I am Ayako Higuchi an AFS student from Yokkaichi-shi, Japan. I ve
just turned 17 this now in September.Back home in Japan I live with
my family in a city on the coast.During the school year I stay in the
school dormitory of Toyota Technological Collegy, where I study
architecture.Once in two month I go home to see my family and my
shiba inu dog Hanako.At school we usually have 3 or 4 classes and
each class lasts 90 minutes.Everyday I practice basketball in
basketball school team for two hours.I like all kinds of sports, I
used to play volleyball when I was at elementary school I practiced
swimming a lot when I was at junior high school.I speak Japanese ,
English and I m learning Czech language at the moment too.I ve
chosen the Czech Republic for my AFS year , because I heard that
Czech people are very kind and as I study architecture I m
interested in visiting lots of architectural monuments in the Czech
Republic and Central Europe too.In the Czech Republic I live with
my host family in Most, I have a younger host sister and we have a
shiba inu dog too and a little rabbit.I ve already visited Prague, the
capital city of the Czech Republic and I crossed the German border
for few hours.I study in the 3rd grade of the pedagogical high
school and i ve already found lots of friends among my classmates
and other students, who participated at the sport course at the
begining of the school year. In the afternoons I play volleyball,
badminton and basketball in the local leisure time centre.

Ahoj, jmenuji se Ayako Higuchi a jsem zde jako
zahraniční studentka v rámci programu AFS z
Yokkaichi-shi v Japonsku. Toto září jsem dovršila
17 let. Doma v Japonsku žiji se svou rodinou ve
městě na pobřeží.
Během školního roku bydlím na koleji v Toyota
Technological Collegy, kde studuji architekturu.
Jednou za dva měsíce jezdím navštívit domů
svou rodinu a svého psa rasy Šiba Inu jménem
Hanako.
Ve škole máme většinou 3 – 4 vyučovací hodiny,
z nichž každá trvá 90 minut. Každý den mám
dvouhodinové tréninky ve školním
basketbalovém týmu.
Mám ráda všechny druhy sportu. Na základní

Českou republiku jsem si pro svou
zahraniční stáž zvolila z toho důvodu,
jelikož jsem se doslechla, že Češi jsou
velmi milí a díky studiu architektury mám
v plánu navštívit mnoho historických
památek v Česku a také ve Střední
Evropě.Žiji zde v Mostě v hostitelské
rodině. Mám mladší „sestru“, která má
také Šiba Inu a malého králíka.Již jsem
navštívila Prahu, hlavní město České
republiky a na pár hodin jsem překročila
hranice s Německem .
V Mostě studuji třetí ročník Střední
pedagogické školy, a již jsem si našla
kamarády mezi spolužáky a dalšími
studenty, kteří se účastnili sportovního
kurzu, který proběhl na začátku školního
roku.V odpoledních hodinách hraji
volejbal, badminton a basketball v místním
centru volného času

