Julija Menoni je prepoznavno ime ptujske gimnazije. Učni uspeh, dosežki na
tekmovanjih in sodelovanje v različnih dejavnostih so prispevali k temu, da so za Julijo
slišali tudi tisti, ki je na videz niso poznali. Julijin resen in odgovoren odnos do dela,
sodelovanje z drugimi dijaki in zaposlenimi na šoli in zunaj nje pa so vrline, ki
odlikujejo zgledne ptujske gimnazijce.
Tri leta gimnazijskega šolanja je dosegala odličen uspeh s statistično povprečno
oceno čisto blizu 5.0. Letos 5.0. To je dosegla s svojo usmerjenostjo na delo,
organiziranostjo in odgovornostjo. Ob vsem je našla čas za sodelovanje v projektih in
pri dejavnostih, h katerim so jo povabili mentorji.
Od prvega letnika naprej je sodelovala na različnih tekmovanjih v znanju: biologije,
zgodovine, angleščine, na Vegovem tekmovanju, v razvedrilni matematiki. Izkazala se
je tudi kot udeleženka debatnih tekmovanj. Na tekmovanju iz logike je dosegla 2
srebrni priznanji, na Cankarjevem tekmovanju pa 2 zlati: v 2. letniku kot državna
podprvakinja, letos je dosegla 3. mesto v državi.
Julija je osvojila tudi nemško bralno značko, se udeležila nemškega jezikovnega
tabora v Srbiji in pridobila nemško jezikovno diplomo DSD II na ravni C1, kar ji odpira
gladko pot na univerze z nemškim študijskim jezikom.
Omenimo še njeno sodelovanje v različnih projektih Unesca in Erasmusa, na
projektnih in informativnih dnevih, udeležbo na debatni akademiji in delovanje v
debatnem krožku, v pevskem zboru in soustvarjanje prireditev. Julija je tudi avtorica
številnih prispevkov v šolskih publikacijah in v medijih. Vidne vloge je imela tudi na
MUN-konferencah.
Julija je bila dejavna tudi v dijaški skupnosti kot predsednica razvojnega tima in
organizatorica najrazličnejših dogodkov (Haloloween party 2x), Noč na šoli in Sejem
dejavnosti, valentinovo, dan boja proti Aidsu, zbiranje hrane za živali v zavetišču).
Njena vloga je bila organizacijska, torej ne izpostavljena, a dogodki so bili opazni in
so pri dijakih dosegli precejšen odziv.
Na Julijo Menoni smo ponosni. Ne samo zaradi dosežkov, ampak tudi vtisa, ki ga
pušča za seboj kot človek: razumevajoča, strpna in zavzeta zagovornica tega, kar se ji
upravičeno zdi prav. Naj bo to v odnosu do sošolcev ali profesorjev.
Želimo ji vse dobro na njeni študijski in življenjski poti.

