
Sú to mladí ľ udia s pocitom vš emocnosti. Sú bezchybní a nedajú si povedať .

Chodia sluš ne obleč ení. Chcú byť trendom vo vš etkom, č o sa nosí. Kupujú si kvalitné veci a to

svedč í o ich inteligencii. Gymnazisti si stále stoja za svojou š kolou a nevidia lepš iu, ako je tá

ich. Majú svoje názory a nedajú sa len tak oklamať . Sú si istí, ž e idú správnou cestou a ž e

lepš iu už nemôž u mať . Gymnazisti aj napriek stresu z uč enia sa vedia poriadne odviazať . Vedia

byť priateľ skí a keď ide o jeden tím, tak urobia č okoľ vek, aby bol ten ich tím úspeš ný. Majú

radi bojovnosť , zdatnosť a sebavedomie. Sami o sebe si nemyslia, ž e sú najinteligentnejš í, no

navonok sú ukáž koví. Vedia pomôcť aj slabš ím. Navzájom sú si oporou. Robia radikálne

zmeny v obľ ube uč iteľ ov a sú nato veľ mi nároč ní. Podceň ujú odborné š koly a dvakrát si

premyslia, koho chcú spoznať . V priateľ stvách sú verní a vedia oceniť pravé kamarátstva.

Vidia svet v nekoneč ných mož nostiach získať dobrú prácu. Chcú sa dostať č o najď alej a

zmeniť urč ité veci, ktoré im nevyhovujú. Získavajú skúsenosti pri ich obľ úbených rozhovoroch

so starš ími. Nemajú radi nútené uč enie, ale skôr zaujímavosti, o ktorých sa doč ítajú alebo

dopoč ujú. Víť azstvo pre nich znamená adrenalín, ktorého sa nevedia nasýtiť . Rozmýš ľ ajú o

problémoch iných a niekedy ich aj zbytoč ne rieš ia. Sú komunikatívni, až nezastaviteľ ní. Chcú

ísť príkladom a keď sa pustia za svojím cieľ om, tak ho aj splnia. Pri svojej partii sú úplne iní a

starš í ľ udia to vôbec nechápu. Gymnazisti vytvárajú výlety, akcie, aby mohli neskôr spomínať

na nezabudnuteľ né záž itky. Majú radi hlboké rozhovory s priateľ mi. Milujú vš eobecné

konš tatovanie druhých ľ udí. Sú ochotní rozdávať ich vlastné názory. Pevne sa drž ia ľ udí s

podobnými záľ ubami.

Gymnazisti sú svojim spôsobom príjemní ľ udia, aj keď to tak vôbec nemusí vyzerať .
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