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Cilji 

Z aktivnostjo v VRTU vzgajamo spretnosti in pridobivamo 
znanja, ki so temelj za učinkovit trajnostni razvoj: 
 
• izkustveno učenje v naravi (spoznava svoje okolje z vseh 

znanstvenih in umetniških vidikov, poveča telesno aktivnost), 
• urjenje spretnosti, potrpežljivosti, odgovornosti pri reševanju 

problemov samostojnega ali timskega dela, 
• ozaveščanje sobivanja v prostoru (spoštuje drugačnost, zave se 

pomena samooskrbe), 
• doživljanje estetskosti in veselja ob doseženih rezultatih, 
• krepitev odnosov v skupnosti (šola, družina, lokalna skupnost). 
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šport 

 

 

 

 

 

 

 

• Izvrstna oblika telesne 
aktivnosti, umetnosti gibanja, 
prehranjevanja, sproščanja in 
duhovne rasti. 
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    Preučevanje 
biotske 
pestrosti, 
analiza 
zasaditve 
drevnin,  

    ki nudijo 
plodove v 
vseh letnih 
časih, razkroj 
naravnih in 
umetnih 
snovi. 

 

naravoslovje 



      fizika 

    Načrt, postavitev teras s pretočnimi 
vodnimi zajetji, osvetlitev, odzivnost 
rastlin na veter, temperaturo. 
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matematika 

• Izmere zasaditve in postavitve objektov, 
opazovanje rastlin v luči Fibonaccijevega 
števila. Načrtovanje spiralne grede. 
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tehnika 

• Izdelava žuželčjega domka, orodja, hladilne 
posode, sončne pečice, krmilnice, pojila za ptiče, 
fotografska delavnica. 
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oblikovanje 

• Kiparstvo (izdelava teras, klopi, kipov, loncev..), 

• slikarstvo (likovne delavnice v letnih časih 
skozi likovno zgodovino). 
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glasba 

• Glasbeno ustvarjanje in poslušanje v vrtu, 
izbor glasbenega gradiva na izbrano temo. 
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jezikoslovje 

   Raziskovanje razvoja imen rastlin in geografskih 
elementov, določitev imena dvema brezimnima 
hudournikoma, umeščanje imen rastlin, živali, orodij, 
glagolov v hišo abecednico, iskanje najlepših rim. 
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leposlovje 

• Izbor literature v 
katerih rastline 
ključno spremenijo 
usodo junakom. 
Literarna delavnica o 
rajskem vrtu, 
čarobnih rastlinah. 
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                                         zgodovina 

    Pregled ureditve 
krajine v zadnjem 
stoletju z vidika 
samozadostnosti, 
avtohtonih rastlin, 
infrastrukture. 
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geografija 

• Raziskovanje reliefa, kamnin, lege, opazovanje 
podnebja, vodnih virov, gospodarstva. 
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gospodinjstvo 
•  Priprava shrankov,  zdravih obrokov, kuhanje 

mila in krem, predenje, pletenje, tkanje, 
kleklanje, skrb za higijeno. 
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etika 

• Sprejemanje odločitev za ravnanje v okolju, 
interakcijske igre. 
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        varnost 
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Vsak, ki vstopi v vrt mora 
biti pripravljen na gibanje 
v odprtem prostoru, kjer 
tudi drugi udeleženci 
uporabljajo orodje, zato 
mora biti oblečen in obut 
v zaščitna sredstva 
primerna vremenu in 
pravilno uporabljati 
orodje. 



Aktivnost vrtnarskega krožka 

• - motivacija učencev za ureditev vrta, 
• -pregled možnosti za MP povezave, 
• -zbiranje semen, urejanje zbirke semen,   
• -izdelava kompostnika, 
• -načrt zasaditve, 
• -izmere in zakoličenje načrta v prostoru, 
• -priprava orodja,  
• -kopanje jam, analiza zemlje, 
• -zasaditev drevesa, 
• -priprava dišečih daril, 
• -peka Miklavževih piškotov, 
• -uporaba shrankov, 
• -pregled literature, 
• -izdelava setvenega koledarja, 
• -pust-post, 
• -nega sobnih rastlin, 
• -sejanje lastnih semen iz zbirke, 
• -nega in opazovanje sejančkov 
• -priprava publikacije. 
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Poročilo o dejavnostih na šolskem 
EKOVRTU v šol. letu 2010-2011 

•   

• V marcu in aprilu so učenci 2. in 7. razreda sejali in sadili, da so lahko opazovali razvoj 
rastlin, jih vohali, okušali, posadili na lastnem vrtu, pojedli ali jih ponudili svojim hišnim 
ljubljenčkom. 

•   

• 13.4. 2011 smo izvedli delavnico, na kateri smo načrtovali zasaditev in ureditev prostora po 
načelih permakulture.  

• Na obstoječem stanju: na površini 1600 m, z eno teraso, potokom Divjakom (Selvadego), 
smo načrtovali terasni zeliščni vrt z vodnim motivom in osrednjim delom z avtohtonimi 
drevninami, ki se barvno, višinsko in energetsko razlikujejo in dopolnjujejo (drevesa in grmi: 
murva, mandelj, oreh, kostanj, fige, citrusi, oljke, divje češnje in jablane, vinogradniška 
breskev, višnja, žižula, kaki, granatno jabolko, češmin, zelišča: artičoka, boreč, komarček, 
majaron, netresk,  šparglji, sivka, rožmarin, rman, trpotec, žajbelj). Na vrtu bomo zgradili 
kompleks za orodje, delavnico, žuželčji domek, hram za sviloprejko, kompostnik.   

•   

• 15. 6. 2011: učenci 2. in 7. razreda so odnesli v potok žabe, ki so jih gojili v terariju. Potok in 
vrt bosta še naprej nudila zavetje jeguljam, žabam, žuželkam, ptičem.  

•   

•   
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Sklepna misel 

"Zakoni življenja so preprosti, mnogo preveč 
preprosti za tiste ljudi, ki se želijo boriti in 
komplicirati. Kar daš, to dobiš, kar misliš o 
sebi in življenju, se ti uresniči. Tako preprosto 
je to." ( avtor: neznan) 
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