
ST. JOSEPH’S SCHOOL, MANSAPUR 

ZPRÁVA Z ROKU 2021-22 (ČERVENC AŽ ŘÍJEN 2021) 

“Vzdělání je nejmocnější zbraň, kterou můžete použít ke změně světa” 

(APG Abdul Kalam) 

Svůj akademický rok 2021-22 pro 6.-8. třídu standardu jsme zahájili vzýváním 

Božího požehnání 1. července 2021. Pro 1. až 5. třídu byla škola znovu otevřena 

25. října 2021. Sekce MŠ ještě není spuštěna. V letošním roce máme v našem 

kampusu celkem 294 studentů a skupinu oddaných a nadšených 9 pedagogů a 5 

nepedagogických pracovníků, kteří poskytují své služby pro rozvoj naší instituce. 

Kvůli nové vzdělávací politice jsme nemohli rozšířit naši školu o 9.-12. standardní. 

Celkový počet vstupů se tedy snížil. 

               

 

 

           

 



Světový den jógy (21. června) 

Každý rok v červnu 2021 slavíme Mezinárodní den jógy s velkým zápalem 

a nadšením. Studenti si byli vědomi důležitosti jógy v našem každodenním životě, 

abychom dosáhli zdravější mysli a těla. 

 

                    

 

Den nezávislosti (15. srpna) 

Dne 15. srpna jsme v naší škole oslavili Den nezávislosti. Pro studenty jsme 

uspořádali soutěž v řečnickém projevu. Mnoho studentů se na tom podílelo 

a rozvinulo své dovednosti jako kritické myšlení, komunikace, spontánnost 

a sebedůvěra atd.,  

 

   



Rodinné návštěvy 

Kvůli pandemii COVID 19 nebyly pro studenty zahájeny pravidelné přednášky. 

Učitelský personál, zejména Sestry, tedy navštěvoval studentské domy, aby 

studenty motivovaly ke studiu a aby porozuměly situaci doma. 

 

       

 

Den učitelů (5. září) 

5. září jsme ve škole oslavili Den učitelů. Pokračovali jsme v soutěžení jako např. 

přípravě originálních přání. Tato soutěž pomohla studentům rozvinout jejich 

inovativní myšlení v umění a řemesle.  

 

 



 

 

Gandhi Jayanthi (2. října) 

Gandhi Jayanthi byl oslavován 2. října 2021. Při prosazování hodnot Mahátmy 

Gándhiji, Otce našeho národa a vůdce Indického hnutí za nezávislost Shramadana. 

(Úklid okolí) se studenti a učitelé zúčastnili společně.  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



Výstava vědy (30. října) 

V naší škole jsme uspořádali vědeckou výstavu. Byla to příležitost pro studenty, 

aby připravili grafy, modely a prováděli experimenty s cílem prozkoumat vědecké 

poznatky a rozšířit své myšlení.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Karnataka Rajyostava (1. listopadu) 

Karnataka Rajyotsava byla oslavována 1. listopadu 2021, kdy si připomínáme 

vznik státu Karnataka. K připomenutí důležitosti tohoto dne byl pro naše studenty 

uspořádán krátký program.   

                     

 

Závěr: 

Škola svatého Josefa v Mansapuru se nachází v oblasti Belgaum v provincii 

Khanapur Taluk. Naše škola vznikla v letech 2013-14 a završuje 8 let své 

existence. Škola má v okolí dobré jméno. Lidé oceňují hodnotné a kvalitní 

vzdělání, které instituce poskytuje. Většina studentů pochází z chudých poměrů 

a rodiče jsou negramotní. My, Sestry a personál, tvrdě pracujeme a poskytujeme 

co nejlepší služby holistickému rozvoji studentů.   
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