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ZAKLJUČNO POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA 

 

Naslov projekta: Šolski ekovrt 

Koordinator projekta: Darja Rajšek 

Šola/Aktiv: POŠ Jevnica 

Sodelujoči učitelji:Vesel Tanja, Ana Terzič, Maja Lenart 

Sodelujoči razredi/učenci:1.-5.razred 

 

Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 
Na našem vrtu je vsako leto več rastlin, ki jih učenci na novo spoznavajo. V tem 
letu so se v mlaki naselile žabe, mrest so prinesli učenci sami, nato pa so 
opazovali njihov razvoj. Prvič smo opazili tudi vodne drsalce. Prvič smo se lotili 
tudi setve še v zimskem času. Zraslo je korenje, solata in redkev. Učenci so 
spoznali, da imajo nekatere rastline rade tudi zimo in hladne dni. Vrtu smo  
dodali še nekaj novih zelišč, ki jih bomo v naslednjem letu uporabljali v čajnih 
mešanicah. Spomladi so posadili kar nekaj solate, ki so si jo nato učenci 
pripravili za kosilo.  
 

Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
- urejanje gredic, sejanje, sajenje, pobiranje pridelkov, kuhanje zeliščnih 

sirupov, marmelade 
- opazovanje živali (žabe, žuželke) 

 

 dejavnosti za starše: 
-starševsko srečanje s čajanko, zeliščnim pecivom 
 

 

 tematske razstave: 
- V hvaležnost jeseni (Jevnica) 
- Festival skupnosti (Litija) 
- Razstavni pano v avli matične šole 
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Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 

Učiteljice aktiva druge triade so si ogledale vrt ter pomagale pri 

odstranjevanju plevela. Učitelj Damjan Grobljar nam je izdelal novo tablo 

z napisom Šolski ekovrt.  

 učenci predmetne in razredne stopnje: 

            / 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 

Tanja Vesel in Darja Rajšek sva se udeležili jesenskega in spomladanskega 

seminarja Šolski ekovrtovi, ki ga organizira Inštitut za trajnostni razvoj. 

Sodelujemo z KS Jevnica in KUD Jevnica, v katerem deluje sekcija za razvoj 

podeželja in turizem.  

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: 

            / 

 

Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 

/ 

 

 

Uresničevanje vzgojnega načrta šole: 

Učenci z delom na vrtu privzgajajo delovne navade, razvijajo pozitiven odnos do 

rastlin, živali in zdravo pridelane hrane. Na vrtu med učenci potekajo različne 

interakcije, učijo se medsebojnega sodelovanja, drug drugemu pomagajo, 

starejši učenci svetujejo mlajšim. Prispevajo tudi k urejeni podobi domačega 

kraja.  
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Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

Že sedaj smo v pričakovanju jesenskega pridelka – to so lubenice, melone, 

kodrolistni ohrovt, radič, paradižnik.  Učenci bodo spoznali sadeže rastline, ki 

nam je letos prvič obrodila – aronija, polna sadežev pa sta tudi jablana in sliva. V 

naslednjem šolskem letu bomo več pozornosti posvečali zeliščem ter pripravi 

čajnih mešanic.  

 

                                                                                       Podpis koordinatorja projekta: 

        ________________________ 

Litija, 
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