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Hello everyone!
My name is Wang Lu and you can call me
Luking or Lulu. I’m from China. I am 20
years old now and I am so surprised to
have the chance to go to the Czech
Republic.
I am an outgoing girl and like to make
friends.
I study in JiNan University - a university
in the southeast of China.
We learn some fundamental economical
theories and some techniques of
international trade. I like watching TV
series and reality show when I am
free. Recently I have been watching an
affectional series of South Korea.
I also play some sports on the
weekend such as badminton, ping-pong
and I go swimming. My favorite athlete is
Zhangjike who is one of the most
outstanding ping-pong players in the
world. I like Czech Republic very much
and I wanna know more about your
country and you all.I hope we will have
some happy days in the next week.
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Ahoj všichni!
Jmenuji se Wang Lu, ale můžete mi říkat
Luking nebo Lulu. Jsem z Číny cože je
možná pro mnohé z vás stále magické
místo. Ale Čínu vám představím později
ve svých lekcích, kde se zaměřím třeba
na kulturu – kaligrafii, pití čaje a
podobně. Je mi 20 let a jsem překvapená
že jsem dostala šanci jet do České
Republiky, protože jsem se cestě tam
snila velmi dlouho.
Stručně o mé škole a Aiesecu. Studuji
JiNan University v jihovýchodní Číně,
obor mezinárodní vztahy a obchod, kde
se učím základní ekonomické teorie a
techniky mezinárodního obchodu.
Celkově se můj obor snaží studenty
připravit na to, aby se sami dokázali
zorientovat ve světě obchodu.
Něco stručně o mě – jsem velmi
přátelská a společenská a ráda se
seznamuji s novými lidmi. Ve svém
volném čase se ráda dívám na televizní
pořady a reality show – v poslední době
hlavně ty jihokorejské. O víkendu dělám
sporty, například badminton, pingpong
nebo plavání. Mým oblíbeným
sportovcem je mimochodem Zhangjike,
jeden z nejlepších světových hráčů
pingpongu.
Mám moc ráda Českou republiku a těším
se že se o ní dozvím víc, ale hlavně že si
užijeme těch pár společných týdnů.
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