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Hello dear students!
My name is Mariya and I’m from Russia. I
love children a lot! I teach English to
children from the age of 7 till 15. I study
English and German languages. I like to
travel and learn about new people,
cultures and countries. I like to
experience different situations. When I
was 16 I went to America all alone! I
lived in a host family and went to
American school. I learned about this
country a lot. At the age of 19 I travelled
to Austria, to its capital Vienna. I fell in
love with the German language. I went to
Prague too, but only for one day and I
can’t wait to learn about Czech Republic
as much as I can. But I also want to share
my culture. I think it’s wonderful to
interact with different people, because
we learn to be open-minded, kind and
educated. Besides that I’m very artistic
person. I like to draw and do creative
projects. I think it’s good for our mood
and it helps us to show our perception of
the world. I’m looking forward to meet
every one of you and make great
memories!
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Ahoj!
Moje jméno je Mariya a jsem z Ruska.
Mám velice ráda děti a učím děti mezi 7 a
15 lety anglicky. Studuji anglický a
německý jazyk. Ráda cestuji a učím se o
nových lidech, kulturách a zemích. Ráda
zažívám různé, nové situace. Když mi
bylo 16, tak jsem dokonce sama vyrazila
do Ameriky! Žila jsem v jedné rodině a
chodila do americké školy. O této zemi
jsem se naučila velmi mnoho. V 19 jsem
navštívila Rakousko a jeho hlavní město
Vídeň a zde jsem zamilovala si němčinu.
Také jsem byla v Praze, ale pouze na
jeden den, tak se nemohu dočkat, až se
naučím vše o České republice, co budu
moct. Ale také chci sdílet s ostatními moji
kulturu. Myslím si že je skvělé přicházet
do kontaktu s odlišnými lidmi, protože se
tak učíme být otevření, milí a
vzděláváme se tak. Mimo to jsem velice
umělecká osoba. Ráda maluji a vytvářím
kreativní projekty. Myslím, že je to dobré
pro naši náladu a pomáhá nám to ukázat
náš pohled na svět. Těším se až potkám
každého z vás a těším se na skvělé
zážitky s vámi!
S pozdravem,
Mariya
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