ŠOLSKO LETO 2016/2017

ŠOLSKI VRT
V SHEMI ŠOLSKEGA SADJA IN
ZELENJAVE
ŠOLSKI VRT KOT UČILNICA V NARAVI
Šolski vrt odpira veliko možnosti za izvajanje različnih aktivnosti med rednim poukom, poukom v
naravi, koristnim preživljanjem prostega časa ter za pridobivanje novega znanja v zdravem okolju.
Šolski vrt je zanimiv in praktičen način za postopno uvajanje najmlajših v okoljsko vzgojo in izob-

Vsebina:

raževanje. Z njimi lahko povežemo učence z naravo, ki je glavni vir njihove prehrane, jih naučimo
osnov vrtnarjenja in spretnosti ter znanja. Predstavljajo interdisciplinarni pristop več predmetov:

OŠ Marije Vere, Kamnik
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OŠ Olge Meglič Ptuj
OŠ Toneta Šraja Aljoše,
Nova vas
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VIZ II OŠ Rogaška Slatina
OŠ Prevole
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OŠ Škofja Loka - Mesto
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matematika, naravoslovje, umetnost, športna vzgoja. Z šolskimi vrtovi lahko dosežemo več izobraževalnih ciljev, vključno z vzgajanjem učencev za družbeno odgovornost do okolja.
Kristina Ločniškar,
mentorica šolskega vrtnarskega krožka

OŠ Marije Vere bogatejša za novo terasasto zeliščno gredo
Na OŠ Marije Vere učenci
že peto leto sodelujejo v
šolski interesni dejavnosti
ŠOLSKI EKOVRT. V okviru krožka pridobivajo nove
vrtnarske veščine. Vanj so
vključeni učenci razredne
stopnje, ki jih zanima praktično delo na vrtu. V preteklih letih so učenci vrtnarili na dveh talnih gredah, kjer so pridelovali
zelišča in zelenjavo. Postopoma pa je na šolskem ekovrtu dobilo svoj prostor tudi sadno drevje, jagodičevje in
trta. Vrt je postal stična točka med šolo in domom, saj starši učencev šoli pogosto podarijo sadike in delijo svoje vrtnarsko znanje. Učenci pa domov z veseljem odnesejo pridelana semena in sadike ter domače ozaveščajo o pomenu doma pridelane hrane.
V letošnjem šolskem letu je šola pridobila sredstva s strani projekta Šolski vrt v SŠSZ.
Šolski vrt smo obogatili s terasasto gredo, semeni in orodjem. V novi gredi so dobila
prostor zelišča, ki bodo služila za
pripravo najrazličnejših uporabnih izdelkov, ki nastajajo pri zeliščarskem krožku. Sedaj v šolskem vrtu domuje že približno 20
vrst zelišč. Naši učenci pa spoznavajo tudi stara zelišča, ki so
danes z marsikaterega vrta že
izginila. Tako pri nas še raste
roženkravt in hermelika.

OŠ OLGE MEGLIČ PTUJ

Lidija Žmavc

VRTolinček
Smo se novega vrta lotili,
z vrtolinčkom smo se vsi zabavali,
najprej kopali, obračali, sejali ter
vanj semena in sadike dali.
Ponosni in veseli smo bili,
ko vzklile so zeli.
Se vam zahvaljujemo,
da lahko naravo občudujemo.

OŠ TONETA ŠRAJA ALJOŠE NOVA VAS
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Ester Palinkaš
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VIZ II OŠ ROGAŠKA SLATINA

Damjana Kralj

Andreja Šilc Mihelič, vodja projekta

PROJEKT ŠOLSKI VRT - OŠ PREVOLE
Naša šola se je v šolskem letu 2016/2017 vključila v projekt Šolski
vrt v SŠSZ. Projekt organizira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki je podpisalo pogodbe z DOVES - FEE
SLOVENIA.
Na prostoru pri šoli smo postavili klasični vrt, ki služi kot učno
okolje. V okviru projekta smo dobili veliko orodja in drugih potrebnih pripomočkov za delo v vrtu (lesene sekance, organsko gnojilo,
kompost, šoto, vile za obračanje, lopatke, sadilne kline, motike,
grablje in grabljice, zalivalke, semena in sadiko maline). Učenci
radi delajo na vrtu, odgovorno skrbijo za rast rastlin, saj jim je delo
kot podeželskim otrokom domače.
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Lidija Hafner, Marjeta Kavčič, Andreja Benedik,
Natalija Krstič Rant, Marjetka Benedik, Maja Turk

UREJANJE VRTA NA OŠ ŠKOFJA LOKA - MESTO
Na OŠ Škofja Loka- Mesto smo šele v šolskem letu 2016/2017, pozno pomladi , začeli z urejanjem vrta. Končno nam je
uspelo, da smo pridobili košček zanj. Je na zelo sončni legi, zemlja je zelo porasla s plevelom, ki se ga še vedno težko znebimo. Trudimo se. To so šele naši začetki. Naše želje so velike.
Prizadevni učenci z mentoricama, s pomočjo učiteljic , hišnikoma, že delajo na vrtu. Razmišljamo, kako pridobiti nekaj sence, kako hitreje priti do vode. Male ročice se trudijo. Želimo si, da bi nam uspelo ohraniti rastoče bilke.

Prvi začetki, pletje, prekopavanje…..

Posadili smo zelišča...

Urejamo nasad čebulic...

Prizadevni učenci zalivajo ….

Trdoživi slak prerašča gredice. Sončnice, jagode, buče, krompir, feferoni, paradižnik, paprika so že pokukali
na dan. Veseli smo...
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