DOPISY OD NAŠICH ADOPTOVANÝCH DĚTÍ
30.11.2020
Drazí přátelé!
Vřelý a milující pozdrav od Pratikshy. Mám se dobře a doufám, že vy také.
Dostala jsem od vás pozdrav s krásnou skupinovou fotku. Moc vám děkuji. Díky vašemu dopisu si
mohu představit, jak probíhá váš letní tábor. Byla jsem moc šťastná. Ukázala jsem dopis od vás celé
rodině.
Ráda kreslím obrázky. Ukončila jsem 4. ročník a nastupuji do 5. ročníku. Během Corony byla naše
škola zavřená. Setkávali jsme se s našimi učiteli na určeném místě jednou týdně, odevzdávali jsme
naše poznámky a dostávali úkoly. Moje starší sestra je v 6. ročníku. Já, moje sestra a bratr jsme se
učili dohromady. Můj mladší bratr je v 1. ročníku. Je to velký rošťák. Ráda s ním hraji na
schovávanou.
Během Corony jsme se báli někam jezdit nebo chodit. Pořád jsme museli nosit roušky.
Ráda jím Idli, moje sestra má ráda Dosu. Mám moc ráda své rodiče. Můj tatínek je dělník, maminka
je v domácnosti.
Dostala jsem přes centrum od vás dárek. Měla jsem z něj velkou radost. Moc vám děkuji.
Vaše milující Pratiksha
(Idli – slaný rýžový dort; Dosa – palačinky ze slaného těsta z rýže a čenré čočky – obojí typická
jídla jižní Indie)

listopad 2020
Drazí přátelé!
Tady je Laxman, který vám poprvé píše dopis. Jsem šťastný, že vám mohu napsat. Dozvěděl jsem
se, že mi budete pomáhat s mým studiem. Já i moje rodina vám děkujeme.
Chodil jsem do přípravné třídy ve školce. Měl jsem psát roční zkoušku v březnu, ale protože byl v
celé zemi v březnu lockdown a všechno bylo zavřené, nebyla ani naše zkouška. Ale stejně mohu
začít chodit do 1. ročníku. Pořád je ale ještě všechno zavřené, tak mám jenom online výuku.
Můj tatínek Santosh je denní námezdní dělník ve svařovně, maminka Sandya je v domácnosti.
Bratr Sandesh nastoupil do 6. ročníku a bratr Sandeep do 4. ročníku.
Dostal jsem od vás sešity, batoh, uniformu, deštník a poplatky za studium. Moc vám děkuji. Doma
jsou všichni v pořádku a posílají vám také pozdravy.
S díky končím svůj dopis.
Váš milující Laxman

