
Интервю с Моника Лазова—първенец на випуска 
  

1.Представи се с няколко думи. 

- Казвам се Моника Лазова- вече бивш възпитаник на любимата Гимназия, от немската 

паралелка 12 „б“ . 

 

2. Как се чувстваш като първенец на випуска? 

- Всъщност не се чувствам кой знае колко различно. Определено се радвам, че 

учителите са преценили, че съм достойна за тази титла, но по-скоро в мен се заражда 

чувство на несигурност - дали освен в училище занапред ще продължавам да бъда 

„първенец“ и в живота. 

 

3. Беше ли си поставила за цел да станеш първенец? 

- Никога не съм си поставяла за цел да ставам първенец. И това може да ни увери в 

едно: „Който учи, ще сполучи 

 

4. Трудно ли стигна до върха? 

-Не бих казала, че ми е било трудно. Влязох в гимназията, за да се уча, това и правих. 

Според мен е било трудно на учителите да изберат първенеца, отколкото на самия него. 

 

5. Кой от предметите ти се отдава най-много и кой ти доставя най-голяма 

удоволствие? 

 Биологията ми е бил любимият предмет, най – много ми се отдаваше и ми доставяше 

удоволствие. За мое съжаление последната година, в 12 клас, не учихме биология. 

 

6. Кажи няколко думи за класния си ръководител. 
-Моят класен ръководител - Златка Велкова, е ,смятам и съучениците ми ще потвърдят, 

най-добрият, най-лъчезарният, изобщо най-готиният класен ръководител. Знаеше кога 

да ни стегне, но кога и да ни поотпусне. С екскурзиите, които си правехме, и 

разпусканията по кафенетата тя ни показа, че учителят е наистина и приятелят. 

 

7.С какво ще запомниш нашата Гимназия? 

-Не мога да опиша всички неща, с които ще запомня Гимназията. Моментите, в които 

съм стискала палци да не ме изпитат или пък яростно съм вдигала ръка. Когато не сме 

смеели да обелим и дума, но и тогава, когато не можеха да ни накарат да замълчим. 

Всички забавни и хубави моменти ще останат в спомените ми, а от лошите вече трябва 

да съм се поучила. 

  

                          Илияна Кьосева, Ха 

  

 


