
CPSP 301. Agalya 

 

Dne 17.6. 2015 jsem od Vás dostala dopis plný díků. Gratuluji všem, kteří uspěli při přijímacích 

zkouškách na gymnázia. Předměty vyučované ve vaší škole se dost odlišují od těch našich. Vy 

studujete mnoho jednotlivých předmětů, u nás je výuka komplexní. Na našich venkovských 

základních školách bývá na prvním stupni zhruba kolem 40 žáků, ovšem ve městech tento počet 

stoupá až na 300- 500 žáků. Na druhém stupni a na středních školách bývá dokonce 500 - 2000 

studentů. Od prvního do desátého ročníku se žáci učí tamilštinu, angličtinu, matematiku, 

přírodovědu a společenské vědy. Na středních školách si mohou studenti k tamilštině a angličtině 

vybírat z nabídky volitelných předmětů: přírodovědné předměty, obchod, ekonomika, dějepis, 

účetnictví a výpočetní technika. 

 

 

 

 

Vážení a milí Zdeňkovi, 

 

posíláme pozdravy od Agalya a její rodiny: 

 

 

Nejprve bych Vám chtěla moc poděkovat za Vaši podporu, která pokračuje i v akademickém roce 

2015- 2016. Snažím se dělat to nejlepší v mém studijním i v mém osobním životě. Letos došlo z 

formálních důvodů ke zpoždění psaní dopisu pro Vás. Vice prezident CEEMA nám vyjádřil 

podporu v našich studiích, motivoval nás k zaměření se na práci ve škole a odrazoval od mrhání 

časem. 

 

Letos přecházím z páté do šesté třídy. Škola u nás začíná 1. června. Vedu si dobře. I mým rodičům 

se dobře daří, chodí do práce. Můj bratr Saran nastupuje do čtvrté třídy a je také celkem úspěšný. 

 

Přes léto jsem byla u dědečka v Erode. S kamarády jsme navštívili V.O.C. Park. Je tam nádrž s 

vodou, ve které plavou ryby. Byli jsme i v ZOO, takže jsme viděli pár zvířat. Byl tam dětský vláček, 

ovšem bohužel mimo provoz. V Erode jsem se viděla i s dalšími příbuznými a jejich dětmi. 

 

Toto léto dost pršelo, byl to neobvyklý rok. Spadlo velké množství srážek, což nám pomůže 

překonat čas do dalšího období dešťů. Na několika místech však úrodu zničila povodeň. Obvyklá 

teplota 37,8- 39,4 stupňů Celsia nebyla zaznamenána, bylo jen 35- 36 stupňů Celsia. 

 

 

 

Ještě jednou moc děkuji a modlím se za Vás, 

 

 

Agalya 

 


