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Hello Everyone!
I am Woojeong Jang. I’m from South
Korea.
My Korean name Woojeong, it means
friendship. Please remember me
comfortably as Jace.
I shared my pictures of myself in Korean
traditional clothes for you.
I study English literature and media
contents and culture & art management
in Korea.
Why do I have various majors? Because I
am interested in culture and art around
the world.
Especially your country, the Czech
Republic.
I want to make the culture of our country
into the media and make the media into
English so that I
can be known all over the world.
So I'm very happy to teach you Korean
culture. Do you know anything about
Korea? You don't have to because I will
tell you about Korea.
These days, there are many games for
computers and smartphones but Korea
has a variety of fun traditional games. So
I'm making a lot of preparations to play
fun games with you.
Do you know K-pop? There are worldfamous singers in Korea. I want to
introduce Korean singers.
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My classes will be very interesting. I hope
you'll enjoy!
There are also fun quizzes at the end of the
activities. I have a variety of gifts for the
quiz.
I love the Czech Republic very much! This is
my third visit to the Czech Republic.
See you soon!

PERSONAL HIGHLIGHTS

Media contents
Culture and Art management
student

English litterature

Plays the piano
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Ahoj všichni!
Jmenuji se Woojeong Jang a jsem z Jižní
Koreje.
Mé korejské jméno je Woojeong, což
znamená přátelství. Ale klidně mi říkejte
Jace.
Na fotce, kterou jsem pro vás vvyfotila,
mám na sobě tradiční korejské oblečení.
Studuji anglickou literaturu a média a
také kulturní management a
management umění v Koreji.
Proč studuji více oborů? Protože se
zajímám o kulturu a umění ve světě,
především také ve vaší zemi - v České
republice.
Chtěla bych vaši kulturu představit v
médiích a to anglicky, abych se tak stala
slavnou po celém světě.
Jsem velmi ráda, že vás můžu naučit
něco o korejské kultuře.
Víte něco o Koreji?
Pokud ne, tak to nevadí, protože já vám
vše řeknu.
V dnešní době existuje spousta
počítačových her a žijeme ve světe
chytrých telefonů, ale Korea má spoustu
tradičních a zábavných her, takže si pro
vás nějaké připravím a spolu si je
zahrajeme.
Slyšeli jste o K-pop? V Koreji v něm
vystupují světově známí zpěváci, ráda
bych vám korejské zpěváky představila.
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Moje hodiny budou zajímavé a doufá, že se
vám budou líbit!
Na konci aktivit mám pro vás nachystané
kvízy a malé odměny za jejich správné
vyřešení.
Česko má velmi ráda, toto bude již má třetí
návštěva této republiky.
Uvidíme se brzy!

Student médií, managementu
kultury a umění

Anglická literatura

Hraje na klavír

