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REPORTER: Cât timp ai fost în liceu, la ce materie ai învăţat cu cea mai mare plăcere?
Iulia: La matematică am învăţat cu cea mai mare
plăcere. Îmi aduc aminte că abia aşteptam orele de matematică. Eu cred că este o materie frumoasă, chiar dacă nu toţi
elevii o consideră foarte interesantă.
REPORTER: La ce activităţi ai participat cât ai fost pe băncile şcolii?
Iulia: Am participat la diferite concursuri şcolare, olimpiade, organizarea unui
concurs de Miss, a Balului Bobocilor etc.
REPORTER: Cu ce îţi plăcea cel mai mult să-ţi ocupi timpul liber?
Iulia: Îmi plăcea să-mi ocup timpul liber ascultând muzică, ieşind cu prietenii,
dar şi învăţând, deoarece am considerat că şcoala este esenţială în formarea elevului.
REPORTER: După părerea ta, care ar fi cele mai mari dificultăţi în viaţa de licean?
Iulia: Probabil situaţia financiară sau eventual programul-orar prea strict.
REPORTER: Care este lucrul de care ţi-e dor din tot ce ai trăit în liceu?
Iulia: Cel mai mult mi-e dor de colegi şi de clipele pe care le-am petrecut împreună, de „boacănele” băieţilor mai „nebunatici” din clasă, de majoratele din clasa a XI- a, de excursiile cu clasa, de emoţiile pe care le aveam
cu toţii înaintea testelor, dar nu în ultimul rând de excursiile de la Iaşi, când participam la Concursul Naţional de
Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”.
REPORTER: Care a fost cea mai mare „boacănă” pe care ai făcut-o în timpul liceului?
Iulia: În 4 ani am fost martora multor „boacăne”. Îmi aduc aminte când un coleg a spart tabla, altul a spart
geamul de pe hol şi multe altele. O „boacănă” la care am participat şi eu ar fi aceea când am chiulit şi noi, ca un
„colectiv unit” ce eram, de la ora de engleză (se apropia sfârşitul vieţii de liceeni şi doream să experimentăm ceva
nou). Întâmplarea face ca, împreună cu trei colege, să ne întâlnim cu domnul director. Eu, fiind şefa clasei, am fost
cea care a trebuit să dea explicaţii. Îmi amintesc cu plăcere de acel moment. (P.S. Am recuperat ora pierdută.)
REPORTER: Cu ce te mai ocupi în prezent?
Iulia: În prezent sunt studentă la Facultatea de Ştiinţe economice, specializarea Finanţe - Bănci din cadrul
la Universităţii din Oradea .
REPORTER: Dacă ar fi să schimbi ceva din ceea ce ai făcut, care ar fi acel lucru şi de ce?
Iulia: Din ceea ce am făcut nu aş schimba nimic, doar faptul că, uneori, aş încerca să nu fiu aşa timidă.
REPORTER: Care crezi că este cheia succesului în viaţă?
Iulia: Cheia succesului ar fi, în opinia mea, învăţătura, dar şi curajul şi respectul.
REPORTER: Scrie câteva gânduri pentru cititorii revistei?
Iulia: Profit de această ocazie şi transmit toate cele bune domnului director, domnului diriginte, tuturor
profesorilor. Elevilor şcolii le doresc mult succes şi să se bucure de viaţa de licean, căci este o perioadă care nu se
uită niciodată. Baftă la BAC pentru viitorii absolvenţi, elevii din clasele a XII-a şi a XIII-a.
Alte lucruri despre Iulia: Are ca hobby-uri: călătoriile, sportul şi matematica. Florile preferate sunt trandafirii albi. Ca prăjitură preferă „tiramisu”.
Aici se încheie interviul cu Iulia, o persoană sinceră , respectuoasă, silitoare şi optimistă, căreia nu îi plac
minciuna şi egoismul, dar îi plac persoanele directe.
Mulţumim şi îi dorim multe bucurii şi succes pe drumul vieţii!
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