
Drazí přátele, 

zasílám vám srdečné pozdravy 

z Gundlupet. Rád bych vám opět 

předal zprávy o mém studiu a o mojí 

rodině.  

V tomto školním roce jsem skončil 

8. třídu vyšší základní školy 

v konventu  Nirmala. Po prázdninách 

půjdu do 9. třídy.  

Snažím se, aby mé studijní výsledky byly co nejlepší. Věřím, že 

budete s mými známkami spokojeni.  

Můj bratr Abishek chodí také do školy v konventu Nirmala a 

má také dobré známky. Moje maminka Indira je z nás moc šťastná a 

má radost z našich úspěchů. Můj tatínek chodí denně do práce a 

maminka vaří v naší škole.  

Já i moje rodina jsme vám moc vděční za vaši podporu a za to, 

že mi umožňujete pokračovat v mém vzdělání. Díky vám jsem dostal 

mnoho školních pomůcek, které mi při studiu pomáhají. 

V naší rodině jsme měli v březnu radostnou událost, protože se 

můj strýček ženil, a tak jsem pomáhal při svatebních přípravách.  



Přeji vám ve vašem životě mnoho úspěchů a posílám vám za 

sebe a svou rodinu mnoho pozdravů. Budu rád, když mi opět 

napíšete o sobě a vaší zemi. Budu na váš dopis s radostí čekat. 

Myslím na vás a modlím se za vaše zdraví! 

 

S láskou Arjun 

 

 



ARJUNOVO  VYSVĚDČENÍ - 27. května 2015 

 

Ad 5) Arjun je šťastný, že úspěšně dokončil 8. třídu. Od června 2015 bude dále 

pokračovat devátou třídou. Jeho bratr stejně úspěšně skončil 6. třídu a postupuje do 7. 

třídy. Rodiče jsou velmi šťastní, že jejich děti mohou studovat. Mají náročnou práci a 

starají se o ně. 

 



Ad 6) Výsledky školního roku 2014-2015 

Předmět Max počet bodů Dosažený počet 

Kannada 100 76 

Anglický jazyk 100 90 

Hindi 100 92 

Matematika 100 80 

Všeobecné vědy 100 98 

Společenské vědy 100 88 

CELKEM 600 524 

 

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

 

Ad 10) Arjun je dobrý chlapec, slušně vychovaný, aktivní a veselý. Velmi chce 

studovat. Do školy chodí každý den brzy ráno a má rád společnost svých spolužáků. 

Pravidelně se účastní na vedení tříd a rád se zapojuje do skupinového vyučování.  

Na co jsme u něj velmi pyšní, je jeho stědrost sdílet své znalosti s jinými dětmi ve třídě, 

pomáhá zvláště těm, kteří jsou ve studiu pozadu. Zajímá se také o kreslení, sport a hry 

a zejména o mimoškolní aktivity. Učitelé mají radost ze všech jeho školních výkonů. 

Mimo jiné také pomáhá při úklidu třídy a své mamince pomáhá s domácími pracemi.  

 

Ad 11) Všechny školní poplatky jsou zaplaceny  

 školní pomůcky – uniforma, knihy, aktovka, boty atd.  

 klub aktivit pro děti 

 vánoční program 

 vánoční dárek 

 piknik pro děti 


