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POLLETNO POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA 

 

Naslov projekta: Šolski ekovrt 

Koordinator projekta:Darja Rajšek 

Šola/Aktiv:POŠ Jevnica 

Sodelujoči učitelji: Tanja Vesel, Maja Lenart, Nuška Štros, Marinka Eltrin 

Sodelujoči razredi/učenci:1.-5.r 

Realizacija zastavljenih ciljev : 
 

Realizirani cilji so: 
 - Pridobivanje delovnih navad. 
- Spoznavanje različnih rastlin. 
- Spremljanje življenjskega kroga rastlin. 
- Spoštovanje doma pridelane hrane. 

-  

Realizirane:  

 dejavnosti za učence: 
Delo na vrtu, skrb za gredice, pobiranje jesenske zelenjave, sejanje 
motovilca, razmnoževanje jagod, priprava zeliščnih čajev, izdelovanje 
naravne kozmetike, izdelovanje ptičjih pogač.  

 

 dejavnosti za starše: 
Čajanka s prodajo izdelkov, med drugim tudi naravne kozmetike, za katero 
smo uporabili naša zelišča in čaje. Staršem smo ponudili zeliščne čaje ter 
zeliščne piškote.  

 

 tematske razstave: 
Sodelovali smo na prireditvi V hvaležnost jeseni, v organizaciji KUD Jevnica, 
kjer smo razstavili naše pridelke in  fotografije ter sodelovali v kulturnem 
programu. Na jesenskem delu seminarja Šolskih ekovrtov smo v Power 
point predstavitvi udeležencem predstavili naš vrt.  

 
  

Sodelovanje: 
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 učitelji predmetne in razredne stopnje: 

Na enem izmed aktivov so si naš vrt ogledale učiteljice prve triade.  

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 

Vključeni smo  v projekt Šolski ekovrtovi v organizaciji Inštituta za trajnostni 
razvoj. Na jesenskem delu seminarja smo  prejeli  znak šolski ekovrt, ki ga 
inštitut podeljuje organizacijam, ki izpolnjujejo pogoje za to.  

Tanja Vesel se je mesečno izobraževala na permakulturnem vrtu v 
Predstrugah, pri permakulturni učiteljici Jožici Fabjan.  

Skupaj z otroci iz vrtca smo na vrtu na dan, ko je potekal tradicionalni 
Slovenski zajtrk, zapeli pesem Čebelar. Tudi sicer otroci iz vrtca obiskujejo 
naš vrt.  

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

Povezovanje z drugimi projekti na šoli: / 

Navezujemo se na projekt Shema šolskega sadja in zelenjave, saj učenci okušajo 
sadje in zelenjavo, ki zrastejo na našem vrtu.  
 

 

Uresničevanje vzgojnega načrta šole: 

Razvijanje pozitivnega odnosa do narave.  

Smernice za drugo polovico šolskega leta: 

Spomladansko načrtovanje in  priprava gredic , vzgoja sadik, setev, sajenje, skrb 
za gredice, postavitev vodne kotanje, obiranje ribeza – kuhanje marmelade, 
obiranje jagod, postavitev pitnikov za metulje ter gnezdilnice za netopirje.  

Obisk permakulturnega poligona (Slovenska Bistrica) – učiteljice.  

 

 

                                                                                       Podpis koordinatorja projekta: 

        ________________________ 

Litija, 14.2.2017 
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