
17.5.2019 

1 

Andreja Trobec, OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača 
Radenci, 9. maj 2019 

 Kje se nahajamo? 

 Naše dolgoletno sodelovanje s Centrom za usposabljanje Elvira 
Vatovec Strunjan, enoto Divača. 

 Letošnji projekt: „NAŠ KOTIČEK – SOSEDOV VRTIČEK“. 

Uvod 

OD IDEJE DO VRTIČKA 
 
- Iskanje primernega prostora. 

 
- Šolski vrt pri sosedi. 
 
 
 
NAŠ SPROSTITVENI KOTIČEK JE POSTAL ŠOLSKI VRTIČEK 
 
- Merkurjev projekt „Zavihajmo rokave – za lepšo šolo“ 
- Nakup orodij in semen 
- Semenarna Ljubljana 
- Vključitev vseh učencev od 1. do 5. razreda 
- Najaktivnejši tretješolci: spoznavanje okolja, šport, italijanščina, 

podaljšano bivanje 
 

 

VRT NAS BOGATI 

Nasveti 
Pomoč 

VKLJUČEVANJE 
VAŠČANOV 

Pri LUM so učenci risali 
domiselne načrte vrta.  

ZUNANJA UREDITEV 

Čiščenje vrta in okolice, 
gnojenje, 

lopatenje in drobljenje prsti, 

AKTIVNOSTI V NARAVI 

ZBIRANJE SEMEN 
 

sejanje in sajenje, 
zalivanje, 
pletje, 
otikanje rastlin, 
pobiranje vrtnin. 

oblikovanje gred in 
poti, 

PRAKTIČNI  
NASVETI. 

Najboljši so bili vedno 

Opazovanje semen z 
vsemi čutili, 
razvrščanje, 

primerjanje,…  
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PRAZNIK ŠOLSKEGA VRTA 

Slabo vreme nam je preprečilo 
izvedbo na prostem. 
 
Sodelujoči: 
- vsi učenci podružnične šole 

Senožeče, 
- učenci Centra za usposabljanje 

Elvira Vatovec Strunjan in enote 
Divača, 

- učenci 5. razreda centralne OŠ dr. 
Bogomirja Magajne Divača, 

- kuharica Nataša Mislej, 
- učiteljice. 

 
 

Naravoslovni dan:  
„ Vrt – zdrava prehrana“.  

Izvedene delavnice 

Domače testenine 
Gnetenje,  
valjanje, rezanje. 

Bezgov in metin sirup 
Priprava bezgovega in 

metinega sirupa ter 
stekleničenje. 

Zeliščna omleta 

Priprava in peka. 

Nabiranje solate in 
njena priprava. 

Peka kruha: 

gnetenje in 
oblikovanje štručk. 

ZAKLJUČEK 
Gibanje na vrtu ohranja 

zdravje. 

- Prvi koraki v svet vrtnarjenja. 

- Tkanje novih vezi med 
učenci. 

Nove bogate izkušnje.  

- Zaužitje pridelane hrane. 

- Obrodili so veliko vedoželjnosti, 
motivacije in veselja. 
 
- Samostojno praktično delo na vrtu. 
 
- Opazovanje živih bitij. 
 
- Gibanje na svežem zraku. 

- Povezovanje z domačini. - Prostor za preživljanje prostega 
časa tudi med počitnicami. 

Zahvaljujem se 
vam za vašo 
pozornost. 
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Viri: 

• Fotografije so avtorska last Andreje Trobec. 
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