Zakaj misliš, da si bila izbrana za naj pozitivko šole?
Ker sem zelo pozitivna oseba, ne delam oz. ne jem snovi, ki škodujejo mojemu zdravju. Ter
zato, ker sem zelo odprta oseba in rada pomagam drugim.
Povej kaj o sebi!
Sem navihana, skoraj polnoletna najstnica. Sem zelo odprta in vesela oseba. Zelo rada
pomagam drugim, sploh sošolcem, katerim gre za nohte v šoli. Sem zelo komunikativna
oseba in rada nasmejem sošolke in prijatelje.
Katere so po tvojem mnenju tvoje dobre in katere tvoje slabe lastnosti?
Dobra je, da rada opazujem ljudi okoli sebe in jim pomagam. Slaba pa je lenoba in prevelika
zgovornost (med poukom).
Dobro vemo da si vsestranska. Na katerem področju pa si najuspešnejša?
Najuspešnejša sem na področju strokovnih predmetov (mikrobiologija) ter predvsem pri
praktičnem pouku (dober spomin ).
Pot do uspeha je vedno povezana z napornimi začetki. Kakšni pa so tvoji začetki?
Moji začetki niso bili posuti z rožicami, veliko je treba naprej narediti na svoji osebnosti in
samozavesti, potem lahko šele nadaljuješ…
Se držiš kakšnega mota, ki te vodi skozi življenje?
Imam nekaj motov, vendar velikokrat gledam le na enega »Vse se zgodi z razlogom«. Ta me
vodi že od samega začetka srednje šole, z njim premagam marsikatero oviro v življenju in se
ne obremenjujem zaradi vsake slabe stvari.
Ali že imaš kakšne načrte za prihodnost?
Da, zelo si želim postati forenzik, imeti družino in vse kar spada zraven, predvsem pa dobro
službeno kariero.
Kako preživljaš svoj prosti čas?
Največkrat pogledam kakšen film, grem ven s prijatelji, se ukvarjam s športom ali pa se
enostavno sončim in poslušam svojo najljubšo glasbo.
Kaj priporočaš dijakom, da so bolj pozitivno usmerjeni?
Bodite veseli, da imate kar imate, vsaka malenkost je veliko vredna. Bodite sproščeni, veliko
se smejte, imejte se radi in se ne obremenjujte z vsako oviro, ki se vam postavi na pot.
Predvsem pa imejte veliko dobrih prijateljev, s katerimi se boste pozabavali ob svojem
prostem času.
Zaključna misel...
Izkoristite vse, kar vam življenje ponuja (in veliko se smejte   ).

