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

upraven a přizpůsoben českému jazyku 

Milé děti, rodiče a přátelé, 

zasílám vám srdečné pozdravy a velikonoční radost a pokoj. 

Mám se dobře a jsem zdravý. Ukončil jsem další 10. stupeň školní 

docházky a získal 517 bodů z celkového počtu 625. Vzdělání je 

středem mých zájmů. Můj bratr Abishek ukončil 9 stupeň. 

Dalším pokračováním studia bude vyšší odborná škola sv. 

Josefa v Hunsur v oblasti Mysore. Sestry mi pomohly vybrat 

tuto dobrou školu. Úspěšně jsem zvládl přijímací zkoušky a na 

školu se dostal. 

Můj kamarád Musraff Ahemad slavil své narozeniny s mými 

přáteli a spolužáky. Také jsme v dubnu oslavovali narozeniny naší 

paní ředitelka sestry Janet D´Souza. 

Vycházející studenti 10. ročníku se rozloučili se školou 

společnými modlitbami. Součástí byl také program, který 

připravily sestry Ivy a Jessy. Obdrželi jsme hodně 

povzbuzujících zpráv do dalšího studia. Náš život ve škole 

zachytila sestra Janet prostřednictvím PowerPointu. Bude mi 

hodně smutno po škole a mých kamarádech. Studoval jsem zde 12 

let. 

Rád bych Vám poděkoval za všechny školní potřeby důležité 

k pokračování mého studia. 

S láskou Arjun 



ARJUNŮV OBRÁZEK 

 



ARJUNOVO VYSVĚDČENÍ - ORIGINÁL 

ZE DNE 1.7.2017 

 



ARJUNOVO VYSVĚDČENÍ 

VYSVĚTLENÍ 

Arjun je dobrý chlapec, velmi vřelý, mluví slušně a je naprosto 

šťastný. Dobře se učí a zajímá se o nové věci. V tomto roce začne 

studovat 11. ročník, který je vlastně první rokem vyšší odborné školy. 

Arjunův bratr Abishek se také dobře učí, právě ukončil 9. ročník. 

Jejich rodiče těžce pracují, živí rodinu a společně jsou šťastni. 

Výsledky školního roku 2016-2017 

Předmět Max počet bodů Dosažený počet 

Kannada 100 95 

Anglický jazyk 100 92 

Hindi 100 93 

Matematika 100 86 

Všeobecné vědy 100 65 

Společenské vědy 100 86 

CELKEM 625 517 

 

Oblíbený předmět je angličtina. 

Arjun se chce stát lékařem. 

 



„Bylo mi potěšením mít Arjuna ve třídě,“ říká sestra Janet, 

ředitelka Nirmala High School. Arjun je dobrý chlapec, slušně 

vychovaný, poslušný a pečlivý v přípravách na každodenní vyučování. 

Ve škole byl aktivním žákem, často velmi zaměstnaným v přípravách 

na speciální vzdělávací akce a školní programy.  

Arjun byl velmi aktivní také při sportech a různých hrách. 

V těchto aktivitách získal několikrát ocenění. Aktivně se na naší škole 

věnoval klubu zaměřeného na sponzorství dětí. Když je Arjun doma, 

pomáhá své mamince s domácími pracemi. Na novou školu se velmi těší. 

A takto nám Arjun vyrostl  

 


