 535 

 

Ad 7) Oblíbenými předměty jsou matematika a angličtina. 

Ad 9) Ambice dítěte: Arjun se chce stát lékařem. 

Ad 10) Arjun se při vzdělávání hodně zajímá o nové věci. Během 

celého roku studuje velmi dobře a pomáhá jiným studentům své třídy 

v učení.  



Kromě studia se velmi aktivně účastní dramatických, pěveckých, 

tanečních vystoupení a také se účastní různých her a sportování. Je 

temperamentním studentem ve třídě i v areálu školy, vždy připraven 

pomáhat učitelům. Je věrným chlapcem a plní své povinnosti důsledně, 

což je pro něj typické. Pomáhá ředitelce školy otevírat a zavírat 

dveře školy. 

Ad 11) Díky sponzorskému programu je o vše potřebné postaráno – 

zejména o jídlo, knihy, uniformu, aktovky a další věci. Arjun se také 

účastní různých programů a aktivit, které jsou realizovány v našem 

dětském klubu. 

   

  


