
Osnovna šola Bršljin
Novo mesto

Projekt 

EKOVRTOVI
Vodja projekta: Majda Dobravc



V šolskem letu 2011/12
• 546 učencev
• 31 oddelkov (3 odd. 4. r na OŠ Drska) 
• Več kot 60 % vozačev
• Veliko število narodnosti (9)in močna 

etnična skupina



Realizirani cilji projekta 
Ekovrtovi v šolskem letu 

2010/11

• Postavitev vodnega vrta
• Obnova ekološkega otoka

• Ureditev gozdno-zeliščnega vrta



Vhod v šolo pred pričetkom 
projekta Ekovrtovi.



Tadej je z apnom 

označil mesto izkopa.



Skica načrta vodnega vrta.



Življenje v in ob vodnem 

vrtu je pestro.



Tudi ekološki otok bomo uredili.



Risanje načrta ograje za ekootok.



Ograja je takole “izpadla”!



Med vrtnice 

smo zasadili sivko.



Realizirani cilji v šolskem letu 
2011/12

• Predstavitev za starše in medije
• Ohranitev naravnega travnika ter 

zasaditev avtohtonih sort dreves (skorš)
• Postavitev zavetišča za žuželke
• Označitev dreves, obvodnih in gozdnih 

rastlin z imeni
• Izdelava cvetličnih korit za ekootok
• Postavitev večjega humusnika





Zasaditev skorša v sadovnjaku



Zavetišče za žuželke nastaja v tehnični učilnici



Hotel za žuželke s “petimi zvezdicami”



Označili smo drevesa in nekatera zelišča





Označeni grmi in zelišča



V korita za ograjo ekootoka smo zasadili zelišča





Ekootok je dobil novo podobo



Humusnik v nastajanju



Humusnik smo napolnili z listjem in vejami



Naravoslovni dan – Ekovrtovi – 9. razred

1. skupina – Obrezovanje sadnega drevja
2. skupina – Obrezovanje okrasnega 

grmičevja 
3. skupina – Izdelava zavetišča za žuželke

in vžiganje imen za označitev rastlin
4.  skupina – Priprava sladic in zeliščnega  čaja 
5.   skupina – Urejanje vodnega in gozdno –

zeliščnega vrta       
6.   skupina – Urejanje humusnika in okolice
7.   skupina – Zasaditev zdravilnih zelišč in 

začimbnih rastlin



Razdelitev parcel za urejanje šolske okolice















Učna raba šolskega ekovrta

Delavnica na OŠ Bršljin, 
3. 4. 2012



Ogled pridobitev projekta ekovrtovi in iskanje 
navdiha za delavnico





Predmet: Naravoslovje Predmet: Naravoslovje -- 6. razred6. razred

Vsebinski sklop KAMNINE IN PRSTKAMNINE IN PRST

Učna vsebina Učni cilj Učno okolje

Prst Učenci:
•Spoznajo procese nastanka 
prsti pri fizikalnem, kemijskem 
in biološkem preperevanju
•Naredijo poskus - Kislost prsti

Humusnik 

Vsebinski sklop ŽŽIVA NARAVAIVA NARAVA

Razvrščanje 
rastlin

•Spoznajo in uporabijo 
osnovna merila za razvrščanje 
rastlin
•S pomočjo določevalnega 
ključa določijo rastline

Gozdno -
zeliščni vrt



Predmet:  Naravoslovje Predmet:  Naravoslovje -- 7. razred7. razred

Vsebinski sklop CELINSKE VODECELINSKE VODE

Učna vsebina Učni cilj Učno okolje

Stoječe vode Učenci:
•Spoznajo najpogostejše 
vodne in obvodne rastline
•Opazujejo razvoj dvoživke -
žabe

Vodni vrt

Vsebinski sklop GOZDGOZD

Živali tal in 
listnega opada 

Učenci:
•Spoznajo pomen talnih 
organizmov za tvorbo 
rodovitne prsti
•Opazujejo premikanje 
deževnikov, mokric ….

Humusnik 



Predmet: Predmet: ŠŠportna vzgoja in geografija portna vzgoja in geografija -- 6. razred6. razred

Vsebinski sklop ORIENTACIJAORIENTACIJA

Učna vsebina Učni cilj Učno okolje

Orientacija z 
delovnimi 
točkami

Učenci:
•Merijo višino drevesa in 
ocenjujejo razdalje med 
drevesi
•Rišejo sliko terena s 
poudarkom na kartiranju 
rastlinskih vrst
•Se orientirajo s pomočjo 
kompasa

Sadovnjak, 
Okrasni 
grmički in 
zelišča



Predmet: Glasbena vzgoja Predmet: Glasbena vzgoja -- 3. razred3. razred

Vsebinski sklop ZVOKI V NARAVIZVOKI V NARAVI

Učna vsebina Učni cilj Učno okolje

Poslušanje in 
prepoznavanje 
zvokov

Učneci: 
•Poslušajo zvoke v 
naravnem okolju
•Prepoznavajo zvoke
•Posnemajo naravne zvoke

Sadovnjak,
Hotel za 
žuželke,
humusnik



Predmet: Likovna vzgojaPredmet: Likovna vzgoja

Vsebinski sklop GRAFIKAGRAFIKA

Učna vsebina Učni cilj Učno okolje

Kompozicija 

Odtis 

Učenci:
•Poiščejo primere trav, listov, 
zelišč
•Naredijo kompozicijo
•Uporabijo tiskarsko barvo in 
odtisnejo

Travnik za 
šolo, likovna 
učilnica

Vsebinski sklop IZRAIZRAŽŽANJE NA PLOSKVIANJE NA PLOSKVI

Ornamentalne 
zakonitosti 

Učenci:
•Opazujejo rastline in narišejo 
realistično in stilizirano 
podobo ter oblikujejo 
rastlinski ornament

Vodni in 
zeliščni vrt



Predmet: AnglePredmet: Angle ššččina ina -- 7. in 8. razred7. in 8. razred

Vsebinski sklop V MESTUV MESTU

Učna vsebina Učni cilj Učno okolje

Smeri Učenci:
•S pomočjo igre vlog si 
dajejo navodila za pot do 
določenih delov ekovrta

vodni vrt, 
gozdno-
zeliščni vrt, 
sadovnjak, 
humusnik

Vsebinski sklop PRIDEVNIKIPRIDEVNIKI

Stopnjevanje 
pridevnikov

Učenci:
•Opazujejo različna zelišča 
in izražajo katero je 
največje, najbolj pisano, 
naj….

Zeliščna 
korita,
Zeliščna 
gredica



Predmet: SlovenPredmet: Sloven ššččina 6. in 9.razredina 6. in 9.razred

Vsebinski sklop NEUMETNOSTNO BESEDILONEUMETNOSTNO BESEDILO

Učna vsebina Učni cilj Učno okolje

Govorni nastop Učenci:
•Pripravijo reklamno besedilo 
na temo “Živi zeleno”
•Poročajo o dogodku
Urejanje ekovrtov

Zeliščni vrt

Sadovnjak 
…

Vsebinski sklop UMETNOSTNO BESEDILOUMETNOSTNO BESEDILO

Domišljiska 
pripoved,
Rime

Učenci:
•Napišejo pripoved – Zgodbe 
iz ribnika, Kaj se dogaja v 
žužkohotelu
•Napišejo haiku 

Vodni vrt

Hotel za 
žuželke



Predmet: Zgodovina Predmet: Zgodovina -- 6. razred6. razred

Vsebinski sklop RAZVOJ ZNANOSTIRAZVOJ ZNANOSTI

Učna vsebina U čni cilj Učno okolje

Medicina Učenci:
•Spoznajo, naštejejo in opišejo 
zdravilna zelišča, ki so jih 
uporabljali nekoč in danes
• Zamislijo si svoje naravno 
zdravilo

Gozdno -
zeliščni vrt

Vsebinski sklop KULTURNA DEDIKULTURNA DEDI ŠŠČČINAINA

Življenje na 
podeželju in v 
mestu nekoč in 
danes

•Naštejejo stara in nova 
kmečka orodja
•Primerjajo kmečko življenje 
nekoč in danes
•Igra vlog – kmečka družina 
nekoč

Sadovnjak, 
humusnik



Hvala za vašo pozornost !


