
Poročilo o dejavnosti projekta»Šolski ekovrtovi« v šol. letu 2017/2018 

 

V okviru projekta »Šolski ekovrtovi« so se tudi letos na našem šolskem vrtu odvijale razne 

aktivnosti, saj želimo učence ozavestiti o pomembnosti samooskrbe. 

Letošnje šolsko leto je bil lanskoletni trud lepo nagrajen. V 

torek, 24. 10. 2017 smo namreč imeli v Ljubljani jesenski 

seminar programa »Šolski ekovrtovi« in zaključni seminar 

projekta EAThink2015 – Jej lokalno, misli globalno, kjer je v 

zadnjem delu našega srečanja sledila podelitev znakov Šolski 

ekovrt in častnih izjav osnovnim, srednjim šolam in vrtcem, 

ki so izpolnili pogoje za usvojitev znaka. Zelo smo se 

razveselili novice, da je znak Šolski ekovrt prejela tudi naša 

šola, kar je bila tudi nagrada za naše prizadevanje in delo. S 

podpisom častne izjave smo zagotovili, da bomo na našem 

vrtu upoštevali nekatera načela šolskega ekovrtnarjenja.  

 

Jeseni so pridne roke 

učencev pobrale nekaj zeli iz 

nekaterih gredic, po 

opravljenem delu pa smo si z 

veseljem privoščili pobrati 

tudi nekaj korenja. Nekateri 

učenci so korenček poizkusili 

že kar v šoli, drugi pa so ga 

odnesli domov. Polni energije in v težkem pričakovanju jesenskih počitnic, so se učenci 

poigrali še v kupu listja, nato pa drug za drugim počasi odvihrali na počitnice.  

 



Spomladi smo se z ekipo 6. 

razredov na lep sončen dan 

odpravili na šolski vrt z 

namenom, da ga uredimo in 

pripravimo za nova semena 

in sadike. Vsakdo si je izbral 

njemu najbližje orodje 

(lopata, motika, grablje). 

Zavihali smo rokave, zavihteli orodja in prekopali zemljo na gredicah, pobrali nekaj zeli ter 

pograbili pokošeno travo okoli gredic. Učenci so med delom preizkusili različna orodja. S tem, 

ko so jih učenci preizkušali, so pridobili veščine, ki jim bodo prišla prav v življenju – lahko 

bodo imeli doma svoj vrt za samooskrbo, lahko pa bodo že sedaj tudi doma na vrtu svojim 

najbližjim pokazali, kako se pripravi zemljo za nove rastlinice. Po opravljenem delu smo bili 

vsi videti zadovoljni, da smo naredili nekaj koristnega, dobili pa smo tudi nekaj vitamina D, 

saj nam je ves čas prijetno sijalo sonce. 

Po krajšem oddihu konec tedna, 

je sledila ponedeljkova delovna 

akcija sejanja in sajenja na 

šolskem vrtu. Vreme nam je bilo 

naklonjeno, delovne vneme pa 

je bilo tudi dovolj, da naredimo 

nekaj koristnega. Z ekipo 

vrtičkarjev smo se dogovorili, da 

bo vsakdo izmed nas doma pobrskal po semenih in sadikah ter jih prinesel sabo v šolo. Tako 

smo se zjutraj skupaj odpravili na šolski vrt. Vsakdo si je izbral njemu najbližje orodje, 

razdelili smo se v manjše skupine, pregledali prinesena semena in sadike. Nato smo naredili 

načrt dela – dogovorili smo se, katera skupina bo prevzela določeno gredico in kaj bo tam 

posejala oziroma posadila. Vsaka skupina je prevzela odgovornost za svojo gredico oziroma 

del nje. Najprej je bilo potrebno gredice še malo urediti – razbiti večje grude, pregrabiti 

zemljo in pobrati še kakšno zel. Med samim delom pa smo pomagali drug drugemu tako pri 

sejanju in sajenju kot tudi z nasveti, da je bilo delo hitreje in bolj kvalitetno opravljeno. 



Posadili smo krompir, posavsko šalotko, rdečo čebulo, česen, grah, posejali pa smo korenček, 

stročji fižol, solato, bučke. Kasneje so se nam je pridružila tudi vrtčevska skupina vrtičkarjev, 

ki je obdelala svojo gredico in posadila jagode. Vse posajeno in posejano smo nato označili še 

s tablicami. Ekipa vrtičkarjev je bila videti zopet zadovoljna, saj je lepo zapolnila gredice s 

svojimi od doma prinesenimi semeni in sadikami. Sedaj bomo spremljali, kaj bo zrastlo na 

vrtu, kasneje pa upam, da tudi kaj skupaj pojedli. 
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