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Drazí přátelé,
jsem šťastný, že vám
mohu opět napsat a posílám
vám

srdečné

pozdravy

z Indie. Já i můj bratr
jsme zdraví a s vaší pomocí
nám všechno jde.
Nejdříve ze všeho vám
děkuji za dopis, za vaše
povzbuzení a posilu při mém
studiu.
Děkuji

za

velikonoční

přání pro mě, mou rodinu,
učitele a spolužáky, které
bylo plné požehnání a radosti ze Vzkříšeného Krista.
Stejně i vám my všichni zasíláme velikonoční pozdrav, mír a
pokoj v srdci. Modlím se, ať Bůh žehná každému z vás.
Přináším vám velmi dobré zprávy o mém současném
studiu. Jsem šťastný, že vám mohu oznámit, že jsem
ukončil 7. ročník a postoupil do 8. ročníku. Získal jsem
velmi dobré známky a myslím, že budete velmi spokojeni,
když uvidíte mé vysvědčení.

V tomto roce jsme získali novou školní budovu pro
výuku angličtiny (English medium = středně pokročilí žáci).
Sem se přesouváme v měsíci březnu a rádi zde pobýváme.
Při slavnostním otevření budovy jsem organizoval kulturní
vystoupení.

Byli

byste

šťastní,

kdybyste

mě

a

mé

spolužáky viděli při představení. Opravdu jste mi v tento
den velmi chyběli.
Děkuji za vaši dosavadní pomoc při mém vzdělání. Mí
rodiče se za vás stále modlí a myslí na vás.
Momentálně mám prázdniny a pomáhám mamince v
domácnosti.

Také

budu

pomáhat

s

angličtinou

svému

bratrovi Abisheikovi, který je v 6. třídě. Během těchto
prázdnin navštívíme s příbuznými Keralu – naše národní
místo. Teď je v Indii velmi horko. Jaké je počasí u vás?
Jak víte, chtěl bych pilně studovat, abych se mohl
stát lékařem. Chci se také postarat o své rodiče, kteří
těžce pracují, aby nám umožnili vzdělání.
Ještě jednou vám děkuji za vaši pomoc. Mí rodiče a
bratr Abisheik vás srdečně pozdravují a každý den se za
vás modlí.

S láskou Arjun

Ad 10
Arjun chodí pravidelně do školy a je velmi bystrý. Po vyučování je také často vedoucím
tříd a studijních skupin. Velmi rád sdílí své poznatky se svými spolužáky. Jeho učitelé
jsou spokojení a šťastní z jeho výsledků i z jeho povahy. Arjun se velmi aktivně podílí na
organizaci programů, které jsou realizovány na naší škole. O Vánocích u příležitosti
projektu Adopce na dálku vytvořil se svými spolužáky vánoční hru. Doma pomáhá své
mamince při všech domácích pracích, ve škole uklízí třídy.
Ad 11
Díky vašemu příspěvku získal Arjun vánoční dárek, účastnil se každoročních školních
výletů, klubových setkání a obdržel ceny v některých soutěžích a hrách.

