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Ob zavedanju, da je Narava naša največja učiteljica, Vrt pa učilnica življenja, se 

trudimo na naši šoli ustvarjati take pogoje, da se učenci lahko naučijo čim več 

neposredno od Narave same. Da bomo to poslanstvo lahko najbolje opravljali, smo se v 

tem šolskem letu pridružili programu Šolski eko vrt. Vtisi iz obeh letošnjih seminarjev 

so več kot odlični. Čudoviti ekipi programa Šolski eko vrt bi se rada zahvalila, da nas s  

toliko srčnosti  in dobre volje bogatite z novimi znanji in vedenji in nas navdihujete, da 

vsak nov dan spreminjamo kakovost našega bivanja na bolje. HVALA. 

Mi pa bi radi z vami podelili našo prvo izkušnjo vzpostavljanja šolske zelene oaze, ki sega še 

v prejšnje šolsko leto. Takrat smo se odločili za korenito spremembo, ki smo se je lotili kar 

sami. Iz strnjenega avtomobilskega parkirišča smo del okolice šole s skupnimi močmi 

učiteljev in učencev prelevili v zeleno travnato oazo. Svoje jeklene konjičke učitelji sedaj 

parkiramo na oddaljenih parkiriščih, a pravzaprav smo z nekaj jutranjega sprehoda  tudi v tem 

pogledu kakovost svojega bivanja izboljšali. Pomembno pa je predvsem to, da se je rodil 

prijeten šolski park, v katerega smo lani vključili niz talnih vrtičkov, krožni senzorni poligon 

in nekaj zelenih učnih kotičkov. V toplejšem delu leta tukaj preživljamo lepe trenutke. 

Vsakodnevno spoznavamo in spremljamo mnoge procese v vrtu in naravi. Veseli smo, da 

lahko v živo opazujemo rastline, kako se v različnih obdobjih razvijajo od semena do ploda, 

da se lahko sami prepričamo o koristni pomoči vrtnih prebivalcev, ki jim v zameno za njihov 

trud na našem vrtu, prijazno ponudimo hotelsko domovanje. S samopridelavo in samooskrbo 

zelenjave in zdravilnih zelišč osmišljamo pomembnost in vrednost naših naporov ter smo 

hvaležni za številne privilegije, ki nam jih nudi narava. Učimo se tudi rokovanja z različnim 

orodjem in zemljo. Najbolj pa smo seveda veseli pridelkov, ki jih lahko sami pobiramo z vrta 

in si iz njih pripravljamo zdravilne čaje, okusne namaze, sveže solate, dišeče juhe, slastne 

sladice, negovalne kreme in druge izdelke. Z vsakim letom bomo našo malo zeleno oazico še 

dopolnjevali z novimi pridobitvami. Veseli smo razcveta letošnje pomladi, saj smo sedaj 

lahko pričeli z realizacijo načrtov, ki smo jih izdelali pozimi. Na podlagi živih maket, načrtov 

in plakatov, ki smo jih uspešno postavili na ogled tudi na letošnjem sejmu Altermed, smo 

dosedanje talne vrtičke pričeli nadgrajevati po permakulturnih načelih. Vrt bomo obogatili še 

z visoko in spiralno gredo. Pravkar  z učenci gradimo kompostnik in hotele za žuželke. Tudi 

zbiralnik deževnice bo vsak čas urejen. Seveda pa smo posejali tudi že prva semena, ki so se 

že razvila v vitalne sadike.  


