


Vzgoja sadik paradižnika, feferonov, paprike, jajčevcev, 
zelene…

S kmetijskim krožkom smo začeli že 
januarja 2010. Ker pozimi ni dela na vrtu, 
smo vzgajali sadike (135 kom) na 
okenskih policah šole. Nekaj za na šolski 
vrt, nekaj za domov, večino pa za 
prodajo na tržnici. Leta 2010 in 2011.



Zeliščni vrt  v parku  šole:
V letu 2010 smo ročno oblikovali in zasadili zeliščni vrt v obliki srca, ki naj bi 

ponazarjalo ljubezen do zdravilnih rastlin. Kamenje za obrobo smo prinesli iz 
bližnje reke. 

Začetek:

ročno odstranjevanje 

ruše, prekopavanje…

KMETIJSTVO  JE

VIR  ŽIVLJENJA!



MALO ZABAVE…

PA TUDI DELO - ZASADITEV 
ZELIŠČNEGA VRTA



Zeliščni vrt v letu 2010         in        2011:



Izdelava kreme za roke ter mila iz ognjiča in kamilice, ki sta 
zrasla na zeliščnem vrtu, avgust 2010.



Zeliščni vrt 2011:

Februar 2011: čiščenje vrta

Smrečje za pokritje 
rožmarina pred mrazom.



Zeliščni vrt 2011:  sajenje semen Semenarne 
Ljubljana; 

družbo nam dela ovčka



Zeliščni vrt 2011: Sajenje  drobnjaka, bazilike, kapucink, …

Lepo se vidi meliso 
in meto, ki smo ju 
posadili v letu 2010 
in odlično uspevata.

Semena Semenarne Ljubljana



Zeliščni vrt 2011: Pobiranje in sušenje prvih zdravilnih 
rastlin!

Ameriški slamnik: 
priprava tinkture.



Zeliščni vrt 2011: Pobiranje in sušenje zdravilnih rastlin!

Zelo redko viden prizor: štirje fantje se pogovarjajo, medtem ko pripravljajo meto in meliso 
za sušenje.  Aparat za sušenje so učenci kupili z zaslužkom iz tržnice – prodaja vzgojenih 
sadik paradižnika, feferonov, paprike…



Ob zeliščnem vrtu v šolskem parku: druga skupinica obira 
kamilico. 
Tudi z zlomljeno roko se da!!



Med šolskimi počitnicami pripravljamo zelišča za kreme, tinkture,mila, 
čaje.



Zelenjavni vrt  za šolo: V letu 2010 smo dobili kamion težke 
zemlje polne kamenja, ki smo jo s 
skupnimi močmi poravnali, da je 
nastal šolski vrt, ki ga obdelujemo 
tudi v letu 2011 seveda.

SODELOVANJE !!!!



Kopanje krompirja med šolskimi počitnicami 2010:

V letu 2010 smo se med počitnicami dobivali enkrat tedensko (kdor ni bil na 
dopustu). In se imeli fanj! Zato to velja tudi letos, ko prihajamo na vrt ob torkih.



Pridelek rdeče pese l. 2010, ki smo jo vložili v kis. Šolske 
počitnice!



Zelenjavni vrt 2011:

Ob rob vrta smo položili najprej veje, 
nato pa deske (v ozadju), saj so ob 
prireditvah v telovadnici že večkrat 
parkirali na našem vrtu. Čebula je 
preživela avtomobilske gume, 
korenček pa ne.

Sajenje 
sladke 
koruze 
Semenarne 
Ljubljana. 

Pletje graha, ki je bogato obrodil!



Prvi pridelek v letu 2011: 
redkvica (seme Semenarne Ljubljana), 

ki smo jo z veseljem pojedli.



Paradižnik, ki smo ga sami 
vzgojili,  potrebuje oporo.

Okopavanje čebule. Poleg je bil 
posajen korenček. Upoštevanje 
permakulture.



Fant na desni seje lečo, nekateri okopavajo, drugi pobirajo prve pridelke.



Pridelki na vrtu v letu 2011:

Grah Semenarne Ljubljana je kljub slabim razmeram 
bogato obrodil. Pridelali smo ga celo skledo. Učenci so 
ga vzeli domov, ostanke pa nesli svojim kuncem.

Sladka koruza, stročnice, buče 
Hokaido, paradižnik, kapusnice,…
vsega po malem. 



SODELOVANJE NA PRIREDITVAH:

RAZSTAVA FIŽOLA v knjižnici Makse 
Samsa Ilirska Bistrica, marec 2010

Učenci kmetijskih krožkov treh šol so 
skupaj po vaseh zbrali 121 domačih 
avtohtonih populacij fižola in jih 
razstavili v knjižnici ter na treh šolah in 
Kmetijskem inštitutu. Razstavo v 
knjižnici je spremljal bogat kulturni 
program. Ves fižol smo odnesli na KIS 
in je spravljen v genski banki semen.



Kmetijska tržnica, Ilirska Bistrica  september 2010



ALTERMED  Celje, marec 2011



Kmetijstvo je vir življenja!   

Pri kmetijskem krožku dajemo pomen zdravi prehrani, ohranjanju 
biodiverzitete in starih domačih avtohtonih populacij semen, 
kulturni dediščini, spoštovanju narave in kmetijstva ter 
gospodinjstva, cenjenju fizičnega dela in kmetijstva nasploh.

Mentorica Tamara Urbančič, julij 2011


