
Jai Shankar, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021) 

Můj pokoj 

Jmenuji se Jai Shankar. Jsem z Indie a popíšu vám můj 
pokoj. Můj pokoj je velmi prostorný a světlý. Udržuji ho 
čistý, protože je to můj oblíbený pokoj. Stěny jsou žluté. 
Barva podlahy je šedá. Na podlaze uprostřed je velký modrý 
koberec. 

Na fotografii vlevo je hnědá skříň. Uprostřed fotografie, 
vedle skříně, je bílá a hnědá malá skříňka. Mezi skříní a 
malou skříňkou je plastový pytel s oblečením. 

Na stole jsou dva malé černé reproduktory a jeden červený, 
jeden růžový a jeden modrý květináč. Vpravo na malé 
skříňce je kytara. Malá skříňka má skleněné dveře. Uvnitř 
skříňky jsou čisté šaty. 

Nahoře jsou modré a bílé hodiny a obraz Buddhy. Vlevo 
nahoře je lampa. 

 

 

 

Jai Shankar, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021) 

Moje rodina 

 

Jmenuju se Jai Shankar. Jsem z Indie, z Dillí. Je mi 
dvacet tři let. Studuju češtinu a sociologii. Jsem 
sportovec. Miluju jídlo a cvičení. 

Můj tatínek se jmenuje Naresh Kumar. Je státní úředník. 
Je mu padesát dva let. Je čestný, veselý a inteligentní. 
Rád čte noviny. Nerad řídí auto. 

Moje maminka se jmenuje Rekha Devi. Je dobrá 
kuchařka. Je jí čtyřicet osm let. Je krásná a veselá. Ráda 
vaří jídlo. Není ráda, když je doma nepořádek. 

 

 

 

 

 

 



Kritika Dagar, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021) 

Můj pokoj 

Na fotografii je můj pokoj. 
 
Na fotografii vlevo je malý stůl.  
 
Uprostřed jsou sešity a je tam taky černý notebook.  

Uprostřed nahoře je černá nabíječka.  

Vzadu je modrý a žlutý míč. 

Dole jsou knihy a černá tiskárna.  

Vpravo je židle. 

Na židli je oranžový polštář a modrá taška. 

 

 

Kritika Dagar, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021) 

Moje rodina 

Jmenuju se Kritika. Jsem z Gurgaonu v Indii. Studuju 
ekonomii na University of Delhi. Moje vysoká škola je 
daleko, tak jezdím metrem. Teď zůstávám doma, protože 
máme online kurzy.  

Ráda jím ovoce a nerada jím v restauraci. Nejím maso, 
protože jsem vegetariánka. Nepiju čaj a kávu.  

Ráda chodím do přírodních rezervací. 

Můj mladší bratr se jmenuje Rishabh. Rád cestuje s 
kamarády. Často jezdí autem do Himalájí. Nerad studuje, ale 
rád chodí ven a rád se dívá na televizi. 

Žena v růžovém je moje maminka. Jmenuje se Atish. Je učitelka angličtiny ve škole. Ráda učí. 
Vstává brzy ráno, protože jezdí do školy. Jezdí tam autobusem. Ráda se dívá na filmy.  

Tohle je můj tatínek. Je byznysmen. Chodí domů pozdě, protože pracuje v kanceláři. Rád vaří 
jídlo a dívá se na zprávy. Zajímá se o politiku. Taky vstává brzy ráno. Rád cestuje s rodinou. 

 

Kritika Dagar, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021) 

Nedělní program 

V neděli ráno vstanu a čistím si zuby. Snídám v jedenáct hodin. Pak jdu na terasu a sedím na 
slunci. Přinesu si nějakou práci. Ráda se dívám na ptáky a na veverky na stromech okolo. 
Někdy také navštěvujeme moji babičku a bratrance, protože bydlí blízko. Jíme tam oběd. 
Někdy taky jdeme nakupovat. Večer se vracíme domů a večeříme. A pak se díváme na televizi. 
Jdu spát v jedenáct hodin v noci. 



Mandeep Kumar, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021) 

Moje kancelář 

To je moje kancelář. Vpravo a vlevo jsou dvě okna. Jsou tam dva hnědé závěsy. Vzadu vlevo 
jsou velké hnědé dveře. Vpravo je tmavě hnědý gauč. Vzadu uprostřed je světle hnědé křeslo. 
Vepředu uprostřed je malý hnědý stůl. 

Na druhé fotografii vepředu je velký bílý stůl. 
U stolu jsou tři červené židle. Na stole je malá 
modrá lampa. Vzadu u stolu je taky velká 
moderní kancelářská židle. Uprostřed na stole 
leží laptop a vzadu vlevo je obrázek. Na stole 
je taky voda.  

Vzadu vpravo je malá bílá skříňka. Vzadu 
vpravo jsou taky hnědé dveře. Vzadu vlevo je 
okno. Nahoře je světlo. 

Ta kancelář je drahá, moderní, malá, čistá a 
hezká. 

 

 

 

Mandeep Kumar, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021) 

Moje rodina 

Jmenuju se Mandeep Kumar. Jsem student a pracuju jako manažer. 
Jsem normální a veselý. Rád kreslím, hraju hry, zpívám a učím se 
jazyky. Každý den pracuju na počítači. V pondělí, ve středu a v 
pátek se učím češtinu. Píšu deník a večer spím. 

Na fotografii je můj tatínek. Můj tatínek se jmenuje Trilok, je 
inženýr. Je starý, normální a je moc sympatický. Je mu šedesát let. 
Rád poslouchá zprávy v mobilu. Dopoledne snídá a potom 
odpočívá. 

Na druhé fotografii je moje maminka. Moje maminka se jmenuje 
Kamlesh. Nepracuje, je doma. Je normální, hezká a zdravá. Je jí 
padesát osm let. Ráda vaří indické jídlo. 

Na poslední fotografii je můj starší bratr. Jmenuje se Sandeep. Je 
doktor. Je veselý a moc sympatický. Je mu třicet devět let. Každý 
den vstává v šest hodin ráno. Rád medituje, čte knihy a nakupuje 
elektroniku. Celý den má pacienty. O víkendu nepracuje. 

Jsme šťastná rodina. 

 

 

 



Mandeep Kumar, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021) 

Pondělní program 

V pondělí vstávám v sedm hodin ráno, potom piju vodu. Čistím si zuby a v sedm hodin třicet 
minut začínám pracovat na počítači. Nejdřív zkontroluju svůj e-mail a v 8 hodin začíná lekce 
češtiny, která končí v 9 hodin 30 minut. Potom se koupu a snídám. V 10 hodin jdu do kanceláře. 
Ve 2 hodiny odpoledne obědvám. V 5 hodin moje práce končí. Vrátím se domů v 7 hodin 
večer, odpočívám a piju teplé mléko, v 8 hodin 30 minut večeřím. Dívám se na televizi a v 10 
hodin 30 minut se modlím. Jdu spát v 11 hodin 30 minut a tak končí můj den. 

 

Mansi Gupta, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021) 

      Můj pokoj 

1. Vpravo je postel.  
2. Na posteli je červená a bílá deka. 
3. Vepředu na posteli leží notebook, knihy a polštáře. 
4. Vzadu je malý stůl.  
5. Vepředu na stole jsou v krabici romány. 
6. Vzadu na stole je učebnice. 
7. Vzadu vpravo je fialový a šedý závěs. 
8. Vpravo nahoře je klimatizace. 
9. Vlevo je zrcadlo. 
10. Je tam žlutá zeď. 
11. Vlevo nahoře je zářivka. 

 

 

Mansi Gupta, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021) 

Můj program v neděli 

1. Vstávám v osm hodin třicet minut ráno. 
2. Pak si vyčistím zuby. 
3. Potom krmím psy a nějakou dobu je hladím. 
4. Asi v deset hodin snídám. 
5. V poledne se dívám na zprávy v televizi. 
6. Pak sedím s rodiči na slunci na verandě. 
7. Ve dvě hodiny jíme k obědu ovoce a někdy si dáme džus z 
cukrové třtiny. 
8. Každý den asi ve tři hodiny odpoledne přijde toulavá kočka a já 
jí dám mléko. 
9. Ve čtyři hodiny pracuju nebo studuju. 
10.  V sedm hodin večeřím s rodinou. 
11.  V osm hodin studuju, píšu nebo se dívám na nový seriál na 
Netflixu nebo na Amazonu. 
12.  Asi v devět hodin mám videohovor s kamarády a mluvím jednu 
hodinu. 
13.  Potom asi půl hodiny čtu román nebo zprávy. 
14.  Jdu spát v jedenáct hodin. 



Mansi Gupta, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021) 
 
Moje rodina 

Jmenuju se Mansi Gupta. Jsem z Indie, 
z Dillí. Studuju češtinu a jsem architektka. 
Ráda cestuju, čtu a kreslím. Nerada jsem 
nemocná. Teď vám povím něco o mé 
rodině.  

Můj tatínek se jmenuje Deepak Gupta. Je 
mu 56 let. Je šťastný a čestný. Je moc hodný 
a sympatický. Vstává ve 4 hodiny 30 minut 
a ráno čte rád noviny. Pracuje pro vládu. 
Rád se dívá na kriket v televizi a krmí psy.  

Moje maminka se jmenuje Anita Gupta. 
Nepracuje, je doma. Je jí 54 let. Je hezká a 

moc veselá. Vaří velmi dobré jídlo. Je hodně emotivní. Ráda tancuje a dívá se na staré indické 
filmy.  

Můj bratr se jmenuje Manuj Gupta. Pracuje taky pro vládu jako můj tatínek. Je mu 31 let. Je 
vysoký a silný. Je strašný – typický indický bratr. Rád řídí auto a hádá se se mnou.   

Moje švagrová se jmenuje Khushboo. Učí malé děti. Je jí 32 let. Je moc chytrá a sympatická. 
Má velmi krásný úsměv. Nerada jí mastné jídlo. Ráda nakupuje oblečení. 

 
 
 
 

Muskan Gagneja, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021)  

Můj pokoj 

To je můj pokoj, je malý a hezký. Když 
přijdeme do pokoje, vlevo je postel a okno. 
Vlevo nahoře visí jedna fotografie a jeden 
obrázek. Vlevo dole je malá skříňka na 
knihy. Vedle skříňky jsou dvě tradiční židle. 
Vpravo je tmavě hnědá skříň a zrcadlo. 
Vzadu je velká hnědá skříň. Vzadu vpravo 
je závěs.   

 

Muskan Gagneja, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021)  

Moje rodina 

Jmenuju se Muskan Gagneja, jsem z Indie. Jsem studentka. Studuju tři jazyky: italštinu, 
portugalštinu a češtinu, na univerzitě v Dillí a taky učím portugalštinu online. Jsem moc 
upovídaná, ráda tancuju a taky ráda spím. Často cestuju a o víkendu někdy nakupuju. 



Ted´ představím moji rodinu. Moje rodina není ani moc velká ani moc malá. Jsme čtyři, můj 
tatínek, moje maminka, můj mladší bratr a já. Žijeme v Dillí. Můj tatínek se jmenuje Ravindra 
Gagneja, je mu asi 51 let. Je podnikatel, hodně pracuje. Je zdravý, hezký, veselý, sympatický 
a hodně nábožný. Každý den vstává v sedm hodin ráno, v osm hodin jde do chrámu, v 8: 30 
snídá a potom jde do práce. Rád hraje karty a rád vaří polévky. Myslím, že nerad odpočívá, 
protože vždycky říká: „Práce je život“. Nevím, proč to říká. 

Moje maminka se jmenuje Ruchi Gagneja a je jí 38 let. Je doma, nepracuje. Je hezká, chytrá, 
mladá a trochu tlustá. Každý den vstává v 5 ráno, uklízí náš dům, jde do chrámu, potom 
připravuje parathy a společně jíme. Ráda vaří a vaří nejlepší jídlo. Pořád telefonuje a taky ráda 
chodí na procházky. 

Můj mladší bratr se jmenuje Vansh Gagneja. Je student, studuje na střední škole. Je dobrý 
student. Je hezký, mladý, vysoký, chytrý, silný a moc sympatický. Rád hraje kriket a taky rád 
hraje hry na počítači. Rád ji exotická jídla a taky rád vaří nová jídla. Je hodně upřímný. 

 

 

Muskan Gagneja, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021)  

Můj program v pondělí 

V pondělí vstávám v 6 hodin ráno a piju vodu. V 7 hodin učím studenty 
portugalštinu a potom mám v 8 hodin lekci češtiny. V 9 hodin 30 minut 
snídám parathu a v 10 hodin mám lekci portugalštiny. Potom jdu na 
procházku, v 1 hodinu studuju italštinu online a ve 3 hodiny obědvám. 
Odpoledne jezdím 2 hodiny na kole. Potom zase učím 2 hodiny 
portugalštinu. V 8 hodin 30 minut se dívám na televizi nebo na  
Netflix. V 10 hodin 30 minut večeřím a potom jdu na procházku. Jdu 
spát v 11 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raman Singh, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021)  

Moje rodina 

Můj tatínek se jmenuje Narayan Singh. Je mu 49 let. On je úředník. Je 
hodný a šťastný. V neděli rád odpočívá doma. Rád se dívá na kriket. Nerad 
pije alkohol.  

Moje maminka se jmenuje Phoolo. Je jí 44 let. Je žena v domácnosti. Je 
hodná, hubená a zdravá. Ráda se dívá na televizi a ráda vaří jídlo. Nerada 
se dívá na sport.  

Můj bratr se jmenuje Santosh Singh. Je mu 18 let. Je vysoký́ a hodný. Je 
student. Studuje španělštinu na univerzitě. Rád hraje kriket. Nejí́ maso. 
Každou neděli v 7 hodin ráno chodí do parku. Rád poslouchá́ hudbu, ale 
nerad se dívá na horrory. 

 

 

 

Raman Singh, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021)  

Můj program v pátek 

V pátek ráno vstávám v sedm hodin. V osm hodin se učím česky a v potom v deset hodin 
studuju korejštinu. V poledne obědvám a dívám se na televizi. Pak čtu noviny. Odpoledne 
odpočívám nebo poslouchám hudbu. Večer se setkám s kamarády a sportuju. Potom v sedm 
hodin zase studuju. V deset hodin jím večeři. Pak znova studuju korejštinu nebo češtinu a ve 
dvanáct hodin jdu spát. 

 

Raman Singh, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021)  

Můj pokoj 

Uprostřed je skříň a na skříni jsou 
fotografie a ve skříni jsou knihy. 
Vpravo je postel. Nahoře je světlo. 
Uprostřed je můj bratranec. Vpravo 
leží můj strýc a čte noviny. 

Vlevo je postel. Vpravo je židle. Vedle 
židle je televize a malé krabice. 
Televize je na velkém stole. Medvídek 
je na televizi. Vzadu vpravo je skříň a 
vepředu je velký regál. 

 

 

 



 

Sanjeev Kumar, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021) 

Můj pokoj 

Uprostřed je židle. Vlevo je postel. Vzadu je stůl. Na stole je 
laptop, voda, pero a notebook. Vzadu vpravo je skříň. Vzadu 
vlevo jsou knihy. Vzadu na zdi je mapa světa, hodiny a 
nástěnka. Zeď je růžová. 

 

 

 

 

 

 

 

Sanjeev Kumar, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021) 

Moje rodina 

Jmenuju se Sanjeev Kumar. Jsem student. Studuju češtinu. 
Rád sportuju a taky cestuju. Nerad tancuju.  

Můj tatínek se jmenuje Arvind Prašad. Je malý́ a trochu 
tlustý́. Je mu 46 let. Je krejčí. Můj tatínek rád zpívá́ a nerad 
vaří́.  

Moje maminka se jmenuje Saroj Devi. Je jí 42 let. Maminka 
nepracuje. Je hezká́, zdravá a laskavá. Maminka ráda vaří a 
nerada se dívá na horrory. 

 

 

 

 

Sanjeev Kumar, 1. ročník (Certificate in Czech, 2020/2021) 

Můj program v pondělí 

Můj nejrušnější den je pondělí. V pondělí ráno vstávám v šest hodin. V sedm hodin dělám 
snídani pro tatínka. V osm hodin studuju češtinu. V devět hodin třicet minut snídám. V deset 
hodin studuju korejštinu. Korejština končí v jednu hodinu. Ve dvě hodiny uklízím dům nebo 
peru prádlo. V pět hodin odpočívám. Večer v šest hodin nakupuju zeleninu a ovoce. Potom v 
osm hodin vařím večeři. V devět hodin třicet minut večeřím. V deset hodin třicet minut 
umývám nádobí. V jedenáct hodin znova studuju nebo jdu spát.    



 

Abishek Stephen, 2. ročník (Diploma in Czech, 2020/21)  

esej 

Proč studujeme jazyk? 

Studium nějakého jazyka není vždycky lehké a zábavné. Je to velká výzva, učit se jazyk 
efektivně a pořádně. Vybrat si metodu, kterou budeme používat, a vědět, jak ji opravdu dobře 
aplikovat, není jednoduché. Neexistují žádné tipy a triky, jak studovat jazyky rychle a bez 
námahy. 

Většinou studujeme jazyk, protože chceme jet do nějaké země na dovolenou a mluvit tam s 
cizinci nebo chceme v tom jazyce číst, a taky když ho potřebujeme na práci. Každá taková 
motivace nebo důvod jsou při výuce jazyka dobré.  

Takže chodíme někam do kurzu nebo se učíme sami doma. Mluvení, poslech, čtení a psaní jsou 
čtyři důležité části studia jazyků. Knihy, filmy, příběhy a písničky jsou taky užitečné při výuce 
jazyka. Ale všichni mají jiné metody a způsoby, které záleží na konkrétním jazyku a dalších 
faktorech. 

Například když se někdo učí hindštinu, je lepší, když mluví nějakým indickým jazykem, 
protože je jednodušší porozumět gramatice a intonaci. Ale každý student je jiný a každý má 
jinou rychlost. Někdy musím vzdorovat předsudkům o učení jazyka. Je velmi zajímavé 
sledovat, jak se lidé učí cizí jazyk. 

Proto není snadné definovat jazykové vzdělávání. Každý, kdo se učí jazyk, má jiné zkušenosti. 
Někteří si to užívají a někteří ne. Ale především je to určitě zajímavá životní zkušenost, která 
formuje naše perspektivy a myšlenky. 

 

Abishek Stephen, 2. ročník (Diploma in Czech, 2020/21)    

filmová recenze 

Chcete chůvu? Proč ne. 

Dívat se na nějaký film s kamarádem je určitě zábava. Ale 
ještě lepší je, když ten film pomáhá někomu, kdo studuje 
nějaký cizí jazyk, zlepšit porozumění a tak dál. 

Minulý měsíc jsme se chtěli dívat na nějaký film na 
Netflixu. Vybrali jsme si film 'Chůva', který měl premiéru 
13. října 2017. Ten film produkovali v USA a je typicky 
americký. 

Na první pohled se zdá, že to je jednoduchý příběh 
prostého chlapce, ale tak to úplně není. Ale jak to tedy je? 

Rodina chce chůvu pro svého syna. Je mu 12 let a jmenuje 
se Cole. Ta chůva se jmenuje Bee a je krásná a hodně cool. 
Cole si myslí, že Bee bude jeho kamarádka a že jí může 



říkat, jaké má problémy. Na začátku je Bee opravdu fajn, ale když jde Cole večer spát, přijdou 
její kamarádi. Cole nespí a brzy uvidí, že dělají nějaký divný rituál a potřebují jeho krev. Celý 
příběh pak je o tom, jestli Cole může utéct nebo ne.  

Režisér McG zkusil vytvořit thriller, ale neuspěl. Ten příběh byl hodně nelogický. Jak je 
možné, že někdo dělá nějaký rituál a nikdo to neví? Kromě toho herci hrají docela špatně, až 
na Judah Lewise, který hrál toho kluka. Samara Weaving, která hrála Bee, taky hrála dobře.  

Doporučuji dívat se na ten film, jenom když neplánujete dělat nic užitečného nebo 
produktivního, protože je to ztráta času. Celou dobu jsem se smál, jak může někdo takový film 
režírovat. Dětinské a naprosto nelogické! 

 

Abishek Stephen, 2. ročník (Diploma in Czech, 2020/21) 

vyprávění 

Trapný velikonoční recept 

V Indii děláme doma velké přípravy, když oslavujeme nějaký festival nebo když máme 
návštěvu. Uklízíme celý dům, kupujeme jídlo a tak dál. Minulý týden byly Velikonoce. Měli 
jsme návštěvu. Utřel jsem prach, umyl jsem podlahu, potom jsem vypral oblečení a nakonec 
jsem uklidil oblečení do skříně a tak byl můj pokoj uklizený. Ale to není všechno, co jsem 
udělal.  

Většinou, když máme návštěvu, rád vařím. Tentokrát jsem se rozhodl, že budu vařit kozí maso. 
Ten recept není jednoduchý ani rychlý. Moje maminka řekla hostům, že vařím velmi dobré a 
složité jídlo a že to dneska bude opravdu chutné. Vařil jsem maso asi 2 hodiny a hosté byli 
nadšení, že ho ochutnají. Nakonec jsme si všichni sedli k obědu. Každý ochutnal maso a v 
pokoji bylo ticho. Nikdo nic neřekl. Nechápal jsem proč. Takže jsem ochutnal maso. Bylo to 
jen nevýrazné. Byl jsem opravdu na rozpacích. Dvě hodiny vaření a to byl výsledek. Jídlo je 
důležitou součástí každé oslavy, pokud není dobré, pak je všechno divné. Ta situace byla vtipná 
a trochu trapná. 

Myslím si, že to byla normální situace a často se to stává. Je to přirozené. Ale když máte hosty, 
je trochu trapné, když jídlo nechutná dobře. Bylo legrační, že jsem strávil spoustu času vařením 
a všem jsem řekl, že to bude opravdu dobré. Možná příště vyzkouším recept předtím, než 
přijdou hosté. Tak to bude lepší a nebudu v rozpacích.  

 

Abishek Stephen, 2. ročník (Diploma in Czech, 2020/21) 

email 

Ahoj Veroniko, 

Jak se máš? Doufám, že se máš dobře. Já se mám taky dobře. Teď jsem doma a nechodím na 
universitu, protože je pandemie. Mám online lekce skoro každý den, ale o víkendu mám čas, 
můžu dělat co chci. Například chodím na procházku nebo na nákup. Každý den musím hodně      
číst a taky musím psát domácí úkoly. 



Od 26. do 31. prosince mám volno. Přijedeš? V Himachal Pradeshi je v zimě moc hezky. 
Pojedeme do Shimly. Můžeme lyžovat a taky půjdeme na výlet na hory. Budeme ochutnávat 
lokální jídla. Jablka ze Shimly jsou velmi známá. Můžeme je také vyzkoušet. Taky můžeme 
jít do nějaké galerie na výstavu. Budeme si tam užívat! 

Můžeme bydlet v hotelu. Rezervuju dva pokoje. Můžeme jet autobusem nebo autem, ale 
myslím, že nejlepší je jet vlakem. Vlaky z Dilli do Shimly jezdí jednou nebo dvakrát za týden. 
Cesta trvá asi čtyři nebo pět hodin. 

Měj se hezky, těším se! 

Abishek 

 

Abishek Stephen, 2. ročník (Diploma in Czech, 2020/21) 

recept 

Jihoindické jídlo a recept na dosu 
 
Moje rodina je z jihu Indie, ale teď bydlíme na severu Indie, v Dillí. Jídlo, které lidi připravují 
na severu a na jihu Indie, je hodně odlišné. 

Na severu lidé jedí často smažená a pálivá jídla, ale na jihu lidé většinou jídlo dusí a nepřidávají 
moc koření a taky používají kokosové mléko. Jídla na jihu nejsou moc pálivá a mastná. Proto 
jsou zdravá. 

Lidé na jihu většinou jedí dušené jídlo, ale někdy jedí rádi i smažená jídla. Například smažený 
banán je velmi populární v Kérale. Taky v Tamilnádu mají lidé rádi smažená jídla jako třeba 
smažené papričky. 

V Kérale lidi obvykle pijí černý čaj s třtinovým cukrem. Já ho taky piju skoro každý den. 

Doma většinou vaříme na oběd dosu. Připravit 
dosu zabere hodně času, protože těsto na dosu 
musí odpočívat asi dvacet čtyři hodin, v zimě 
ještě déle.  

Na dosu potřebujeme jeden hrnek rýže, čtvrt 
hrnku bílé čočky, trochu pískavice a 1 litr vody. 

Nejdřív namočíme všechny ingredience do 
vody. Po pár hodinách rozmixujeme namočenou 
rýži a čočku v mixéru. 

Pak máme těsto. Těsto potom musí odpočívat 24 
hodin. 

Když těsto dostatečně odpočívalo a fermentovalo, děláme tenké palačinky. Nejdřív na pánev 
dáme trochu oleje a potom tam dáváme těsto. Když je palačinka hnědá, tak je hotová. 
Servírujeme se sambharem a kokosovým čatní. 

 

 



 

Ranjodh Arora, 2. ročník (Diploma in Czech, 2020/21)  

filmová recenze 

Chůva 

Chůva je film z původní produkce Netflixu. 
Je to černá komedie. Natočil ho slavný 
americký režisér Joseph McGinty Nichola, 
taky známý jako McG. Hrají tam známí 
herci z dětské televize a filmů pro teengery: 
Samara Weaving, Robby Amell, Hana Mae 
Lee, Andrew Bachelor a Bella Thorne. A 
hlavní roli hraje mladý herec Judah Lewis.  
Na začátku filmu se představuje Cole 
(Judah Lewis), dvanáctiletý kluk, kterého 
nemá rád vůbec nikdo kromě jeho nejlepší 

kamarádky Melanie (Emily Alyn Lind) a jeho chůvy Bee (Samara Weaving). O víkendu, když 
jdou rodiče Colea pryč a nechají ho doma s chůvou, Cole nejde spát, aby zjistil, co dělá Bee, 
když Cole spí. Podle Melanie Bee pořádá party pro kamarády. Nejdřív se zdá, že to je pravda, 
ale pak Bee zavraždí přede všemi jednoho kamaráda, Samuela. Cole zjistí, že Bee patří k 
satanistickému kultu, který používá v rituálech krev. Když přijdou nahoru, aby mu vzali taky 
krev, zavolá policii a snaží se utéct, ale nepodaří se mu to, a proto dělá, že spí. Odeberou mu 
krev a jdou pryč. Znova se snaží utéct, ale Bee ho uvidí a Cole omdlí kvůli ztrátě krve. Když 
se probere, nachází se před celým kultem přivázaný k židli. Slibuje jim, že nikomu nic neřekne, 
ale už přijíždí policie. Policista vystřelí po jedné z nich a ostatní členové kultu policisty zabijí. 
Zbytek filmu ukazuje, jak se Cole snaží přežít noc a jak ho ten kult zkouší zabít.  
Film je parodie na jiné americké hororové slasher filmy, a ironicky používá různá klišé, jako 
například: “ten černý kluk umře nejdřív”, “sexualizace chůvy”, “krásná blbá teenagerka” atd. 
Moc se mi líbilo hraní Robbyho Amella, zvlášť když jeho postava radí Coleovi, jak odolat 
surovci. Nelíbilo se mi ale záporné zobrazení satanismu. Dal bych filmu hodnocení 3.7/5. 
Je to film, na který se můžete podívat s kamarády a dobře se bavit. Můžete ho streamovat na 
Netflixu. 
 
 
Ranjodh Arora, 2. ročník (Diploma in Czech, 2020/21) 
vyprávění 
 
Fotbalový zápas 

Jednou, když mi bylo 11 let, jsme měli mít sousedský fotbalový turnaj.  

Můj bratr řekl našemu kamarádovi, že umím hrát fotbal a že hraju moc dobře. Nebyla to pravda. 
Můj bratr si to myslel, protože ve škole jsem někdy hrál trochu fotbal, ale moc ne. Tak jsem 
moc hrát neuměl. Ale náš kamarád mému bratrovi věřil. Takže mě požádal, abych se připojil 
k jejich týmu. Já jsem o tom moc nepřemýšlel a přidal jsem se do jejich týmu. 

V prvním zápase, když jsme byli na hřišti, jsem hrál jako obránce. V dětském fotbale toho 
obránci nemusí moc dělat, protože ostatní hráči jenom zřídka kopají míč směrem k tyčce a 
jenom se za ním honí. Ale to už fakt nebyly děti, byli to puberťáci, kteří skutečně dobře hráli.  



Nikdo z nich nevěděl, že mám z věcí, které se moc rychle přibližují směrem ke mně, strach, a 
že zavírám oči. Přesně to se stalo. Míč se rychle blížil směrem ke mně, vyděsil jsem se, zavřel 
jsem oči, a jenom jsem tam stál jako socha. Otevřel jsem oči a viděl jsem, že někdo jiný už má 
míč, ale všichni se smáli. Vysmívali se mi. Zápas pokračoval, a já jsem nic nedělal. Stál jsem 
jenom v rohu, abych nikoho nerušil. 

Po zápase, když jsme šli do tříd, se náš kamarád vysmíval tomu, že můj bratr řekl, že moc 
dobře hraju, a já jsem se nemohl ani podívat na míč. Potom už mě nikdo nikdy nepožádal, 
abych s nimi hrál nějakou míčovou hru.  

 
Ranjodh Arora, 2. ročník (Diploma in Czech, 2020/21) 
recept 
 
Chándéšská sladkost 
 
Moje rodina je z Paňdžábu, ale bydleli jsme taky v Madhjapradéši. Nejdůležitější rozdíl mezi 
těmi dvěma lokálními kuchyněmi je fakt, že v Paňdžábu nejedí moc rýži, jedí častěji čapátí 
(fulká/rótí). V Madhjapradéši jedí obojí. My jsme bydleli na jihu Madhjapradéše v regionu, 
který se jmenuje Chándéš. V Chándéši je oblíbená sladkost darába. Je to moučná sladkost, 
která není moc zdravá, protože tam je moc cukru, ghí a dalších uhlohydrátů. Ale já ji mám 
hodně rád a v Dillí mně moc chybí. Ani v Burhánpuru jsem ji často nejedl, jenom během 
festivalů, ale už je to hodně let, co ji nejím. 
Recept na chándéšskou darábu: 
Ingredience: 
1 kilo mouky 
půl kila krupice 
třičtvrtě kila ghí 
půl nebo třičtvrtě kila práškového cukru 
hrozinky a mandle podle chuti 
Postup: 
Dejte půl kila ghí do hrnce a ohřívejte na mírném ohni. Přidávejte mouku kousek po kousku a 
míchejte. Smažte asi 10 minut, až mouka začne vonět. Pak nechte mouku trochu vychladnout. 
Dejte do jiného hrnce dostatek ghí a krupici, míchejte a smažte 10 minut. Pak nechte krupici 
taky vychladnout. 
Potom smíchejte smaženou mouku a krupici a přidejte tam cukr. Nechte těsto odpočívat 3 až 4 
hodiny a pak ho našlehejte. Darába je hotová.  
 
 
Shweta Kapoor, 2. ročník (Diploma in Czech, 2020/21) 
esej 
 
Lockdown v Dillí 
 
Dillí je jedno z pěti nejvíc znečištěných měst na světě. V Dillí žije asi 19 miliónů lidí. Když 
začala epidemie, byl v Dillí lockdown a znečištění kleslo asi o 79 procent. 
 Před lockdownem bylo znečištění vzduchu v Dillí velké. Lidé měli astma, kožní alergie a 
začali používat masky, aby se chránili. Lockdown začal na konci března. Postupně jsme 
viděli změny počasí a cítili jsme čerstvý vzduch, protože všechny univerzity, školy, kanceláře 
a továrny byly zavřené a protože nebyla žádná průmyslová aktivita ani žádná stavba. 



Nefungovala veřejná ani soukromá 
doprava, nejezdily, autobusy, auta, metro, 
skútry, rikši atd.  
Před lockdownem jezdilo každý den 
mnoho lidí do práce, ale přestali. Lidé 
nepoužívali benzín a diesel a to snížilo 
znečištění. Tak jsme si mohli užít letní 
sezónu a období dešťů. Měli jsme tady 
modrou oblohu s mraky, nebyl smog a v 
noci jsme viděli hvězdy, které předtím 
nebyly vůbec vidět, někdy byly duhy a 
taky létalo hodně ptáků. Můj kamarád, 
který bydlí v jižním Dillí, se mohl dívat 

na Qutub Minar z jeho terasy, protože byl čistý vzduch.  
Chci, aby taková změna zůstala napořád, protože to bylo dobré pro přírodu, když všechno bylo 
zavřené. Musíme změnit naši každodenní rutinu. 
 
 
Shweta Kapoor, 2. ročník (Diploma in Czech, 2020/21) 
filmová recenze 
 
Chůva: zábavný a napínavý horror 
 

Na lekci češtiny jsme se dívali na americký 
komediální horror pro teenagery 'Chůva' 
režiséra McG. Udělali jsme seznam filmů, 
které mají český dabing, a pak jsme 
hlasovali, na co se budeme dívat. Chtěli 
jsme se dívat na ten film na Netflixu v 
prosinci před vánočními svátky, protože 
jsme chtěli trochu oslavit Vánoce a měli 
jsme v plánu vidět film v češtině a něco se 
naučit. 
Ve filmu hráli: Judah Lewis, který hrál 

hlavního hrdinu Cole, Samara Weaving, která hrála roli chůvy Be, Robbie Amell hrál Maxe, 
Hana Mac Lee hrála roli Sonyi a Andrew Bachelor hrál roli Johna. Film natočil režisér McG v 
USA v roce 2017.  
Hlavní hrdina filmu je dvanáctiletý kluk Cole, který má krásnou chůvu Bee. Jeho rodiče mají 
chůvu rádi a důvěřují jí. Jednou o víkendu, když jeho rodiče odjeli, byli Cole a Bee doma sami. 
Večer chůva pozvala domů také své kamarády. Potom Bee a její kamarádi zaútočili na Colea, 
protože Bee chtěla jeho krev. Všichni byli v satanistickém kultu. Cole dostal strach, ale 
nakonec si zachránil život.  
Herci hráli dobře, ale bylo tam hodně dramatických scén. Doporučuji dívat se na ten film, když 
jste unavení nebo když máte volno, protože je to krátký film a nemusíte přemýšlet.  
Nedoporučuji dívat se s malými dětmi, protože můžou mít strach. 

 

Shweta Kapoor, 2. ročník (Diploma in Czech, 2020/21) 
vyprávění 

Trapas! 



Minulý měsíc jsem zažila trapas.  
Hrála jsem hru s rodiči, kdy jsem si musela zakrýt oči oblečením a nasadit sluchátka a pak je 
najít.  
Začala jsem je hledat v domě a oni chodili sem a tam. Najednou někdo přišel na návštěvu. Moje 
maminka otevřela dveře a tam bylo několik kamarádů mého tatínka, kteří se s ním chtěli sejít. 
Zrovna jsem byla ve svém pokoji a hledala rodiče, a protože jsem měla sluchátka, nic jsem 
neslyšela. Moje maminka šla do kuchyně udělat čaj a tatínek seděl s kamarády.  
Jeden z jeho kamarádů stál u dveří mé ložnice a já jsem si myslela, že to je můj tatínek, tak 
jsem k němu běžela a řekla jsem: “Chytila jsem tě! Vyhrála jsem! Vyhrála jsem!” 
Všichni byli šokovaní, když mě viděli, jak to dělám, a kamarád mého tatínka, kterého jsem 
chytila, se lekl a hlasitě zakřičel: “Aaaaah!” 
Pak můj tatínek řekl: “Jsou tady moji kamarádi.” 
Řekl jim o hře, kterou jsme hráli, a že mě zapomněli zastavit. a pak se mi začali smát.  
 
 
Shweta Kapoor, 2. ročník (Diploma in Czech, 2020/21) 
e-mail 

Ahoj Veroniko, 
 
zdravím tě z Indie. Jak se máš? Já se mám dobře. Bydlím v Rohini, v Dillí. Bydlím tady v bytě 
s rodinou. Chtěla bych tě pozvat do Dillí. Můžeš přijet v listopadu nebo prosinci, jestli nebude 
velká epidemie. Bude dobré počasí. Jestli chceš, můžu rezervovat pokoj v hotelu, nebo můžeš 
bydlet u mě. Budu pro tebe vařit pandžábské jídlo jako lacha parantha nebo chole bhature! 
Půjdeme se podívat na India Gate, Chandni Chowk, Jama Masjid, Red Fort, Bangla Sahib, 
Kamla Nagar a Karol Bagh a večer budeme chodit do divadla a do restaurace. Vezmu tě na 
taneční lekci.  
Jestli chceš, pojedeme taky do Chandigarhu, podívat se na staré budovy, které postavil 
evropský architekt Le Corbusier. 
 
Měj se hezky! Těším se. 
 
Shweta 
 

 

Shweta Kapoor, 2. ročník (Diploma in Czech, 2020/21) 
 

recept 

Moje oblíbené paňdžábské jídlo 
 
Můj dědeček a babička od dětství žili v Ludhianě a Amritsaru a později se vzali a přišli do 
Dillí.  
Paňdžáb je země farem. Je známý zdravým, ale tučným jídlem. Slavná paňdžábská jídla jsou 
‘aloo ka parantha’, ‘rajma rýže’ , ‘chole ke bhature’, ‘sarso ka saag’ a ‘maki di roti’.  



V obchodech s jídlem v Paňdžábu stojí každé ráno hodně lidí frontu na nákup ‘chole bhature’. 
‘Sarso da saag’ a ‘makki di roti’ se hodně jedí v zimě.  V létě začíná skoro každý den 
pandžábských rodin typickou snídaní: lassi s paranthou. 
Moje oblíbené paňdžábské jídlo je ‘aloo ka parantha’ a lassi. 
 

Jak připravujeme ‘aloo ka parantha’: 
Potřebujeme 2 brambory, 1 cibuli, chilli, 
sůl, pšeničnou mouku, červené chilli 
papričky a pepř. 
Nejdřív uděláme těsto z pšenice a vody, pak 
vezmeme 2 brambory, oloupeme je a 
nastrouháme. Pak nakrájíme cibuli a chilli 
papričky a smícháme to s bramborami. 
Potom přidáme jednu lžíci soli, půl lžíce 
pepře a špetku červeného chilli a 
promícháme.  

Uděláme těsto. Pak uděláme velkou placku, dáme ji na pánev, přidáme trochu oleje a 
osmažíme.  
Jak připravujeme lassi:  
Potřebujeme jeden hrnek tvarohu a jednu lžíci cukru, přidáme trochu mléka a trochu vody a 
pak rozmícháme. 

 

 

 

 

Nandini Sharma, 3. ročník (Advanced Diploma in Czech, 2020/2021) 

vyprávění 

Narozeniny mé sestry 

Bylo jedenáctého března, narozeniny mé sestry. Ráno jsme nejdřív všichni šli do chrámu a pak 
jsme měli doma naplánovanou párty, na kterou jsme pozvali všechny naše příbuzné a 
kamarády. Když jsme dorazili domů, začali jsme zdobit dům stuhami a balónky, pak jsme 
objednali dort pro moji sestru a pak moje maminka začala připravovat večeři pro hosty. 

Nejdřív jsme všichni krájeli dort, pak jsme si trochu zatancovali, potom jsme hráli nějaké hry 
a pak už byl čas na večeři. Když šla moje maminka do kuchyně servírovat jídlo, zjistila, že 
jídlo je celé spálené. Museli jsme objednat jídlo online. Nakonec byla situace vyřešená a hosté 
si pochutnali. Ale byl to trapas. 

 

Nandini Sharma, 3. ročník (Advanced Diploma in Czech, 2020/2021) 

recept 

Severoindické jídlo a recept na ´dal makhani´ 

Moje maminka a babička vaří typické severoindické jídlo. Jídlo má spoustu chutí a koření, je 
pikantní. Existují čtyři druhy severoindického jídla.  



První je rychlé občerstvení jako ‘samosa’, ‘pakore’, ‘tandoori chicken’, ‘chicken tikka’ atd. 

Pak to jsou hlavní jídla jako ‘dal makhani aur naan’, ‘shahi paneer’ nebo ‘kuře na másle‘.  

Další jsou nápoje jako podmáslí, lassi nebo limonáda.  

Nakonec máme taky sladkosti jako kheer (rýžový nákyp) nebo ‘gajar ka halwa’ (indický 
mrkvový pudink).  

Moje oblíbená jídla jsou ‘samosa’, ‘chicken tikka’, ‘dal makhani’, lassi a ‘kheer’. Nemám ráda 
kuře na másle.  

Recept na ‘dal makhani’: 

Nejdřív umyjte a opláchněte ‘urad dal’ (celou černou čočku) a ‘rajma’ (fazole) ve velké misce. 
Namočte přes noc do 3 šálků vody. 

Ráno vylijte vodu. Čočku a fazole dejte do tlakového hrnce s 1 čajovou lžičkou soli. Přidejte 
asi 3 a půl šálku vody. Vařte na středním ohni 10 minut, pak na mírném ohni dalších 10 minut, 
celkem asi 20 minut. 

Potom budou čočka a fazole úplně uvařené a budete je moct rozmačkat. Rozmačkejte je, pak 
zapněte sporák na nejnižší teplotu a nechte vařit, zatímco připravujete koření na másle s cibulí. 

Nakonec vařte čočku a fazole ještě 45 minut na velmi mírném ohni s kořením a přidejte ještě 
máslo a smetanu. Dál potom bude opravdu jemný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


