Domžale, 22. 11. 2012

Dan sajenja dreves na OŠ Domžale
V četrtek, 22. 11. 2012, smo pred OŠ Domžale sadili drevesa in s tem praktično
nadgradili usmerjenost šole k vzgoji za trajnostni razvoj (VITR).

Ob šolskem vrtu je tako nastal pravi mali sadovnjak, saj smo posadili 6
slovenskih avtohtonih sadnih dreves: 2 češnji, 1 kutino, 2 jablani, 1 hruško ter
lesko. Oreh smo umestili na travnik med šolskim vrtom in igriščem, kjer upamo
da bo v prihodnje v njegovi košati senci nastala tudi »učilnica na prostem« za
učenje naravoslovnih vsebin v naravi. Divji kostanj pa smo posadili na
obnovljeno igrišče ob šoli. Na šolskem vrtu smo posadili tudi dve aroniji. Pri
zasaditvi so nam pomagali strokovni vrtnarji iz Arboretuma Volčji Potok, projekt
pa je omogočila KS Slavka Šlandra, s svojimi strokovnimi nasveti umestitve
dreves v prostor pa nam je pomagal dr. Habe, za kar sem mu zelo zahvaljujemo.

Pri sajenju dreves so bili prisotni vsi predstavniki ekošolske skupnosti (dva
učenca na razred), da so se seznanili s ciljem šole, da šolski vrt nadgradimo še z
avtohtonimi sadnimi drevesi in tako poskušamo še bolj celostno v šolski
program vključiti pomen samooskrbe in pridelovanja zdrave, ekološko
pridelane hrane, kar je ključen cilj projekta Shema šolskega sadja.

Strokovnjaki iz Arboretuma Volčji potok so učencem najprej strokovno razložili
in pokazali, kako se pravilno posadi drevo, nato pa so prijeli za lopate in drugo
orodje tudi učenci, ki obiskujejo izbirne predmete, ki praktično vključujejo VITR
vsebine v svoj program: kmetijstvo, okoljska vzgoja 1, 2, 3, raziskovanje
organizmov v okolici šole ter načini prehranjevanja. Sajenje dreves so si ogledali
tudi mlajši učenci podaljšanega bivanja.
.

Vsi učenci in zaposleni na OŠ Domžale se zavedamo, da predstavlja sajenje
dreves pomembno gesto pri ohranjanju narave, za kar se bomo vsi še naprej
zavzemali znotraj projekta ekošola.
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