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                                                                                                                                   Domžale, 4. 7. 2011 
POROČILO 

Projekt  »Šolski ekovrt« na OŠ Roje 
 
Opis dosedanjih aktivnosti: 
Na OŠ Roje imamo že dolga leta sadno-zelenjavni vrt, vendar smo želeli z vključitvijo v projekt ITR 
»Šolski ekovrtovi« pristopiti k našemu vrtu bolj organizirano, povezano ter v duhu zavestnega 
ekološkega pristopa.  
V začetku aprila smo tri kolegice prostorsko načrtovale vrt. Določile smo prostor za osrednji zelenjavni 
vrt ter dodatne tri okrogle gredice, cvetlično gredo, prostor za sadno grmičevje ter kompost.  
Ker se na naši šoli šolajo tudi učenci v posebnem programu vzgoje in izobraževanja in so nekateri od 
njih precej nepredvidljivi, smo celotno to območje ogradili z ograjo, tako da je delo na vrtu lahko 
potekalo bolj varno in mirno. Postavili smo tudi leseno mizo z dvema klopema. 
Zelenjavni vrt smo razdelili na dva dela s široko potko iz tlakovcev, tako da na vrt lahko pridejo tudi 
učenci na vozičkih in drugi, ki ima težave na gibalnem področju. Predvideli smo deset gred z 
mešanimi kulturami po principu »dobrih sosedov«. Veliko semen, sadik smo prinesli učitelji od doma, z 
domačih vrtov; preostanek pa smo kupili. 
Razredi oziroma predmetni učitelji so nato lahko posvojili gredo, na kateri so posejali (posadili) 
določene kulture, za nih skrbeli ter nekatere tudi že pobrali. 
Do zaključka šolskega leta smo že obirali ribez, maline, jagode,  solato, redkvico, kolerabico in 
korenje. Nekaj pridelka smo pojedli kar na vrtu, nekaj dodali k malici za učitelje ali učence ali 
pripravljali ribezove napitke. 
 
Načrt za naprej: 
- ohraniti idejo posvojitev gred 
- vključevati (vedno bolj) šolski ekovrt v učni načrt pri različnih šolskih predmetih tako v šoli s 
prilagojenim programom kot v oddelekih posebne vzgoje in izobraževanja – šolski ekovrt postaja eko 
učilnica na prostem 
- vzpostaviti semensko banko na šoli – vedno večji izbor ekosemen 
- pripraviti nabor »izdelkov«, ki bi jih lahko v šoli pripravljali iz pridelkov vrta ali nabranih rastlin v okolici 
(npr. sušenje čajev, peteršilja, sadja; priprava marmelad, kompotov; semena; zdravilna olja; mila; 
sokovi; napitki...) – ponudba »šolskega ekovrta« 
- voda – pipa na vrt 
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