
EKO VRT



Od ideje do izvedbe:

○ Predmet delovna vzgoja je vzgoja za 
življenje v najširšem smislu. Namenjen je 
učencem z zmernimi, težjimi in najtežjimi 
motnjami v duševnem razvoju. Glede na 
njihove inteligenčne sposobnosti, 
osebnostno strukturo in življenjsko 
perspektivo, je to področje lahko 
nadomestilo za usposabljanje za tista 
vsakdanja opravila, ki jih lahko vsak 
posameznik opravi sam in si s tem 
zmanjšuje odvisnost od tuje pomoči. 



○ V ta namen smo želeli urediti »učilnico na 
prostem« - šolski vrt  kjer bi učenci skozi delo 
spoznavali naravo, vzgajali domače vrtne in 
poljske rastline, cvetlice in se preko dela učili 
in pridobivali enostavna življenjsko praktična 
znanja.  

○ Tako smo se oktobra 2008 prijavili na razpis 
Nove KBM in pridobili prva finančna sredstva 
za postavitev ograje in visoke grede.



Imeli smo načrt:



Potek izvedbe



Sledila je prva udarna skupna delovna akcija:



- hotel za žuželke

- skrivališče za ježka



Leta 2o11 pa smo se priključili programu »Šolski ekovrtovi«, ki  
pod vodstvom ITR izobražujejo in usposabljajo mentorje za 
ekološko vrtnarjenje.

8.03.2013  nam  je minister za kmetijstvo  g. Franc Bogovič 
predal znak »ŠOLSKI EKOVRT« in listino, ki je hkrati obveza, da 
se bomo trudili eko-vrtnariti še vnaprej.



Jesenski pogled na vrt :



Najprej delo ….



Naši izdelki:

- marmelade
- zeliščna sol
- sušena zelišča za čaje
- sivkine blazinice
- košarice iz koruznega ličja



Uredili smo oskrbovanje vrta z deževnico:



To pomlad so nam pri urejanju pomagali prostovoljci z 
ZM:



V pomoč so nam tudi tihi sodelavci:



Projekti:

- ločevanje odpadkov – cela šola
- novoletni bazar
- eko frajer
- prepoznavanje ekoloških, zdravih, bio  živil,

iskanje in prepoznavanje oznak na živilih
- priprava sadik za eko vrt
- zdravi namazi
- obisk ekološke kmetije 
- zdravilna zelišča na šolskem vrtu

Urejena atrija v osrčju šole:

atrij za sprostitev igro in zabavo  - RASTIMO SKUPAJ

SENZORNA UČNA POT



Projekt: RASTIMO SKUPAJ



Atrij za sprostitev, igro in zabavo:



Naše želje in načrti:

- vključevanje ekološko pridelane hrane v šolski jedilnik

- čim manj gotove hrane v jedilniku

- postopna ureditev sadnega vrta za šolsko uporabo

HVALA ZA POZORNOST


