
Dear Eunice, 
 
thank you for writing to us! It’s great to hear from you. 
 
I’m glad to hear you’re doing well at school and that you don’t have any difficulties with your 
studies. We’re back in schools now too, but before that we had online lessons, and speaking 
from an experience it could get hard sometimes. The teachers tried their best to help the 
students as much as possible and I think we’ve managed pretty well. I personally preferred it 
that way, but I missed my friends a lot and I’m happy I can see them face to face once again. 
On the other hand, we had more time to focus on our homework and on studying for our high 
school entrance exams which took place at the start of this month. That was great in my 
opinion. I was extremely nervous because of my exams and I’m still waiting for the results to 
come in.  
My family doesn’t really celebrate Easter so I just enjoyed the free days from school, but I 
hope you had an amazing time during the celebration! 
 
I wish you the best of luck with your studies and with everything else. Please stay safe 
during these COVID-19 times.  
 
Take care. 
 
Best regards 
Elen 
 

 

 

Milá Eunice, 

 

děkujeme, že jsi nám napsala! Je skvělé, že si od tebe zase můžeme něco přečíst. 

 

Ráda slyším, že se ti ve škole daří a že nemáš žádné problémy s učením. Také jsme se 

nedávno vrátili zpátky do škol, ale předtím jsme měli distanční výuku a z vlastní zkušenosti 

můžu říct, že to občas nebylo nejlehčí. Učitelé se snažili, jak jen to šlo, aby nám se 

zvládáním distanční výuky pomohli, a myslím, že se jim to dařilo velmi dobře. Osobně se mi 

tenhle způsob výuky zamlouval více, jelikož jsme měli více času na dělání úkolů a učení. Na 

druhou stranu se mi ale stýskalo po mých kamarádech a jsem ráda, že se po tak dlouhé 

době konečně potkáváme osobně. Také jsme ale měli více času na učení na přijímací 

zkoušky. Teď jen čekám na jejich výsledky, jsem z toho docela nervózní. 

Má rodina nijak neslaví Velikonoce, ale doufám, že sis pořádně užila vaše velikonoční 

oslavy - tak moc, jak já si užila volno.  

 

Přeju ti hodně štěstí s učením a se vším ostatním, opatruj se! 

 

S pozdravem, 

Elen 


