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Am adresat colegilor noştri următoarele întrebări:
1. Ce hobby-uri ai?
2. Ce culoare te reprezintă?
3. Ce mâncare preferată ai ?
4. Ce prăjitură îţi place?
5. La ce materie a) înveţi mai uşor, b) mai repede, c) cu mai multă plăcere?
6. Ce flori preferi?
7.Ce sport îndrăgeşti?
8. Ce gânduri de viitor ai?
9. Dă-ne un citat sau o expresie celebră cu care eşti de acord.
10. Care sunt profesorii îndrumători (întrebare adresată elevilor calificaţi la faza naţională a olimpiadelor
şcolare).

Interviu de nota zece…
(adresat elevilor care au încheiat semestrul I al anului şcolar 2005-2006 doar cu medii de 10)
Timea IZSAK,
clasa a VII-a
1.Emisiunile TV, să rezolv probleme la matematică.
2. Roşu.
3. Pizza.
4. Amandinele.
5 a) Matematică, b)Matematică, c) Matematică.
6. Trandafiri şi orhidee.
7. Baschet.
8. Îmi place matematica şi aş dori să urmez cursurile
liceale la profilul real, specializarea matematicăinformatică.
9. „Spune drept totdeauna: e mai bine să spui tu
adevărul decât să-l adauge cineva necontenit la cele ce
spui.”

Alexandra Ana ORAŞ,
clasa a IX-a E
1. Călătoriile, sportul.
2. Albastrul mă reprezintă dar îmi plac culorile vii.
3. Cartofii prăjiţi şi salata de boeuf.
4. Doboşul, în general dulciurile.
5. a) chimia şi limba engleză, b) limba engleză şi
limba română, c) matematică, limba engleză, limba
franceză şi chimie.
6. Orhideele, ghioceii.
7. Voleiul, tenisul de masă şi de câmp şi baschetul.
8. În călătoriile mele aş dori să am ocazia să
fotografiez Statuia Libertăţii, Turnul Eiffel, să ajung
în Grecia, în Egipt şi să mă plimb de-a lungul Marelui
Zid Chinezesc. Pentru toată lumea aş dori sănătate,
credinţă, bucurii şi o viaţă liniştită alături de cei dragi.
Aş dori să termin o facultate.
9. „Într-o epocă a înşelăciunii universale, a spune
adevărul este un act revoluţionar.” (George Orwell).

Hajnalka ZSUDEA,
clasa a XI-a B
1. Cititul, vizionarea filmelor, jocul de tenis etc.
2. Alb, negru, roşu.
3. Cartofi pai cu gratar.
4. Tort de mere cu fructe.
5. a) chimie, matematică, fizică, biologie, b) chimie,
matematică, c) matematică, chimie.
6. Trandafiri.
7. Înotul şi patinajul.
8. Aş dori să devin profesoară sau laborantă.
9. „Ai izbutit? – Continuă! – N-ai izbutit? –
Continuă!” (F.Nansen)
Florina Mariana PETRUŞ,
clasa a XII-a D
1. Şahul, cititul.
2. Albastru deschis.
3. Sarmalele.
4. Tortul.
5. a) limba română, b) geografie, c) istorie.
6. Trandafirii.
7. Patinajul.
8. Aş vrea să termin facultatea şi să învăţ limba
germană.
9. „Festina lente”.

Roxana POPOVICIU,
clasa a XII-a D
1. Filmele, muzica, sportul.
2. Albastru.
3. Salată de paste colorate.
4. Tort de portocale.
5. a) matematică, b) geografie, c) istorie.
6. Crinii, trandafirii.
7. Handbal, fotbal, gimnastică.
8. Aş vrea să cunosc lumea în care trăim şi să locuiesc
un timp în Japonia.
9. „Mai bine un om nemulţumit, decât un porc
satisfăcut”
(J.S.Mill).
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