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Učna raba šolskega ekovrta

• 1.- 3. razred: spoznavajmo okolje
• 4.- 5. razred: naravoslovje in tehnika
• 6.- 9. razred: naravoslovje, gospodinjstvo,

biologija, tehnika,matematika, 
fizika, LVZ, slovenščina, rastline in 
človek, zgodovina,
načini prehranjevanja, 
sodobna priprava hrane, 
kmetijstvo, organizmi v 
naravnem in umetnem okolju…



Učna raba šolskega ekovrta

• V prvem razredu so posejali semena v 
lončke v razredu. Presadili jih bodo na 
visoko gredo. 

• Spoznajo pomen komposta. 

V razredu bodo po malici zbrali ogrizke jabolk, 
hrušk, … ter jih  dežurni učenci z vzgojiteljico ali 
učiteljico odnesli v kompostnik .







Učna raba šolskega ekovrta

• V drugem razredu prepoznavajo drevesa 
po drevesnih listih. Drevesa, ki jih 
prepoznavajo lahko preverijo po zapisanih 
imenih ob drevesih.

• V poglavju od kod je hrana bodo opazovali 
rast zelenjave in uporabo zelišč v 
prehranske in zdravilne namene.



Učna raba šolskega ekovrta

• V tretjem razredu so spoznali visoko gredo 
in nanjo tudi posejali semena, ki imajo 
različen čas kaljenja.

• Opazovali bodo: življenjske pogoje, 
ugotavljali, da imajo semena različen čas 
kaljenja , spoznali življenjsko dobo vrtnin 
in  povezanost med rastlinami in živalmi 
( pomen hotela za žuželke).
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• 4. razred – NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
• Iskanje in opazovanje bivališ č in zavetij različnih živali 

(ribnik, hotel za žuželke, zavetja pod kamni, v 
krošnjah…).

• Opazovanje živali in njihovega načina premikanja (ribe, 
žabe, mravlje, polži, gosenice…).

• Sejanje rastlin in opazovanje njihove rasti.
• Razvrščanje organizmov, ki živijo v naravoslovni učilnici, 

v preproste sisteme .
• Viri električne energije – vetrna elektrarna, sončna 

elektrarna.



Učna raba šolskega ekovrta
5.RAZRED –NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
• UČNI SKLOP: SNOVI V NARAVI
• PRST JE ZMES
• NASTAJANJE PRSTI
• ONESNAŽENJE PRSTI
• CILJI:
• opazujejo različne sestavine prsti,
• opazijo različne barve in zrnatosti prsti,
• spoznajo pomen sestave prsti za rast rastlin,
• spoznajo proces nastajanja prsti – kompost,
• ugotovijo, kako onesnažena voda – odpadna olja onesnažujejo prst,
• s poskusom skušajo očistiti vodo maščob – spiranje.



Učna raba šolskega ekovrta

• UČNI SKLOP: VREME
• OPAZOVANJE VREMENA
• CILJI:
• spoznajo način merjenja zračnega tlaka, hitrosti in smeri 

vetrov,
• spoznajo, kako izkoriščamo veter – vetrna elektrarna,
• merijo zračni tlak, temperaturo zraka in vlažnost –

vremenska hišica,
• opazujejo vetrno vrečo in ugotavljajo smer vetra ter 

opazujejo oblake,
• povežejo gibanje oblakov s smerjo in hitrostjo vetra.



• UČNI SKLOP: VODA (MLAKA)
VODA KOT ŽIVLJENJSKI PROSTOR
• CILJI:
• spoznajo pomen vode za življenje in vodo kot življenjski pros tor

rastlin in živali,
• opazujejo razlike med življenjskimi pogoji v vodi in na kopnem,
• opazujejo in opisujejo živa bitja (rastline in živali) in njihovo 

povezavo z okoljem v katerem živijo,
• opazujejo gibanje živih bitij v mlaki in ob mlaki,
• primerjajo rastline v vodi in ob vodi z rastlinami na travniku,
PITNA VODA
• CILJI:
• opazujejo čiščenje vode v šolskem ribniku,
• izdelajo peščeni filter in očistijo vodo,
• ugotovijo, da lahko odstranijo trdne delce, ne morejo pa odstraniti 

barve, vonja, maščob,
• primerjajo peščeni filter, ki so ga izdelali s čiščenjem vode v 

naravnem okolju.



Učna raba šolskega ekovrta

NAR 6, 7
• Opazujejo rastlinske organe rastlin, ki rastejo v 

naravoslovni učilnici in jih primerjajo med seboj ter 
ugotavljajo podobnosti in razlike.

• Se seznanijo z vrsto odpadkov, ki jih odlagamo v 
kompostnik; opazujejo, kaj se dogaja z odpadki v 
kompostniku.

• Razvrščajo rastline s pomočjo določevalnih ključev.
• Opazujejo, kako so rastline prilagojene na okolje (ribnik, 

travnik, vlažna tla, sušna tla, senčna stran, sončna 
stran…).



Učna raba šolskega ekovrta

GOS, SPH, NPH, ONA, RČL
• Uporaba pridelkov in zelišč pri pripravi 

hrane.
• Vse ostanke hrane, ki nastanejo pri 

praktičnem pouku, zbiramo na 
kompostniku.

• Izdelava zdravilnih tinktur, mazil in čajev 
ter sivkinih vrečk za preganjanje moljev.
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KMETIJSTVO
• Sejanje in obdelovanje gredic.
• Skrb za sadna drevesa.
• Pomen hotela za žuželke ter živih mej v 

kmetijstvu.



PREDSTAVITVE PROJEKTA
1. V časopisu Novi tednik, 28.10. 2011, smo se z svojim d elom

“naš ekovrt", predstavili v okviru eko šole .

2. V šolskem časopisu Šolski čvek, smo objavili članek "Na šolskem
vrtu zasadili jablane iz Kozjanskega parka“ – november .

3. V Rogaških novicah smo prav tako predstavili saje nje starih sort jablan –
november.

4. V časopisu Novi tednik z dnem 27.12.2011 smo predstavi li naš hotel za žuželke.

5. Projekt ekovrt smo predstavili tudi v lokalnem časopisu Šmar čan, ki
je izšel ob zaklju čku leta 2011.

6. Intervju z u čenci o pomenu in uporabi šolskega ekovrta na 1. prog ramu Radia 
Slovenija, v oddaji Hudo, v soboto, 24. marca 2012.

7. Vsa gradiva opremljena tudi s fotografijami objav ljamo na spletni strani naše 
šole. 

8. Predstavitev na roditeljskih sestankih in svetu s taršev.



ZA KONEC

• Na naši šoli živimo in delamo v naravi in z 
naravo . Ta slogan smo si izbrali, ker tako čutimo 
in to v resničnem življenju skušamo tudi 
uresničiti. 

• Vseskozi nas vodi skupen cilj: graditi ekološko 
zavest in razvijati odgovoren odnos do narave, 
se pravi sebe.

• Zaradi takšnega mišljenja smo od leta 1998 v 
projektu Ekošola kot način življenja, od leta 2008 
smo v projektu Zdrava šola in od lani v našem 
skupnem projektu Šolski ekovrtovi. 


