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Povezovanje aktivnosti podaljšanega 

bivanja in predmetne stopnje. 



UREJANJE ŠOLSKEGA VRTA – 
PREDMETNA STOPNJA UČENCEV 

• Šolski vrt smo v šolskem letu 2011-12 na predmetni stopnji urejali učenci v okviru 
izbirnih predmetov OKOLJSKA VZGOJA I, II, in III (7., 8., in 9. razredi) pod 
mentorstvom učiteljice mag. Katarine Vodopivec Kolar. 

• Jeseni 2011 smo vrt uredili (populili plevel, postrigli zelišča) ter obrali pridelke ter 
ga pripravili na mirovanje v zimskem času.  

• Učenci izbirnega predmeta RASTLINE IN ČLOVEK pod mentorstvom Mojce 
Kanduscher so jeseni posadili čebulnice (TULIPANE in PERUNIKE). 

• V marcu 2012 smo vrt prekopali ter ga pognojili s hlevskim gnojem. Prekopali in 
pognojili smo jagode ter uredili tajnice – zelišča. 

• Konec aprila smo posadili: KROMPIR, KORENČEK, ČEBULO, ČESEN IN POSEJALI 
SOLATO. 

• V maju in juniju smo vrt skoraj vsak teden urejali (osipali krompir, pulili plevel, 
redčili korenček, solato, strigli zelišča…). Posadili smo še sadike SONČNIC, ki smo 
jih vzgojili v učilnici, ter posejali semena različnih JEDILNIH in OKRASNIH BUČ. 

• Že komaj čakamo naše pridelke, JAGODE ŽE ZORIJO! 

 



OPB – UREJANJE ŠOLSKEGA VRTIČKA 
  

Kaj smo v OPB počeli na vrtičku: 
 
• Zasadili smo različne vrste zelišč:meto, meliso, sivko, baziliko, ognjič, 

rožmarin… 
 
• Prekopali smo gredice. 
 
• Sejali sončnice, žametnice ter vijolice ter jih presadili na vrtiček . 
 
•  Uredili ter okrasili smo gredico s kamni, ki smo jih sami pobarvali. 
 
• Vsak teden smo populili plevel in zalili našo gredico. 
 
• Predvsem pa smo uživali na našem vrtičku, ko smo preizkušali 

različne okuse zelišč. 
 

 
 
 



PODALJŠANO BIVANJE 

Sejanje sončnic, žametnic, 
vijolic. 

Najbolje so se pri 
sejanju rožic odrezali 
fantje. 



PODALJŠANO BIVANJE 

Delo na 
vrtičku je 
lahko 
zabavno. 
Spoznali smo 
se tudi s 
koristnimi 
prebivalci 
našega 
vrtička. 
 



PODALJŠANO BIVANJE 



marec 2012 
PREKOPAVANJE  

IN GNOJENJE  

OKOLJSKA VZGOJA 



OKOLJSKA VZGOJA 

priprava gredic sajenje čebule 

sajenje česna 
zalivanje posevkov 

marec 2012        SAJANJE 



OKOLJSKA VZGOJA 

urejanje in  
striženje  

zelišč 

maj 2012 
NA VRTU 

USPEVA ŽE 
VELIKO 

PRIDELKOV 

redčenje solate, korenčka… 


