
NAŠI PRVI KORAKI – Vrtec Urša Domžale 

V prvem letu našega sodelovanja pri programu šolski eko vrtovi smo spoznali, se naučili in 

doživeli veliko novega in zanimivega. Ker smo imeli na našem igrišču že zasnovo majhnega 

vrtička, smo se odločili, da se najprej lotimo tega. Pri tem pa se nismo ustavili. Vsi smo bili 

navdušeni nad dvignjenimi gredicami, zato smo tudi v ostalih enotah pridobili nekaj le-teh. 

Pri samem načrtovanju in kasneje tudi delu na vrtu smo se držali načel, ki jih predpisuje 

program. Že konec zime smo v igralnicah začeli s setvijo ekoloških semen in vzgajanjem 

sadik. Otroci so bili prvih korakov in uspehov izredno veseli.  

             

Sejanje semen                                                                     Naši prvi poganjki 

 

In sadike pripravljene na presajanje v vrtiček 

 

Glavni del pa je bil šele pred nami – delo zunaj na vrtu. Iz bližnje kmetije so nam pripeljali 

zemljo in nekaj uležanega hlevskega gnoja – gnojila, da bi naše prve rastline dobro uspevale. 

Naredili smo načrt zasaditve in se nato v spomladanskih mesecih lotili dela. Pri tem smo 

upoštevali načela kolobarjenja in dobrih sosedov. Za težja dela smo najprej poprijele 

vzgojiteljice, seveda pa so veliko željo za pomoč pokazali tudi otroci, ki so se z veseljem 

vključevali. 



 

Prelopatali, pregrabili in pognojili smo vrtiček, ki je bil že nekoliko zapuščen in prerasel 

z različnimi rastlinami. 

Gredice smo nato postopoma zasajali.  Posejali in zasadili smo  solato, redkvice, korenje, 

kolearabico, čebulo, česen itd… vse gredice smo označili, z otroškimi oznakami. Pri tem so se 

vključevali tudi nekateri starši, ki so prinesli razne sadike. Vsak obiskovalec pa je bil nad 

izgledom naših vrtov pozitivno presenečen.  

 

Sadili smo zgodnji krompir, 

         
čebulice, …                                                                     zelišča, …. 



              

sadike solate, …                                                          med solato pa smo posejali redkvice.  

       

Solato smo zaščitili.                                              Otroci so navdušeno opazovali rast rastlin. 

 

Poskusili pa smo tudi že prve pridelke, solata in redkvice. 

 



Ko se je nekoliko otoplilo pa smo začeli s sajenjem naših sadikv vrt  in jih skrbno zalivali.  

           

    

 



 

Zeliščna dvignjena gredica 

Pridobitve v tem letu sta bili tudi kompostnik in zbiralnik vode, iz katerega smo pridobili 

vodo za zalivanje.  

 

 

 

 

 

 

 

   

Kompostnik                                                               Zbiralnik vode 

 

 

 

 

 

 

 



Vrt nam je prinesel mnogo veselja in skupnega druženja. Priredili smo si krompirjev piknik z 

zelenjavnim barom. 

   

Nabrali smo krompir, …                                                         solato, ... 

    

kolerabico.                                                                        Narezali smo krompir, … 

 



ga spekli, … 

        

in vse pojedli. 

 

Iz zelišč smo si predvsem v jesenskih in zimskih dneh pripravili odlične čaje. 

   

Seveda ni šlo vse popolno in nam ni vse dobro uspevalo. Paradižnik nam ni uspeval, tako da 

teh plodov nismo mogli zaužiti. Prav tako se nam je posušila katera od sadik, a vse to je del 

spoznavanja in učenja, ki nas ni potrla, temveč smo polni zanosa pripravljeni na novo sezono, 

ki bo zagotovo spet pestra in zanimiva. Potrebovali bomo še veliko izkušenj, vendar kjer je 

volja je tudi pot. Počasi se učimo in spoznavamo procese pridelovanja in skrbi za rastline. V 

prihodnje nameravamo nadaljevati in se preizkusiti tudi v lastni pridelavi semen. 

Zapisala Petra Vesel 

 


