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V četrtek, 19. maja 2022 smo na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota uspešno izvedli prav posebno 

srečanje, kjer sta si modrost in mladost podali roke in v gibanju skupnih trenutkov spletli močno učečo 

se zgodbo. 

V velikem številu prostovoljnih dijakov smo se tako odpravili po naše sosede – stanovalce 

Doma starejših Rakičan. Z mešanimi občutki smo šli po njih ter jih  pripeljali z vozički  k nam 

na šolo. 

Tako nas je obiskalo kar 30 stanovalcev.  

Stanovalci doma Rakičan na 

obisku, 19. maj 2022 

 



Namen srečanja je bila zanimiva oblika druženja v naravi z gibalno telovadnim elanom  ter 

pridihom pogovarjanja, spoznavanja o najrazličnejših  življenjskih izkušenj. Mislim, da smo 

bili odlični učenci, poslušalci, telovadci in umovadci. 

V drugem delu »Ponovno v šolskih klopeh« pa so lahko naši prijetni sosedje  obujali spomine 

na šolo. Kako je bilo nekoč, recimo, ko so učenci morali z glasnim in stoječim pozdravom 

počakati na učitelja do šolskih pripomočkov in raznih hruškastih oblik vzgojnih metod pri 

nagajivosti.  

Kako pa je danes? Na stenah ogromna »živa bela tabla«, ki vse napiše.  

Pa vendar  - še vedno je danes ena plus ena dva in abeceda je še vedno 

abeceda. 

Kaj pa je z lepopisom … 

Naši gostje so videli, kje in kako se učijo bodoči zdravstveni delavci, 

ki bodo morebiti kdaj tudi njihovi negovalci. 

Ob kavici in piškotih ter ob poslušanju glasbe 

smo drug drugemu popestrili dan na 

svojstven način, se uglasili s srčnostjo, umirili svoje misli in se obdarili 

z modrostjo. 

Tudi smeh in dobra volja sta bila kar zvesta spremljevalca tistega 

bogatega dne. 

             

 

Občutenje našega srečanja skozi fotografsko pripoved začutite skozi fotogalerijo. 

 

1. Občutenje medgeneracijskega druženja – vtisi dijakov 

Lara Farič: »Ta dan bi ponovila, bilo je zelo fajn. Lepo je bilo videti starejše ljudi vesele in da 

smo jim ta nasmešek naredili mi.« 



Brina Horvat: »Zame je bila to nova, lepa izkušnja.« 

Lina Sintič: »Bilo mi je fajn.« 

Vanesa Henzel: »Ko sem videla starejše kako so se zabavali in bili srečni mi je bilo toplo pri 

srcu. Polepšali so mi dan.« 

Lara Vogrinec: »Lepo mi je bilo v druženju s starejšimi in lepo jih je bilo videti vesele.« 

Maja Makoter: »Bilo je lepo in zabavno.« 

Lučka Gčažar in Anamarija Hanc: »Bilo nama je zelo fajn. Ta dan bi še ponovile, saj je lepo 

videti starejše vesele.« 

Mihaella Vodušek: »Uživala sem ta dan na polno, druženje je bilo čudovito.« 

Tija Lana Tušak: »Zelo všečno.« 

Neja Gjerkeš: »Super, to bi še ponovila. Bili so zelo prijazni do vseh nas.« 

Tinkara Dettelbach: »Delo s starejšimi ljudmi me veseli, bila sem vesela, da sem lahko 

nekomu polepšala dan.« 

Ema Vöröš: »Bilo mi je super, pozitivna energija in smeh starejših sta pričarala posebno 

vzdušje.« 

Maja Bence: »Druženje mije bilo všeč, ker je bilo lepo videti nasmejane stanovalce, ko so za 

kratek čas lahko znova podoživeli vrnitev v šolo.« 

Nejc Barbarič: »Meni je bilo delo in telovadba s starejšimi zelo prijetna in zanimiva, saj sem 

od njih izvedel veliko novega in pridobil tudi nove izkušnje.« 

Leja Krancelbinder: »Sodelovanje pri  projektu je bilo zanimivo in zelo zabavno. Uživali smo 

s skupnem druženju.« 

Gašer Makovec: »Ta dan mi je pomenil veliko, saj sem jim lahko pomagal, da so bili veseli.« 

Lan Sečko: »Delavnice so mi bile všeč zaradi izkušenj in radosti, ki smo jih prejeli. Lepo mi 

je bilo, da smo se povezali s starostniki, saj so me zelo osrečili.« 

Ana Šauperl: »Bilo je prijetno in videlo in občutilo se je uživanje.« 

Luka Šajher: »Meni se je druženje in spoznavanje s stanovalci zdelo zelo lepo ne samo zaradi 

polepšanega dneva, ampak vseh občutkov, ki smo/so jih občutili, saj pri taki starosti veljajo 

prav tiste najmanjše stvari.« 

Iris Bertalanič: »Veliko mi je pomenilo, da sem jim smela polepšati dan. Tudi oni so ga 

pričarali tudi meni.« 

Nejc Hozjan: »Zelo sem rad, da sem se lahko udeležil delavnice s starejšimi ljudmi. Polepšal 

sem jim dan, preizkusil sem samega sebe, če sem sploh za ta poklic in veliko novega sem se 

naučil. Še se veselim takih in podobnih delavnic.« 

Sara Forjan: »Bilo je super, še pridem.« 



Zoja Goldinjskij: »Ko sem prišla do starostnikov in ko sem bila prva, me je najprej zgrabila 

panika, a potem ko sem se začela pogovarjati z gospo, sem ugotovila, da je bil strah odveč in 

takoj sem se sprostila in uživala ob pogovarjanju  in igri z gospo. Tokrat sem dobila še večjo 

potrditev, da sem na pravi poti, ter  da sem se odločila zapravi poklic.« 

Tia Lebar: » V četrtek mi je gospa rekla, da se nikoli ne smem predati in da ni vse tako črno. 

Odločila sem se za pravi poklic.« 

Vivien Dominič: » 

Sara Saili: » V četrtek je bilo prvič, da sem imela izkušnjo videti, kako je/bo na praksi za moj 

poklic. Me zelo veseli.«  

Sabina Šebjan Jaklin in Danijela Zelko-Škalič  

 

2. Nepozabni spomini skozi oči stanovalcev Doma starejših Rakičan  

                                                      … tako pa so nas občutili naši gostje (beri spodaj) 

Obisk  na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota -  19. 5. 2022 

V sklopu Simbioze Giba smo se dogovorili z koordinatorji zdravstvene šole, da nas dijaki 

pospremijo v njihovo šolo, da stanovalci vidijo, kje se izobražujejo naši mladi dijaki, ki pri 

nas opravljajo prakso. Polni pričakovanja smo nestrpno pričakovali dan, ko bomo spet po 

nekaj desetletjih sedli v šolske klopi. Hitro so se začeli pogovarjati o njihovih izkušnjah o šoli. 

Pri nekaterih stanovalcih se je videla posebna iskrica v očeh, ko so začeli obujati spomine na 

njihovo mladost in šolske dni. Nekateri so imeli malce grenkega priokusa saj so povedali, da 

je takrat v šoli bilo zelo skromno, predvsem pa strogo in so za vsako malenkost bili kaznovani 

s šibo. Pa tudi za nekatere je bila pot v šolo zelo dolga in težka saj so morali prehoditi kar 

nekaj kilometrov do šole neglede na vremenske razmere. Čeprav pa so na koncu poudarjali,  

da so si kljub vsemu med seboj pomagali , ter spletli lepa prijateljstva v času  iz šolskih dni.  

Pred domom starejših se je zbralo 30 stanovalcev, predvsem tistih, ki so težje pomični ali 

nepomični, zato je vsak od njih dobil za spremstvo dijaka iz SZŠ, kateri ga je potem spremljal 

v  šolo. Ogledali smo si prostore srednje zdravstvene  šole, ponovno smo sedli v šolske klopi 

in si ogledali projekcijo šola nekoč in danes. Stanovalci so bili navdušeni kako sedaj zgleda 

šola, ter nad odlično predstavitvijo Zunaj pa smo prav tako imeli ogled okolice, ter izvedli 

športne aktivnosti. Skupaj smo se še malo posladkali in družili ob kavici.  Na koncu pa so 

dobili še spominček z lepo mislijo, ter svojo sliko s spremljevalcem.  

 

Mateja Bagari (koordinatorica druženja): »Dan je bil nekaj posebnega, ker ko opazuješ 

stanovalce, kako se razveselijo malenkosti, katere mi mogoče sploh ne opazimo, da jim lahko 

s tako malimi pozornostmi naredimo zelo pomembne in velike stvari za njih. Jim s tem 

obudimo spomine in pričaramo nepozabne spomine.  Tudi sama imam dobro šolo v teh 

tridesetih letih službovanja v DSR saj sem se od stanovalcev in njihovih modrosti naučila 

predvsem,  da so v življenju pomembna potrpežljivosti, skromnost, spoštovanje.« 



Saša Breznikar Kučan (koordinatorica druženja): »Zaposleni v Domu starejših Rakičan se 

zelo dobro zavedamo pomembnosti tovrstnih medgeneracijskih srečanj. Zelo pozitivna so tako 

za naše stanovalce, kot dijake. Med druženji se prepletajo prav posebne vezi, katerih 

stanovalci tudi dementni zlepa ne pozabijo. Pozitivni občutki druženja in iskrice v očeh 

stanovalcev še dolgo ne gredo v pozabo.« 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekaj vtisov naših stanovalcev: 

Gospa Ana: »Vse je bilo zelo lepo urejeno, okolica šole, šola. Vsi zelo prijazni do 

starostnikov. Pa ni bilo potrebno več držati »hrušk« pesnice, da bi bili » biti po prstih«.  

Gospa Olga: »Bila sem zelo vesela, da sem bila spet v šoli, vse je bilo zelo lepo, dobili smo 

lep spominček.« 

 Gospa Cecilija: »Bila sem zelo vesela, da sem se družila z mladimi dijaki s katerimi smo se 

pogovarjali, ter obujali spomine na naše šolske dni. Sedaj je vse dosti lepše kot nekoč, ko je 

bilo vse zelo skromno in strogo.« 

Gospa Zdenka: »Zelo lepo so nas sprejeli in smo se imeli lepo. Želim jim vse najboljše v 

življenju pa naj bodo še naprej tako prijazni in srčni kot so sedaj.«  

Gospa  Kristina: »Bilo je zelo lepo, ter lepo, da so se spomnili na nas starejše in se družili z 

nami. Pa, da naj so še naprej tako prijazni do starejših ljudi.« 

Gospod Štefan: »Zelo dobro. Vse dogajanje na šoli. Dijakom želim vse najboljše, prijetno 

izobraževanje še naprej in da še naprej ohranijo spoštovanje do starejših. V življenju se 

morajo naučiti sprejeti takih  situacij kot so in se z njimi soočiti. Ne se ničesar ustrašiti. Dijaki 

so imeli zelo lep pristop do mene. Hvala za poslušanje in pozornost, ki ste mi jo namenili. 

Poslušali ste me z odprtimi usti. Želim si še več takih druženj z dijaki.« 

Gospod Janez: »To je bil moj najlepši dan. Sprehod, ogled šole in športna aktivnost. Bil sem 

zelo presenečen nad urejenostjo šole. Zunaj so bile razne športne aktivnosti, katerih sem se še 

posebej razveselil. Bil sem zelo vesel, da še vedno lahko izvajam nekatere  aktivnosti kljub 

bolezni. Pohvaliti želim mojega spremljevalca dijaka, ki me je vodil in sem z njim aktivno 

sodeloval. Še si želim druženja z dijaki in upam, da me v življenju še čaka nekaj takih veselih 



trenutkov. Rad bi se zahvalil celotnemu učiteljskemu zboru SZŠ in našima zaposlenima 

Mateji in Saši za tako lepo druženje.« 

Gospod Rudolf: »Bilo je zelo lepo. Vsi so bili zelo prijazni. Še si želim takih srečanj in 

druženj.«  

Gospa Majda: »Obiskali smo SZŠ in sedela sem kot pribita na stolu in se slabo znašla. Nisem 

nikogar poznala, dar govora me je pustil na cedilu. Nisem se izkazala... 

Nekateri dijaki so me ogovorili in sem bila prijetno presenečena, ker sem začutila njihovo 

dobro voljo in zanimanje zame.«  

 

 

 

 

 

 

 

 


