
 
 

 

HOB'S ADVENTURE     

 

Naslov učne ure (tema):  IZDELAVA MINI VISOKIH GRED v okolici šole 

Učiteljica / vzgojiteljica: NATALIJA VAHČIČ, OŠ ARTIČE 

Starost otrok: 8 LET 

Tip učne ure:    ura pridobivanja novih vsebin v povezavi z že znanimi (orientacija)  - 5 ur            

Učne oblike:     skupinska in  individualna, frontalna 

Učne metode:  terensko delo   IN  sodelovalno učenje  IN  raziskovalno učenje    

Cilji:  

 

 Učenci poslikajo posodo iz odpadne embalaže namenjeno mini visoki gredi - učilnica 

 S pomočjo karte in pametnega telefona poiščejo učenci točke v okolici šole, kjer naberejo 

material za svojo gredico – okolica šole, gozd 

 Izdelajo visoko gredico po navodilih – šolski vrt 

 V izdelano visoko gredico posadijo meto ali posejejo seme zdravilne kapucinke – šolski vrt 

 Visoke gredice zalijejo in negujejo ob šoli 

 

Pripomočki in učila:   
 

 Orientacijska karta Artič in pametni telefon: aplikacija Google map 

 Odpadne pločevinke paradižnika iz picerije – 4l, barve in čopiči 

 Naravni materiali iz gozda: vejice, lubje, mah, humus, listje… 

 Kompost iz šolskega vrta 

 Sadike mete in semena kapucinke 

 
 

Podroben opis aktivnosti: 

V celoletnem projektu Živim zdravo v tretjem razredu približam učencem pomen lastnega vrta in 

pridelave zelišč, začimb in zelenjave ter prednosti vrtnarjenja v visokih gredah. Med letom 

obdelujemo šolske visoke grede in izdelamo vsak svojo mini zeliščno visoko gredo za v lasten dom. 

Material za visoke grede nabiramo v okolici šole: gozd, travnik, šolski vrt in se pri iskanju lokacij 

orientiramo s pomočjo karte Artič in Google map aplikacije. 

1. V okviru likovne umetnosti in pouka spoznavanja okolja z učenci uzavestimo pomen 

recikliranja in ponovne uporabe odpadne embalaže. Ves mesec zbiramo odpadne 

pločevinke paradižnika iz bližnjih picerij. Pločevinke pri likovni umetnosti poslikamo z 

akrilnimi barvami. Le te bodo osnova za izdelavo mini visoke grede. 

2. Pri urah športne vzgoje in spoznavanja okolja gremo na teren z orientacijsko karti okolice 

šole – Artič. Učenci poiščejo tri točke – življenjska okolja, za nabiranje materiala za 

mini visoko gredo in izdelajo lastno mini visoko gredico: 

TOČKA 1: GOZD – orientiranje s pomočjo objektov  na karti in aplikacije Google map. 

V gozdu naberejo vejice, listje, humus, mah, lubje… 



 
 

TOČKA 2: ŠOLSKI VRT – orientiranje s pomočjo Google map in objektov na karti. Na 

šolskem vrtu iz kompostnega kupa vzamejo kompost, ki ga vkomponirajo v svojo min 

visoko gredico. Posadijo sadike mete ali posejejo semena kapucinke. 

TOČKA 3: VODNI VIR – visoke gredice zalijejo z vodo 

 

Tako izdelane mini visoke grede postavimo z učenci ob šolo in jih vsak dan opazujemo, po potrebi 

zalivamo. Ob koncu meseca odnesejo učenci svoje gredice domov in znanje razširijo med ostale 

člane družine, prijatelje, sorodnike, sosede… 

 

Ta sklop učnih ur sem ponovila že pet let zapored. Najbolj zabavno je bilo leto, ko smo sočasno 

postavljali tudi šolske visoke grede, kjer so učenci svoje pridobljeno znanje potem ponovno udejanjili 

na pravih, velikih gredah, ki nam sedaj predstavljajo mini učilnico na prostem. 

KO VEŠ, KAJ JEŠ! 

…………………………………………………………………………………………………………… 

POSLIKAVA PLOČEVINK… 

 

 

 

 

 



 
 

TOČKA 1: GOZD – orientiranje s pomočjo objektov  na karti in aplikacije Google map. V gozdu 

naberejo vejice, listje, humus, mah, lubje… 

 

 

 

 

 



 
 

TOČKA 2: ŠOLSKI VRT – orientiranje s pomočjo Google map in objektov na karti. Na šolskem vrtu 

iz kompostnega kupa vzamejo kompost, ki ga vkomponirajo v svojo min visoko gredico. Posadijo 

sadike mete ali posejejo semena kapucinke. 

 

 

 



 
 

 

 

 

TOČKA 3: VODNI VIR – visoke gredice zalijejo z vodo 

 

PRILOGA: ORIENTACIJSKA KARTA OKOLICE OŠ ARTIČE 

 


