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POTEK DELA: 

 Rojstna letnica šolskega vrta Gimnazije Jožeta Plečnika sega v leto 2015, kar je 
razvidno v priloženem power pointu.  

 Od takrat naprej vsako pomlad, t.j. z mesecem aprilom, v celoti zasadimo šolski vrt, ki 
meri po velikosti 50 m2. 

 Enako smo storili tudi leta 2018 spomladi, jeseni 2018 pa se prijavili na Unescov 
projekt »Vzgajamo zelišča«.    

 Glede na dane razmere je vsako leto posajenih okoli 113 rastlin, t.j. 28 vrst zelenjave, 
27 vrst dreves, grmovnic in cvetočih rastlin ter 17 vrst zelišč.  

 Zelišča, ki domujejo na šolskem vrtu, so: majaron, origano, timijan, žajbelj, cikorija, 
melisa, ožepek, monarda, pravi pelin, bela mrtva kopriva, bazilika, koper, rman, boreč, 
drobnjak, kamilica, meta, ognjič, šetraj, kumina, žametnica. 

 Zaradi izobraževalnega vidika o pestrosti rastlinstva je izbor rastlin, ki jih zasadimo na 
vrtu, zelo raznolik. S posameznimi predstavniki so zastopane skoraj vse skupine 
zelenjadnic, ob njih pa rastejo tudi okrasne trajnice in lesnate rastline. Zasaditev 
temelji na kombiniranju dobrih sosedov, tako da rastline ena drugi pomagajo in se 
dopolnjujejo. Med njimi je tudi precej medonosnih zelišč in cvetja, kamor hodijo na 
pašo mestne čebele, ki domujejo na Rožniku, ter ljubljanski metulji.  



 Vrt s svojo pestrostjo nadomešča mnoge laboratorijske in terenske vaje, omogoča nam 
številne meritve, tu lahko izvajamo učne ure biologije, kemije, geografije in tudi fizike. 

 Vrt nas je tudi v tem šolskem letu nagradil. Ustvarili smo nov mega prostor za druženje, 
v učilnicah in na terasi je manj pregrevanja in temperaturnih šokov, manj je 
površinskega odtoka meteorne vode, naš vrt čisti zrak in prispeva h količini zelenja v 
mestu, ohranjamo biotsko raznovrstnost, gostimo žuželke, ptice in druge živali, 
opazujemo sezonsko dinamiko rasti in odnose med rastlinami, pogosteje smo v stiku z 
naravo, učimo se skrbno obdelovati vrt, skozi skrb za rastline se učimo odgovornosti, 
vedno bolj smo spretni z orodjem, učimo se skozi izkušnje na prostem, nadgrajujemo 
medsebojne odnose in se družimo v prijetnejšem okolju, imamo občutek, da smo lahko 
koristni, ustvarjamo kulinarične izdelke iz plodov lastne pridelave ter shranjujemo 
semena za naslednje leto.  

 Zato vas vabimo, da nas obiščete v mesecu maju 2019, ko bo vrt v popolnosti zaživel in 
se razcvetel, da se prepričate sami na lastne oči.  

 Za naslednje šolsko leto predlagam, da podaljšate čas za oddajo poročil, saj je rastna 
doba zelišč in vse zelenjave v aprilu šele na začetku, v maju in juniju pa na višku.  

 


