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ČASOPIS SO SESTAVILI OTROCI IN MENTORJI IN JE ZA INTERNO UPORABO.

MED POČITNICAMI SMO DEŽURALI NA VRTU ……………………………………………………….. Urška
Med poletnimi počitnicami so vrtovi najbolj dejavni. In kaj bi naš šolski vrt poleti brez nas? No pri nas je že nekaj let
praksa, da ob koncu šolskega leta povprašamo učence in njihove starše, ali bi bili pripravljeni poleti skrbeti za šolski
vrt. Javijo se sami. V praksi je, da je dežuranje tedensko. V tednu dežuranja velja pravilo, da vrt zaliješ, potrgaš plevel,
vrtnine, ki pa v tistem tednu dozorijo, pobereš in doma poskusiš.

Anej:
»Jaz sem bil prvi dežurni vrtnar. Na vrt je prišla
cela naša družina. Pripeljali smo se s kolesom.
Dolgo časa sem se vozil.
Vrt smo zalili. Zalivalke z vodo niso bile pretežke.
Pomagala je tudi sestrica Ina. Pogledali smo, če
je že kaj zraslo. Nekaj je raslo. Koleraba. Pa
nisem vzel nobene, ker je bila še majhna. Všeč mi
je bilo dežurat. Ker učiteljice takrat ni bilo doma,
smo šli z njo na sladoled na koncu šolskih
počitnic. To je bilo fino.«

Zala:
»V mojem tednu dežurstva je bilo nekaj sončnih dni. Z
mamico sva na vrt prišli s kolesom. Dolga pot je bila. Na vrtu
sem zalivala. Pobrala sem pridelke. Zrasla je velika cvetača.
Našla sem tudi fižol in korenček. Zelenjavo sem dala v
majhen škaf in na kolesu odpeljala domov. Mami je skuhala
govejo juho iz zelenjave, korenček pa je skuhala kot prikuho
h krompirju.
Rada sem bila dežurna. Rada imam rastline in všeč mi je
tako delo. Preden sem šla domov, sem šla z učiteljico na
sladoled. To je bil najboljši del.«

Jaša:
»Jaz sem tudi dežural. Z mamico sva zalila in
očistila plevel. Na vrtu sem naredil kar nekaj
zanimivih fotografij. Pozdravil sem tudi
strašilo, ki mu je ime Nace.
Enkrat med dežurstvom sem šel z učiteljico
na sladoled.«

Mark:
»Tudi jaz sem bil en teden dežuren na vrtu.
Zalival sem naše visoke grede. Očistil sem
plevel okoli gredic. Zalil sem pridelke. S
seboj sem prinesel košaro, ker je učiteljica
rekla, da dobri vrtnarji poberejo pridelke v
tednu dežurstva. Jaz sem nabral kar veliko
zelenjave. Por, rdečo peso, zeleno za juho in
veliko glavo zelja. Zelenjavo je mami
uporabila pri kosilu.«
Nik:
Tudi jaz sem skrbel za vrt. Na vrsti sem bil čisto na koncu
počitnic. Me je malo skrbelo, da bom na dežurstvo pozabil.
Učiteljica mi je poslala sms, da sem na vrsti.
Vrt sem zalil. Populil sem plevel. Loti je z motiko porahljala
zemljo.
Pomagal je tudi oči. On je zalival. Mami je fotografirala in
pomagala meni.
Na vrtu sem že videl fižol, brokoli, zelje je začelo delati glave,
paradižnik je bil bolj slab.
Všeč mi je bilo, da sem se na vrt pripeljal s kolesom. Jaz se
peljem tudi na daljše izlete s kolesom.

Alen:
»Jaz sem dežurstvo komaj čakal. Enkrat sem na vrt prišel z
mamico in z avtom, drugič pa s sestrico in peš. Vrt sem zalil.
Pogledat sem šel paglavce v ribnik blizu vrta. Na vrtu je zrasel že
ohrovt, rdeča pesa in eno zelje. Zelje sem vzel domov. Iz njega
sva z mamico naredila solato, ki jo zelo rad jem.«

Anže:
»Jaz sem bil dežuren prvi. Z avtom sva se z
mamico pripeljala do parkirišča, potem sem šel na
vrt peš. V mojem tednu je tudi malo deževalo. Vrt
sem obiskal enkrat. Dvakrat sem ga zalil z mamico.
Na vrtu je rasel stročji fižol. Paradižnik je bil zelen.
Potrgal sem plevel.«

POLETJE NA ŠOLSKEM EKOVRTU OŠ DOMŽALE …………………………..…….. Katarina in Urška G.
Poleti je za šolski ekovrt skrbela čistilka Zlata.
Obrala in posušila je zelišča: SIVKO, METO, MAJARON,
KAMILICO, OGNJIČ.

Na vrtu so dobro uspevale bučke in paradižniki, sončnice so
krasile vrt in privabljale čebele ter ptice na obisk.

Sončne septembrske dni smo ponovno poprijeli za
orodje in začeli z urejanjem vrta. Potrebno je bilo
populiti plevel, paradižnikom smo postavili
močnejšo oporo. Vrt smo tudi zalili z deževnico.

PROMOCIJA ŠOLSKEGA EKOVRTA NA SEJMU ZA LJUBITELJE DOMAČIH ŽIVALI…... Katarina
V začetku septembra so učenci krožka ŠOLSKI EKOVRT ter izbirnega predmeta OKOLJSKA VZGOJA pomagali pri
pripravi čajnih mešanic in dišečih sivkinih vrečk iz posušenih zelišč iz šolskega ekovrta za promocijo na stojnici na
bližajočem se sejmu.

Na OŠ Domžale dajemo velik poudarek na humanitarnosti. Vsako leto se z različnimi
dogodki trudimo pridobiti sredstva za ŠOLSKI SKLAD, s katerimi finančno pomagamo
socialno šibkejšim učencem pri plačilu šole v naravi in drugih plačljivih dejavnosti. Iz
šolskega sklad se financirajo tudi nadstandardni programi kot so različni raziskovalni
in mediacijski tabori ter različne ekskurzije.

V nedeljo, 11. 9. 2016, je bil v Češminovem parku v bližini OŠ Domžale Sejem za ljubitelje malih živali. OŠ Domžale je
promovirala pridelke iz šolskega ekovrta ter zbirala sredstva za ŠOLSKI SKLAD. Pripravili smo vrečke s POSUŠENIMI
ZELIŠČI za čaje, dišeče SIVKINE VREČKE, šopke svežega ROŽMARINA, čudovite SONČNICE ter BUČKE in PARADIŽNIKE
iz šolskega vrta.
Izvedli smo EKO SREČELOV: EVRE PODARIM, EKO DOBIM!, kjer je vsaka srečka zadela darilo iz šolskega vrta. ŠOLSKI
SKLAD smo tako obogatili za cca. 300€.

VRTNA PREMETANKA …………………………………………………………………………………………… Urška
Poskusi poiskati vrtne besede in jih zapiši na črto.

VRTNI LABIRINT ………………………………………………………………………………………….. Urška
Pomagaj zajčku do korenčka.

VRTNARSKO PRESENEČENJE………………………………………………………………….. Katja J.
Drugošolec Teo se je ob koncu šolskega leta odločil, da bo domov odnesel naš razredni fižol. Na moje veliko
presenečenje ga je prvega septembra skrbno prinesel nazaj v tretji razred. Bil je prekrasen. Cele počitnice je skrbel
zanj. Ko je bil odsoten, je zanj skrbela njegova babica. Zdaj je zopet na naši polici in čakamo, da dozori seme. To seme
bomo spomladi dali v visoko gredo in pridelali nov fižol.

Plodovi fižola 1. 9. 2016

Učenec Teo

VETROKAZ …………………………………………………………………………………………………………….. Nik
Učiteljica Urška mi je dala izziv, da naredim vetrokaz. Najprej nisem vedel, kaj je to. Potem sva se z njo pogovorila in
sem dobil idejo. Najprej sem začel delati majhnega, čisto sam. Potem sem začel z očijem izdelovati večjega. Jaz sem
brusil, barval, malo žagal. Delal sem ga dolgo časa. Rad izdelujem zahtevne stvari. Vetrokaz je bil zahteven. Znam
izdelati sam tudi težje stvari.
Izdelal sem vetrokaz, ki sem ga postavil na šolski vrt. Tja sodi, ker smer vetra kaže korenček. Jaz pogosto pri kosilu
jem korenje. Zato sva se s sestrico odločila, da bo na smerokazu korenček. Korenček sem izdelal iz lesa in oči mi je
pomagal.
Ko sem prišel domov, sem pojedel kosilo, vzel vse dele vetrokaza in pripomočke za
postavitev ter šel z očijem in mamico na šolski vrt.
Po telefonu sem poklical učiteljico Urško, da smo skupaj postavili vetrokaz.
Zmenili smo se, kje bo stal. Oči je nato z lopato skopal luknjo. Vanjo sva postavila stojalo za
vetrokaz. Stojalo sem doma najprej zbrusil nato sem ga pobarval z zeleno barvo.
Pri postavitvi sem meril, če je stojalo ravno. Oči ga je potem pritrdil na visoko gredo, da ga
veter ne bo podrl.

Luknjo sem zakril in zemljo malo poteptal, da jo deževje ne bo odneslo. Nace strašilo me je
opazovalo.

Vetrokazu sva z očijem naredila tudi oznako z smeri neba. Sever, jug,
vzhod in zahod. S telefonom in kompasom smo poiskali sever in oznako
pravilno pritrdili na stojalo.

Na koncu sem dodal še korenček. Ta korenček se bo obračal z vetrom in tako določal smer
vetra. Jaz vem, da če veter pride s severa in piha proti jugu, veter imenujemo severnik.
Jaz sem ponosen na svoj vetrokaz. Zanj bom ves čas pridno skrbel, da bo delal in da bo ves
čas pobarvan. Ko bom šel v srednjo šolo, bo zanj skrbela učiteljica.
Za smerokaz sem dobil najboljšo oceno, zato sem vesel.

PODJETNIŠTVO IN NAŠ ŠOLSKI VRT ………………………………………………………………… Urška
V tem šolskem letu smo se začeli spogledovati s podjetništvom. Zakaj? Ker smo se vključili v projekt Erasmus +, YEE,
ki spodbuja podjetništvo v zdravi prehrani.
Pa smo si rekli. Zakaj pa ne? In ustanovili prvo virtualno podjetje v našem razredu, ki smo ga poimenovali Najboljši
vrt s.p..

Začelo se je s pobiranjem jesenskih pridelkov z vrta. Kaj vse smo našli! Pridelke smo poimenovali v slovenskem in
angleškem jeziku in jih razstavili v razstavnem kotičku.

Vendar te naše vrtnine niso kar tako. To so BIO vrtnine. Pogovorili smo se o tem, kaj pomeni bio pridelek. In ker
imajo takšni večjo vrednost, smo seveda to tudi oglašali.

Po ustanovljenem podjetju smo se pogovorili o načinu prodaje in oglaševanju. Kaj to pomeni, kako si naredimo
reklamo? Najprej so bili to oglasi na panojih. Kaj vse moramo izpostaviti v reklami? Način vzgoje, pridelave, zanimive
in aktualne rime, spodbude za čim prejšnji nakup. Nam je uspelo? Bi kupili našo zelenjavo?

Nato smo si ogledali tržnico. Kaj manjka? Cenik. Branjevke imajo cenik. Najprej smo cene zapisali ob imena vrtnin v
izložbi, nato pa smo naredili še cenike. Vsak svojega. Primerjali smo cene in se pogovarjali o tem, kdo je naredil
dobro reklamo in postavil ugodnejšo ceno za kupce. Ja, konkurenca je huda!

In ko smo razmišljali še malo dlje, smo predlagali našim potencialnim kupcem, da iz naših pridelkov lahko skuhajo
odlične jedi. Ponudili smo jim slastne in zdrave recepte.

No na koncu smo še posneli reklamne oglase. Vidite jih lahko v spletni učilnici projekta. To je bil poseben podvig.
Učenci so pripravili govorno vajo z opisom rastline, na koncu govorne vaje pa so nagovorili kupca, da njihov produkt
tudi kupijo.

Smo vas zdaj prepričali? Bi kupili naše izdelke? Na hodnikih se je govorilo o nas in o tem, da smo prave podjetniške
face!

ERASMUS+ PRIPRAVLJA ZELIŠČNE VREČKE ZA TRŽNICO ……………………………… Urška
Na našem vrtu pridno rastejo tudi zelišča. Učenci 9. razreda, ki so vključeni v projekt Erasmus+, bodo pripravili
zeliščne vrečke za prodajo na tržnici pri hrvaških prijateljih v projektu. Pred jesenskimi počitnicami so pobrali zelišča
in jih dali sušit. Nabrali smo meto, luštrek, zeleno in timijan. Nekaj utrinkov …

TUDI NAJMLAJŠI SO LAHKO DEL PROJEKTA …………………………………………………………. Urška
Vidim, da Andreja skrbi tudi za svojo najmlajšo skupino in jih vrtnarsko oz. zelenjavno izobražuje med sprehodi po
Varaždinski tržnici.

ZADNJA JESENSKA VRTNA OPRAVILA IN PRIPRAVA VRTA ZA ZIMO………………….. Katarina
Odstranili smo posušena
stebla paradižnika.

Topinambur se nam je spet preveč razrastel –
pridelek je bil res obilen.

Dekleta so populila še zadnji
plevel na cvetočih gredah.

Odstranili smo odcvetele sončnice.

Nabrali in pospravili smo semena lukovk za naslednjo
sezono.

Maline smo razredčili.

Ter odstranili trdovratni plevel.

Tako smo zaključili naša vrtna dela za letošnjo sezono in puščamo vrt v zimsko počivanje!

Projekt sva predstavili na Siriktu 2016 ………………………………………………………. Urška in Katja
V oktobru 2016 sva se s Katjo udeležili mednarodne konference Sirikt (www.sirikt.si), na kateri sva predstavili naš
eTwinning projekt. 20 x 20 sekund ali Beži beži je bil način predstavitve. Na 20 prosojnicah po 20 sek sva predstavili
bistvo našega projekta. Predstavitev si lahko ogledate v Twin Spacu projekta. Poslušalci so naše delo izredno
pohvalili.

ZA KONEC PA …

Zahvaljujem se vsem partnerjem projekta Vrtimo se na vrtu. Projekt je bil dobro zasnovan,
učenci in učitelji smo lahko pridobili veliko znanja. Menim, da je projekt zgleden primer,
kako lahko vsebine vrtnarjenja vključujemo v vse oblike našega dela. Le malo domišljije je
potrebno.
S to številko časopisa naš projekt uspešno zaključujemo. Upam, da se še kdaj srečamo, v
novih projektih.
Naj vam lepo raste!
Vodja projekta, mag. Urška Bučar

