Intervju s najboljom učenicom II. turnusa OŠ Nikole Hribara

Kao i svake godine učitelji biraju najboljeg učenika/učenicu I. i II. turnusa naše škole.
Karla Butorac, učenica 8. e razreda, proglašena je najboljom učenicom II. turnusa.
S Karlom smo napravili intervju koji možete pročitati u nastavku.

1. Kako bi sebe opisala u nekoliko riječi?
Opisala bih se kao odgovornu, pravednu i vedru osobu.

2. Pretpostavljam da imaš i neke hobije. Kako provodiš slobodno vrijeme?
U slobodno vrijeme bavim se rock 'n' rollom, čitam knjige i provodim vrijeme s obitelji.

3. Je li ti bilo teško uskladiti školske obveze i hobije? Imaš li uopće slobodnog vremena
za prijatelje i druženje?
Vremena za druženje s prijateljima uvijek ima dovoljno ako se dobro organiziraš i posložiš
prioritete što su u mom slučaju školske obaveze, ali i druženje s prijateljima.

4. Koji su tvoji najveći školski uspjesi?
Moji najveći školski uspjesi su odličan opći uspjeh na kraju svakog razreda te dobri rezultati na
pojedinačnim natjecanjima na kojima sam sudjelovala (Matematika, Hrvatski jezik, Povijest …).
Ponosna sam i na sudjelovanje na smotrama LiDraNa.

5. Kakav je osjećaj biti najbolji učenik škole?
Osjećaj je lijep i ohrabrujući te me potiče na daljnji rad i dobre rezultate.
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6. Smatraš li da su i tvoji roditelji zaslužni za tvoju izvrsnost? U kojoj su mjeri pridonijeli
tvom uspjehu?
Iako većinu obaveza rješavam sama, roditelji su jako zaslužni za moju uspjeh jer su uvijek tu
kako bi me savjetovali i pokazali mi pravi put na kojem mi pružaju veliku podršku i potiču moj
rad.

7. Što bi poručila mlađim generacijama, koliko treba učiti i truditi se za ovakav odličan
uspjeh?
Mlađim generacijama bih poručila da organiziraju svoje vrijeme, redovito uče, slušaju i budu
aktivni na satu.

8. Koji je tvoj najdraži, a koji manje drag predmet?
Morat ću vas razočarati i reći kako nemam najdraži ni manje drag predmet. Svaki predmet mi je
super i svaki je poseban na svoj način te čini moje znanje bogatijim.

9. Koje osobine i vještine, po tvom mišljenju, treba imati odličan učitelj?
Mislim da bi odličan učitelj trebao imati autoritet te dobar pristup djeci kako bi im kvalitetno i
razumljivo prenio sadržaj nastavnog gradiva.

10. Što je tebi najviše otežavalo, a što olakšavalo školovanje?
Mislim da mojoj generaciji, kao i meni, školovanje otežava moderna tehnologija koja nam
odvlači pažnju i oduzima dosta dragocjenog vremena dok s druge strane ta ista tehnologija nudi
nam napredak i puno raznih mogućnosti pa je važno biti umjeren i mudro je koristiti.

11. Po čemu ćeš pamtiti svoju osnovnu školu?
Svoje školovanje ću svakako pamtiti kao lijepo i pozitivno iskustvo, stekla sam puno prijatelja
sa kojima ću se i dalje družiti. Maturalac, razni izleti, priredbe na kojima sam recitirala, sve su to
lijepi trenutci koje ću pamtiti zauvijek.

12. Koju srednju školu namjeravaš upisati?
Namjeravam upisati Opću gimnaziju Velika Gorica.
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13. Da imaš čarobni štapić i možeš promijeniti jednu stvar u cijelom školovanju, koja bi
to bila?
Veći dio ne bih mijenjala , možda bi se posvetila više učenju stranih jezika, ali sve što sam
postigla napravilo me ovakvom osobom kakva sam danas. A i tome u prilog govori ova titula
koju nosim: učenik generacije.

14. Da možeš vratiti vrijeme, što bi na sebi promijenila tijekom osnovnog školovanja?
Da mogu vratiti vrijeme, poradila bih malo na suzbijanju treme prije nastupa i ispita.

15. Koja ti je najdraža mudra izreka ili moto u životu?
Jako volim pjesmu Opomena A. B. Šimić

Čovječe pazi
da ne ideš malen
ispod zvijezda!

Pusti
da cijelog tebe prođe
blaga svjetlost zvijezda!

Da ni za čim ne zažališ
kad se budeš zadnjim pogledima
rastajao od zvijezda.

Na svom koncu
mjesto u prah
prijeđi sav u zvijezde.

Novinarska skupina
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