
   

November 26, 2020 

26. listopadu 2020 

 

Dear Nagaraj. 

Drahý Nagaraji, 

We are sending greetings from the Czech Republic. 

Posíláme ti pozdravy z České Republiky. 

We are very pleased that you and your family are healthy. 

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

Below, there are chosen parts of letters from our students. They all are interested in you, your 

family and your good health. I hope you will enjoy reading their experience with Covid-19, 

their perception, secret wishes, and thoughts. My colleagues, students and me are doing well 

though it’s Covid-19. 

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. 

I hope you have a great time even though it is a very difficult time now. Although remote 

learning is complicated. 

In our country, situation about Covid-19 is very similar to yours. They closed our school on 

13th March and we had an on-line school for 2 months.  

We had to wear masks everywhere, disinfect our hands, and keep our distance.  

The situation was improved in June. I really enjoyed the holidays, the masks didn't have to be 

worn, so we were all very happy. 

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. 

We started the school in September but they closed our school again in October.  

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



   

Out of 1,000 infected a day it became 8,000, 10,000 and 15,000 infected a day.. Because of 

that we've been home since October 14th. But on November 18, my younger brother went to 

school. I just hope it ends soon, because it annoys me already. 

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. 

My family had Covid-19 too and we had quarantine for 1 month. Now, I sometimes go out 

with my friends. We have to use face masks and disinfectants. 

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

s kamarády ven. Musíme mít roušky a dodržovat vzdálenost. 

We have a good time, longing for school and colleagues and students, but we have to be 

patient.  

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

trpěliví. 

Our school must also be closed and I'm quite annoyed that I still have to sit at the computer 

and do homework. I also can't go out so I'm bored at home and it starts getting on my nerves. 

All my playgroups were also cancelled and that's why I don't move much and that's wrong. 

From the letter you wrote to us, it looks like it's the same with you.  

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. 

We are really looking forward to school. We haven't been to school for almost half a year. 

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

Perhaps this situation will end soon and we will be able to go back to school.  

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

But somehow, we manage to learn new stuff and that’s important. Although it’s not at 

school, it’s still possible. 

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

jí neučíme ve škole, je to možné. 



   

I hope that you managed it well through online studying. We also hope that everything will 

return to normal, to live a normal life again as we were used to, and we will no longer be 

bothered by any Covid-19. Are you learning online too? 

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? 

No measures, quarantine, etc. I would like to go to school. I'm really looking forward to 

school, my friends, but I don't mind home. 

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

a kamarády. Ale být doma mi nevadí. 

We thought we will not return to school until after Christmas but we will return on the 30th 

November with alternating classes. 6th, 7th and 8th class will go to school for one week in 

turns. 

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. 

In our country, the number of infected by COVID-19 is already declining. Our teachers are 

very happy, because it's difficult to teach distantly. We are incredibly happy for that. And that 

the strict rules are loosen. 

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. 

We are looking forward to Christmas. Everyone likes them very much. Are you looking 

forward to Christmas too? 

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

There is now cloudy weather. The temperature is low. It’s around five degrees. Sometimes the 

sun is shining but not often. Sometimes it rains or it’s foggy. When we go out we have to 

dress well. It’s not like summer anymore. It was sunny and warm. 

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. 

And what about you? We hope you have only good news for us as we are really looking 

forward to hearing them in your next letter. 



   

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

tvůj další dopis. 

We all pray for you, your family, friends and teachers. We believe our lives will get better 

soon without necessary restrictions. We also believe that to get back to school is the first step 

towards their improvement. 

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. 

We wish you Merry Christmas and Happy New Year. 

Přejeme ti nádherné Vánoce a šťastný Nový rok. 

Say hello at home and say hello to your friends. 

Pozdravuj doma a pozdravuj své přátele. 

With love 

S láskou 

Your friends from Blatnice pod Svatym Antoninkem 

Tvoji přátelé z Blatnice pod Svatym Antoninkem 

Students, teachers and management 

 

Žáci, učitelé a vedení školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 


