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Učenci  v podaljšanem bivanju so risali, kako si

predstavljajo naš ekovrt



Z učenci smo posadili sadike cvetic v okrasne lonce 

in korita. 



Kompostnik smo učiteljice preselile v bolj senčen del vrta, na 
zemljo,ki pa je že nastala na starem kompostniku, so učenci 

posadili okrasne buče in sončnice



Petošolci in četrtošolci so z učiteljicama prekopali, obrnili rušo 

in uredili gredici ob ograji pred šolo.



Ob pomoči
hišnika smo novo nastale gredice ogradili z robniki.



Kuharica je pripravila in poslikala plastične posode, v katere 

zbiramo organske odpadke, s katerimi obogatimo kompostnik.





Konec meseca maja smo na predvidenem mestu ob šoli 
zakoličil vrt v obliki petkotnika (vsak razred bo imel svojo 

gredico), s skalnjakom na zgornji stranici vrta, ki obenem služi 

v oporo strmi brežini.



Kako bomo pridobili sredstva?

• Denar, ki smo ga zaslužili na POŠ Ribno z zbiranjem 
odpadnega papirja v spomladanski papirni akciji,

• denar, ki smo ga na POŠ Ribno zaslužili z zbiranjem alu-
pločevink,

• krajane smo ob kocu šolskega leta poprosili, da čez 
poletje ne oddajajo odpadnega papirja na komunalo, 
temveč ga namenijo naši šoli za šolski ekovt. 

• v mesecu septembru bomo organizirali še zaključno 
akcijo zbiranja odpadnega papirja,

• sredstva za ureditev vodnjaka s potopno črpalko, ki črpa 
vodo iz “greznice”, je namenil ravnatelj.



In ko je naše seme pričelo kaliti in rastlinice rasti…





Poskrbeli smo že za naslednje leto in pobirali semena.



Starši in krajani so se na poletno papirno akcijo zelo dobro 
odzvali in skoraj vsakodnevno vozili pred šolo odpadni papir.



V mesecu juliju je hišnik nad greznico, v kateri se sedaj nabira 
deževnica, postavil vodnjak in potopno črpalko. Tako smo si 

olajšali zalivanje gredic.





Šolska bio jabolka smo v OPB že krhlali in jih posušili.



Tako že žanjemo sadove našega 
dela…


