
Základní škola a mateřská škola Blatnice  

pod Svatým Antonínkem 

 

Adopce na dálku 
  

Adopce na dálku je projekt pomoci 

rozvojovým zemím. My jsme se rozhodli 

pomáhat přes organizaci Caritas Czech 

Republic 

V r. 2004 se naše škola zapojila do projektu 

Adopce na dálku. Pracovníci Charity Praha 

nám vybrali indického chlapce jménem 

Samshuddin Beary, kterému jsme se 

rozhodli sponzorovat vzdělání. Nejdříve 

jsme pořádali dobrovolné sbírky, později 

jsme peníze na jeho školné (4 900 a pak 

6 100 Kč) získali sběrem starého papíru. 

Náš adoptovaný chlapec již ukončil 

dvouleté učiliště a vyučil se opravářem 

klimatizací.  

 

Vzhledem k tomu, že již nebyla jeho 

podpora nutná, rozhodli jsme se adoptovat 

dalšího chlapce Nagaraje B. Věříme, že díky 



sběru starého papíru budeme tomuto 

chlapci pomáhat po celou dobu jeho 

základního vzdělávání. Všem, kdo se na 

sběru podílí, velmi děkujeme. 

      2013      2020 
  

                  

 

Každoročně obdržíme jeho dopis, 

vysvědčení za minulý školní rok a fotografii. 

Dopis je jako vždy adresovaný na jednoho 

našeho pedagogického pracovníka – Mgr. 

Janu Tomečkovou. Jsme rádi, že můžeme 

malou finanční částkou přispět. Chlapec se 

velmi dobře učí, na vysvědčení měl nejhorší 

známku dvojku. S naší podporou může 



počítat po celou dobu studia. Určitě i my 

odpovíme na dopis. 

 

Volný překlad dopisu z roku 2020: 

 
Moji drazí – Jano Tomečková, 

 

Váš milovaný syn vám posílá mnoho lásky a pozdravů 

a přeje vám a vašim kolegům šťastné Velikonoce. Jak se 

máte vy a vaši kolegové a žáci? Mnohokrát děkuji za 

dárek, který jsem od vás dostal k Vánocům. Pomáhá mě 

i mojí rodině. 

Do školy jsem chodil pravidelně do půlky března. Od té 

doby je naše škola zavřená kvůli Covidu-19. Já i moje 

rodina jsme zdraví, ale kvůli Covidu-19 máme potíže 

uspokojit naše základní potřeby. Není tu žádná pořádná 

práce. Nemůžeme jít jen tak ven, používáme vysílačky, 

dezinfekční prostředky a udržujeme vzdálenosti od 

druhých. 

 

Opravdu moc se mi stýská po kamarádech ze školy 

a učitelích. 

Doufám, že se Covid brzy zastaví.      

 

S obrovskou láskou 

 

Váš milující syn  

Nagaraj                         

 



 

 
 



 
 

 



Odpověď + zaslané obrázky Nagarajovi 

2020: 

 
Drahý Nagaraji, 

Posíláme ti pozdravy z České Republiky. 

Velmi nás těší, že ty a tvá rodina jste zdraví. 

Níže jsou vybrané části dopisů našich žáků. Všichni se zajímají o tvůj život, rodinu a její 

dobré zdraví. Doufám, že tě čtení jejich zkušeností s Covidem-19, vnímání, tajných přání 

a myšlenek potěší. Kolegové, žáci i já se máme navzdory Covidu-19 dobře. 

Doufám, že se máš výborně i přesto, že dnešní situace je velmi těžká, ačkoli distanční výuka 

je velmi komplikovaná. 

Situace s Covidem-19 je u nás velmi podobná té vaší. Naši školu zavřeli 13. března a 2 měsíce 

jsme se učili online.  

Museli jsme nosit roušky, dezinfikovat si ruce a dodržovat vzdálenosti.  

Situace se zlepšila v červnu. Prázdniny jsem si opravdu užila. Roušky jsme nosit nemuseli, 

takže jsme byli všichni moc šťastní. 

Do školy jsme začali chodit v záři, ale v říjnu ji znovu zavřeli. 

Z 1 000 nakažených se stalo 8 000, 10 000 a 15 000 nově nakažených denně.. Kvůli tomu 

jsme byli od 14. října doma. Nicméně, 18. listopadu šel můj mladší bratr do školy. Jen 

doufám, že to brzy skončí, protože už mě to otravuje. 

Moje rodina měla také Covid-19 a byli jsme měsíc v karanténě. Teď občas vyrazím 

s kamarády ven. Musíme mít roušky a dodržovat vzdálenost. 

Máme se dobře, toužíme po návratu do školy, po kolezích a žácích, ale musíme být 

trpěliví. 

Naše škola musela být také uzavřena a docela mě otravuje, že stále sedím u počítače a dělám 

domácí úkoly. Také nemůžu chodit ven, takže se nudím doma a už mi to začíná lézt na nervy. 

Všechny moje kroužky zrušili, a to je důvod, proč se moc nehýbu, a to je špatně. Z dopisu, 

který jsi nám napsal to vypadá, že to máš stejně. 

Skutečně se těšíme do školy. Nebyli jsme ve škole už téměř půl roku. 

Snad tato situace brzy skončí a budeme schopni se vrátit do školy.  



Ale nějakým záhadným způsobem se nám daří učit se nové látce a to je důležité. Ačkoli se 

jí neučíme ve škole, je to možné. 

Doufám, že jsi studium online zvládl dobře. Také doufáme, že se všechno vrátí k normálu. Že 

zase budeme žít život, na který jsme zvyklí, a že už nás žádný Covid-19 nebude obtěžovat. 

Učíš se také online? 

Žádná měření, karanténa, a tak dál. Chtěla bych jít do školy. Opravdu se těším na školu 

a kamarády. Ale být doma mi nevadí. 

Mysleli jsme si, že se nevrátíme do školy dříve než po Vánocích, ale budeme se vracet 

30. listopadu na střídavou výuku. Šestý, sedmý a osmý ročník bude střídavě chodit do školy 

a po týdnu se měnit. 

V naší zemi se počet nakažených Covidem-19 už snižuje. Naši učitelé jsou  šťastní, protože 

distanční výuka je náročná. My jsme za to neskutečně šťastní. I za to, že přísná pravidla se 

uvolňují. 

Těšíme se na Vánoce. Každý je má moc rád. Těšíš se také na Vánoce? 

Tady je aktuálně zataženo. Teplota je nízká, jen kolem 5 stupňů Celsia. Někdy vysvitne 

slunce, ale ne často. Někdy prší nebo je mlhavo. Když jdeme ven, musíme se dobře obléct. 

Není to jako v létě, kdy bylo slunečno a teplo. 

A co ty? Doufáme, že máš pro nás samé dobré zprávy, protože už se opravdu moc těšíme na 

tvůj další dopis. 

Všichni se za tebe, tvoji rodinu, přátele a učitele modlíme. Věříme, že se naše životy brzy 

zlepší, a opět budeme žít bez nezbyných omezení. Také věříme, že návrat do školy bude 

prvním krokem k jejich zlepšení. 

Přejeme ti nádherné Vánoce a šťastný Nový rok. 

Pozdravuj doma a pozdravuj své přátele. 

S láskou 

Tvoji přátelé z Blatnice pod Svatym Antoninkem 

Žáci, učitelé a vedení školy 

 



 
 

        

 



       
 

 
 

 

 

 



Dopis z roku 2022 

 

  

 



 


