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Spoštovani! 
 
Ko me je vaša profesorica Maja Fabjan povabila na obisk v vašo šolo, med drugim 
nisem mogla skriti navdušenja nad izdelavo t.i. spiralnih gred. Sama imam namreč 
doma na svojem vrtu polno zelišč, ki bi se lepo podala na takšne grede. Profesorica 
se je takoj spomnila, da to mojo željo po čem podobnem lahko uresniči s projektom 
"Dobro za dobro", v katerega bi vključila ekipo dijakov-prostovoljcev in ga je potem z 
veliko mero posluha odobrilo tudi vaše vodstvo. 
 

V soboto, dne 6.10.2018 so tako štirje dijaki oz. učenke skupaj z mentorico prišli na 
delovni obisk na moj dom in so se zavzeto lotili dela na vrtu. Vreme ni bilo ravno 
najlepše, a v bistvu idealno za delo zunaj. Dijaki so poprijeli za lopate in krampe, s 
samokolnico pripeljali kamne in pesek in greda je počasi dobila spiralasto obliko. Vsi 
mimoidoči, ki so opazili, kaj nastaja, so bili presenečeni nad idejo, pohvalili pa so tudi 
zagnanost dijakov. Meni pa je bilo v enaki meri ljubo ne le skupno delo z vso ekipico 
vaših zagnancev, ampak tudi druženje z njimi po končanem delu ob prigrizku, saj so 
zelo zanimivi mladi sogovorniki… 
 

Z veseljem vam sedaj prilagam fotografijo ekipe pridnih sodelavcev po opravljenem 
delu, zagotovo pa vam bom hvaležna za vse poslala fotografijo tudi, ko bodo vsa 
zelišča posajena in bodo že vzklila.  
 
Seveda pa lahko dobite kadarkoli tudi moje rože in zelišča – ali njihova semena 
oziroma sadike, ali pa kasneje kot prirezan šopek vzorčkov »pridelka«. 
 

Res iskrena hvala vam za podporo pri tem konkretnem projektu »Dobro za dobro«, 
pa seveda tudi za vse razumevanje, ki ga kažete za inovativne pristope k razvoju 
delovnih navad in samoiniciativnosti dijakov, k njihovemu povezovanju teorije s 
prakso, k njihovemu aktivnemu vključevanju v neposredno okolje, k njihovi 
solidarnosti… Zato vam iz srca želim še veliko uspeha tudi pri nadaljnjih izzivih! 
 
Štefi Hitij 
 


