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Koliko ste stari? 

Star sem 26 let. 

Od kod prihajate? 

Prihajam iz mesta Derby, ki leži v Angliji. 

Kje ste hodili v šolo? 

V Derbyju. 

Kako vaša družina sprejme to, da potujete po vsem svetu? 

To jim je všeč, saj lahko zato tudi oni pridejo v to državo v kateri sem, na obisk. 

Koliko ste bili stari, ko ste začeli potovati okoli sveta? 

V bistvu sem s tem začel šele lansko leto, tako da 25 let. 

Kaj najbolj pogrešate? 

Svojo družino, prijatelje ter mamino kuho. 

V katerih državah ste že bili? 

Bil sem na Slovaškem, na Kitajskem, v Španiji ter sedaj še v Sloveniji. 

Katera pa vam je bila najbolj všeč? 

Vse so mi bile všeč, ampak v različnih smereh. 

V katere pa si še najbolj želite iti? 

V Ameriko, Avstralijo in Brazilijo. 

Kaj vam je najbolj všeč na vseh potovanjih? 

Najbolj mi je všeč to, da lahko spoznavam nove ljudi in se naučim še kakšnega 

novega jezika. 

Ali ste v drugih državah poskusili njihovo tradicionalno hrano. 

Ja, poskusil sem vse njihove specialitete.  Tudi na kitajskem, kjer sem jedel 

mačke, pse ipd. Ampak tam ti šele ko hrano poskusiš, povejo kaj v bistvu ješ. 

Kaj pa mislite o naši hrani, če ste jo že poskusili? 

Všeč mi je, ampak se mi zdi, da zelo posnemate ostalo tuje jedi. (Jedel je še 

samo v Mariboru, in še ni poskusil pravih tradicionalnih jedi.) 



Kakšno pa je vaše mnenje o Sloveniji? 

Zelo mi je všeč! Najbolj pa to, da so ljudje zelo prijazni in me vedno sprejmejo z 

nasmeškom na obrazu, imate pa tudi enkratno vreme. 

Ali že poznaš katere slovenske besede? 

ja, nekaj jih že poznam; Dober dan, živijo, prosim, hvala, ponedeljek, torek, 

sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja, ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, 

osem, devet, deset. 

Katere jezike pa vse govorite? 

Skoraj tekoče govorim špansko, francosko, nemško, češko, slovaško.  

Ali vam je zelo težko se naučiti druge jezike? 

V bistvu ja in ne. Mislim, da je bila španščina še najlažja, ampak nekateri pa so 

zelo zapleteni. 

Ali se naša šola zelo razlikuje od ostalih šol? 

Ja, precej. Najbolj v tem, da leži v manjšem mestecu, in pa tudi to, da osnovno 

šolo obiskujejo otroci od 6 ter nekje do 15 let.  

Ali trenutno živite v Radencih? 

Ne, v Mariboru imam najeto manjše stanovanje.  

 


