
Poročilo o dejavnosti projekta »Šolski ekovrtovi« 

 

Z veliko dobre volje so se v okviru projekta »Šolski ekovrtovi« tudi letos na našem šolskem 

vrtu odvijale različne aktivnosti. Učencem želimo namreč pokazati, jih naučiti in ozavestiti, 

kako pomembno si je ustvariti svoj vrt, kako je vedno bolj pomembna samooskrba, kako 

ravnati z orodjem, kako gospodariti z vodo, kaj odnesti z vrta in kaj pustiti na vrtu, kako iz 

semena in sadike zraste nekaj mogočnega, kar poganja vsa živa bitja, kaj od tega kasneje 

zaužijemo ljudje, kaj od tega pa podelimo z drugimi prebivalci vrta, z drugimi živimi bitji.  

Jeseni smo na uvodnem srečanju z učenci od 1. do 5. razreda spoznavali vrt. Ogledali smo si, 

kaj vse se nahaja na šolskem ekovrtu, prepoznavali rastline, se spoznali s sestavnimi elementi 

vrta, kot so zbiralnik za vodo, kompostni kup, ribnik, kasneje tudi vrtno orodje in druga 

pomagala za delo na vrtu. Pobirali smo zelenjavo – lanskoletni pridelek in jo odnesli domov. 

Hišnik je dodelal zbiralnik za vodo. Na severni strani vrta se nahaja nasad jabolk in imeli smo 

srečo, da smo našli še nekaj tovrstnega sadja in ga lahko zaužili.  

Letos smo se odločili za sodelovanje z društvom AlterEko, ki nam pomaga urejati šolski 

ekovrt. Vrtičkarji smo v oktobru nabirali, pobirali in okušali pridelke. Okusili smo čudoviti 

vonj melise, mete, origana, žajblja. Otroci so nabrali tudi nekaj čebule, korenja in jih že kar 

med samim delom pojedli, bučke pa so odnesli domov. Ko so se otroci malo podprli, so 

močno zavihali rokave in pomagali pripraviti tudi že prve gredice.  

V letošnjem letu nam je vreme resnično prizaneslo in smo lahko res izkoristili čas za druženje 

in delo na vrtu. Zelenjavo smo pobirali tudi v prihodnjih tednih. Umili smo jo kar v 

zalogovniku vode. Nadaljevali smo z oblikovanjem gredic – otroci so jih površinsko prekopali 

(prezračili), pri tem pa so se učili tudi dela v vrtnim orodjem. Pred tem so otroci posadili 

radič, čebulo, blitvo, gredice prekrili s kompostom, domov pa so odnesli zelišča, ki so jih nato 

lahko posušili, pospravili v kozarec, iz posušenih zelišč pa pozneje pripravljali čaj. Otroci so na 

krožku dobili doma pridelan domač melisin sirup. Opleli so še jagode in nekatere gredice.  

Na šolskem ekovrtu se je odvijalo prijetno predpočitniško druženje. Z otroci smo prezračili in 

opleli še nekaj gredic, na gredice pa iz kompostnega kupa in drevoreda nanosili nekaj listja za 

zastirko. Na vrt sta nas prišli pogledat tudi učiteljici razredne stopnje. Skupaj smo poizkusili 



novozelandski kivi, se okrepčali s sirupom melise, ki je bil zelo osvežujoč. Prijetno smo se 

družili, naredili nekaj koristnega, nato pa so otroci veselo odšli, saj so jesenske počitnice bile 

že pred vrati in za teden dni so lahko odmislili šolo. 

Po dobrem tednu premora smo se druženja in dela na šolskem ekovrtu zelo razveselili in bilo 

je prav fajn. Vrtičkarji so na nekaterih neobdelanih gredicah našli še nekaj korenja in čebule. 

Pobrano zelenjavo so umili kar v bajerju ali zalogovniku deževnice ter sproti med samim 

delom pojedli. Nadaljevali smo s pletjem, prekopavanjem gredic, nanje pa iz kompostnega 

kupa nanosili še nekaj listja za zastirko. Pobrali smo tudi nekaj hrena, ki so ga učenci odnesli 

domov. 

Iz društva Altereko so pripeljali uležan konjski gnoj. Otroci so nam pomagali skozi mrežo 

presejati gnoj, ki smo ga kot zastirko dali na gredice, kjer so bili posajeni solata, blitva, čebula 

in radič. V sodelovanju s šolsko kuhinjo smo uspeli zbrati tudi nekaj kartonskih škatel. Otroci 

so iz njih odlepili nalepke in lepilni trak ter jih raztrgali na več manjših delov. Zadnjo gredico 

smo pokrili še z eno plastjo listja, čez pa dali še karton, ki smo ga predhodno namočili v 

ribniku. Novost na šoli so tudi hoteli za žuželke, ki jih pridno polnijo različni žuželčji 

prebivalci. 

Vrtičkarji smo nadaljevali s sejanjem komposta. Z njim smo prekrili še preostale gredice, v 

katere smo že prej posadili špinačo, česen, čebulo, solato in blitvo. Uspelo nam je zaključiti 

zastiranje gredice ob ograji. Na gredico smo navozili debelo plast listja iz kompostnika, v 

ribniku dobro namočili karton, ki smo ga nekaj dni zbirali v šolski kuhinji in ga skladiščili v 

prostoru z vrtnim orodjem, z njim pa pokrili gredico.  

Kljub temu, da so se temperature konec novembra že spustile pod ničlo, je bilo sredino 

popoldne že tako toplo, da smo lahko nadaljevali z raznimi aktivnostmi na vrtu. Zbran karton 

iz šolske kuhinje smo zopet namočili v bajerju in ga porabili za zastiranje površin s plevelom. 

Konjski gnoj pa smo nalagali na že obložene površine z listjem in kartonom. S tovrstnim 

delom smo namreč zaključili pripravo vrtnih površin za prihodnje leto. Glavni cilj listnate, 

kartonaste in kompostne zastirke je zatreti rast plevela in izboljšati zemljo pred 

spomladansko setvijo. Zemlja na vrtu je pretežno glinasta in zbita in neprimerna za sejanje.  



Odstranjevali smo tudi hren, ki je zelo invazivna vrsta zelenjave. Pobrali smo še nekaj čebule 

in korenja, ga nekaj sproti umili in pojedli, preostalega pa odnesli domov. S pomočjo mreže 

smo zopet presajali kompost in še dodatno zastrli gredico s solato in radičem ter šparglje, ki 

smo jih predhodno porezali. Namen presejanja komposta je, da se odstrani kamenje, vejice, 

grude in druge reči, ki se jim želimo izogibati na gredicah. S presejanjem se kompost razrahlja 

oziroma prezrači. Kompost ob zastiranju gredic samo potresemo in ga ne tlačimo. Tako ne 

zbijamo zemljo, jo obogatimo in zagotovimo dobro pronicanje vode. Vrtičkarji smo se ob 

zaključku še dobro podprli z domačim kivijem in kakijem ter okrepčali z domačim melisinim 

sirupom. 

Na sporedu je bilo v mesecu decembru urejanje potk na vrtu. Ker je na  potkah precej zbita 

glinasta zemlja, po dežju pa tudi blatna, smo se odločili, da jo zastremo s plastjo sekancev, 

kar je praktično in prijetno očem. Tako se zemlja ne bo več zbijala, sekanci pa se bodo čez čas 

skompostirali in zemljo še dodatno obogatili. Pri delu uporabljamo čim več lokalnih dobrin, s 

katerimi se spodbuja lokalna pridelava in podpira lokalno skupnost. Konjski gnoj, ki ga je 

priskrbelo društvo, je služilo za oblikovanje in zastiranje novih gredic, tudi za zunanjo stran 

vrta. Predhodno smo gredice zastrli z listjem in kartonom. Čez zimo bodo gredice počivale, 

ves material pa se bo ta čas kompostiral.  

V očeh ekipe vrtičkarjev je bilo videti veliko zadovoljstvo, kajti gredice smo lepo zapolnili s 

semeni, s sadikami, listjem, kartonom, poti pa s sekanci. Pozimi bo vrt počival, spomladi pa 

bomo šli zopet novim zasevkom in sadikam naproti ter spremljali, kaj bo zrastlo na vrtu. 

Kasneje pa upam, da bomo pridelke skrbno pospravili v svoja usta, jih nekaj razdelili 

prijateljem, nekaj pa odnesli domov.  
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