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Osnovna šola F.S. Finžgarja Lesce 
Poročilo za šolsko leto 2015/2016 (avgust 2016) 

Z novim šolskim letom je na ekovrtu začela delati prijetna skupina tretješolcev. Ko smo 
pobirali plodove in semena, smo žalostni ugotovili, da imamo na vrtu neljubega obiskovalca, 
ki nam je pojedel tretjino krompirja, čebulice cvetlic, korenje in nazadnje še ves topinambur. 
Glede na rove, ki smo jih našli, smo sklepali, da je voluhar. Sklenili smo, da ga do pomladi 
pustimo gostovati na našem vrtu, potem pa, če bo še ostal, se ga bomo poskušali prijazno 
znebiti. Zemljo smo pripravili za setev portulka in motovilca in seme je lepo vzklilo. Z 
naravnimi materiali in kopreno smo zaščitili naša zelišča, da bi prezimila. Imeli smo tudi 
priliko opazovati, kako je konec oktobra zacvetel topinambur, gomoljev pa nismo videli, ker 
nas je prehitel voluhar. Imeli smo plastični kompostnik, vendar smo na jesen raje naredili 
kompostni kup, saj je prejšnji kompostnik začela uporabljati šolska kuhinja. Upamo, da bomo 
naslednje leto dobili nov lesen kompostnik samo za uporabo šolskega ekovrta …  

 

 

 

 

 

 

… V mesecu oktobru smo nabrali sivko in jo shranili v steklen kozarec. Decembra smo se lotili 
izdelovanja daril za upokojene delavce naše šole. Izdelali smo trideset mošnjičkov s sivko. 
Zelo so bili lepi in močno dišeči. Obdarjeni so bili zelo veseli daril. Vsak učenec je izdelal 
mošnjiček tudi zase. Potem smo meseca marca izdelali tudi pikapolonice iz kamna za 
materinski dan in podstavke iz barvne valovite lepenke v obliki narcise. Podstavki so bili za 
pirhe. 

 

 

 

 

 
 

Sredi marca smo zbrali semena, ki smo jih pridelali na našem vrtu ali pa sem jih nabrala na 
mojem domačem vrtu. Semena smo posejali v posodice iz stiropora, označili semena s 
paličicami in napisi in vse skupaj za teden dni postavili na okno razreda. Dali smo tudi na 
svetlo kaliti krompir kifeljčar. Opazovali smo, kako so sadike rasle. Po tednu dni, ko so že 
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vzklile, smo jih prenesli v zatišno lego atrija, da se je rast upočasnila. Imeli smo dežurne 
učence, ki so zalivali sadike.  

 

V mesecu aprilu smo s pomočjo gospoda hišnika začeli pripravljati vrt. Veseli smo bili bujnega 
portulaka in holandskega motovilca. Učenci so ga nabrali in odnesli domov za okusno solato. 
Žalostni pa smo bili rovov, ki jih je pridno jeseni naredil voluhar. Vaše strokovnjakinje sem 
prosila za nasvet in pomoč pri tej nadlogi in dobila obširno besedilo, kaj naj naredimo. Ko je 
bil vrt pripravljen in pognojen s kompostom in uležanim kozjim gnojem, smo ga po nasvetu g. 
Alenke razdelili na tri meter široke gredice in naredili med njimi dve stalni stezici. Tako bodo 
otroške roke lažje obdelovale gredice. Na vrt smo posadili križnolisti mleček, ki je strupen in 
odganja voluharja. Ko smo sadili krompir kifeljčar, smo dno grabna prekrili s smrekovimi 
vejicami, da bi motilo voluharja. Odločili smo se, da bomo posadili čim manj gomoljnic, ki mu 
najbolj dišijo. Kasneje smo ugotovili, da se je krompir in topinambur zasejal sam, ker ga je 
verjetno voluhar pod zemljo spravil v svojo shrambo. Ko že nismo vedeli, kaj bi še naredili, se 
je zgodilo, da sem na travnatem parkirišču blizu našega vrta našla spodnjo polovico malega 
glodalca. Ko sem opazovala spodnje okončine, so bile rahlo obrnjene navzven iz česar sem 
sklepala, da je verjetno naš voluharček. Očitno je imel naravnega sovražnika. Verjetno si ga je 
privoščila sosedova muca. Samo upali smo lahko, da ni imel s seboj družine … 
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… Ko je bil vrt pripravljen, krompir posajen, nevarnost voluharja mimo, smo z navdušenjem 
začeli sejati in saditi. Seveda smo imeli pripravljen načrt vrta 2015/16 in ga tudi upoštevali. 
Glede kolobarjenja pa bomo morali v naslednjem letu upoštevati triletno kolobarjenje, saj 
imamo tri gredice. Najprej smo posadili sadike kamilice in posadili semena večernic in 
kapucink. Obenem smo imeli tudi sadike kapucink in večernic, da smo videli razliko v rasti. 
Posadili smo čebuljček, posejali grah, nizek fizol, domače seme blitve, rdeče redkvice, domače 
seme solate, korenja, peteršilja...Potem smo se lotili naše zeliščne gredice. Nasadili smo še 
drobnjak, več vrst mete, šetraj...Gredico smo opremili z napisi dr. Vogla, ki smo jih imeli 
pripravljene, okoli zelišč in začimb pa smo postavili še kamne in kamenčke, tako da je prišla 
do izraza tudi naša ustvarjalnost. Tudi na gredice smo presadili sadike šetraja in mete. Na 
gredice smo presadili vse sadike, ki smo jih vzgojili sami v šolskem atriju: pegasti badelj, 
kapucinke, večernice, cinije, astre, ljubljansko zelje, baziliko, zeleno, por, peteršilj, črno 
kumino, sončnico, hokaido buče…  

 

Ko je vse lepo raslo in nismo nikjer opazili kakšnih rovov, smo na našem vrtu nabirali jagode, 
rdečo redkev, poizkušali zelišča in začimbe in seveda pleli. To se je nekaterim učencem zdelo 
dolgočasno opravilo, ampak smo se pogovorili, da tudi to spada k delu na vrtu. Drugače pa so 
učenci uživali in komaj čakali na naše ure. Zadnjo uro pred počitnicami smo presedeli v senci, 
lizali sladoled in se šli kviz o sadju in zelenjavi. Med počitnicami sem prišla pobrati krompir 
kifeljčar in veselo ugotovila, da smo iz devetih krompirjev pridelali 3 kg debelega kifeljčarja in 
očitno je bil naš voluharček brez družine. 
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