
22. 9. 2008 
 

 
Ahoj Dášo, 
 

Tvá adoptivní dcera Marita Ti přeje všechno nejlepší ve jménu našeho Pána 
Boha Ježíše Krista. Jak se máš? Co se mne týče, mám se dobře a těším se dobrému 
zdraví. Chtěla bych Ti poděkovat za všechno, co pro mne děláš.  

Děkuji Ti za tvůj dopis a za dárky, které jsi mi poslala. Mám velkou radost ze 
všeho, co jsem dostala (například narozeninové přání, časopisy, knížky, poznámkový 
blok, tričko atd.). Naši sociální pracovníci jsou velice dobří lidé, nekradou nám naše 
dárky. Dostala jsem všechno a ještě jednou děkuji. 

Moje drahá Dášo, chtěla bych ti popsat své dosavadní studium, tento rok jsem 
v sedmé třídě1, kde je nás dohromady 80. Pracuji tvrdě, abych postoupila v příštím roce 
2009 do vyšší třídy. Závěrečné zkoušky P. L. E. na konci sedmé třídy budu mít 3. a 4. 
listopadu roku 2008. Přítelkyně, modli se za mne. 

Moje přítelkyně Dášo, přeji Ti veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2009. Ať Bůh 
žehná tobě i tvé rodině.  

 
            Tvá Marita Asinde 
 
 
 
P.S. - P. L. E. – závěrečná zkouška vykonávaná na konci základní školní docházky 
 
 

6. 8. 2008 
 

 
Ahoj všichni, 
 

Vaše adoptivní dcera Marita Vám přeje všechno nejlepší ve jménu našeho Pána 
Boha Ježíše Krista. Jak se máte? Co se mne týče, mám se dobře a těším se dobrému 
zdraví. Chtěla bych Vám poděkovat za všechno, co pro mne děláte.  

Ráda bych Vám povyprávěla o svých studiích. Tento rok jsem v sedmé třídě na 
druhém stupni a příští rok postoupím do vyšší třídy (seniour one).2 Školní rok končí 
v pátek a potom budu mít prázdniny. Děkuji Vám za knížky a školní potřeby, které mi 
posíláte.  
 Chtěla bych Vám popřát šťastné prožití Vánoc a rodinnou pohodu. Šťastný Nový 
rok 2009. 
Sbohem a Bůh Vám žehnej.  
 
         Vaše Marita Asinde 
 

                                                
1 Posloupnost číslování tříd je v každé zemi jiné, řekla bych, že její sedmé třídě odpovídá česká devátá třída.  
2 Marita zde mluví o seniour one, což bude zřejmě v českém školním systému první ročník střední školy. 


