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NACIONALNI UNESCO PROJEKT 

 

»V sodelovanju z naravo, sam pridelam hrano zdravo.« 

 

 

 

POTEK NAŠEGA DELA 

 

V okviru nacionalnega UNESCO projekta UNESCO VRTIČKI smo v 2. b razredu na PŠ 

Unec izvedli kar nekaj dejavnosti. 

* Za materinski dan smo mamice razveselili z okrašenimi glinenimi lončki, v katere smo 

posadili narcise. Dogovorili smo se, da bodo (ko bo narcisa odcvetela) skupaj z 

mamico našli prostor za cvetlico na domačem vrtu. 

              

Najprej smo v lončke dali zemljo…                              …previdno posadili narcise… 

 

     

…jih zalili z vodo…                                                        …in z njimi gotovo razveselili mamice. 



 

* V lončke smo posejali sončnice, katere bomo kasneje posadili na šolski vrt na svojo 

gredico. Dogovorili smo se, da bo vsak skrbel za svojo sončnico. Žal so jih nekateri 

preveč, nekateri pa premalo zalivali in iz zemlje ni nič pokukalo, ali pa je pokukalo in 

kmalu »izginilo«. Ampak nič hudega. Iz napak se največ naučimo. Vsi skupaj smo tako 

ugotovili, da rastlinica zgnije, če jo PREVEČ zalivamo in oveni ter se posuši, če jo 

PREMALO zalivamo.  

       

               



* V okviru predmeta SPOZNAVANJE OKOLJA smo izvedli poskus, kaj se zgodi, če rastline 

ne zalivamo nič in kaj, če jo zalivamo preveč. Rastlina se posuši oziroma zgnije.  

 

Ali rastlina za svojo rast potrebuje svetlobo? V zemljo smo dali seme fižola ter lonček 

postavili v škatlo, v katero smo naredili pregrade, na vrhu pa izrezali luknjico. Ali si bo 

poiskal pot do svetlobe? Da. 

     

 

Spoznavali smo tudi: 

- vrt kot življenjsko okolje; 

- da rastline gojimo za hrano ter da za pridelavo potrebujemo orodja in stroje; 

- da rastline lahko zrastejo iz semen, potaknjencev, gomoljev ali čebulic; 

- razliko med semenom in sadiko ter kaj sejemo in kaj sadimo; 

- različne vrtnine; 

- kaj jemo pri posamezni rastlini – vrtnini (cvet, liste,…); 

- idr. 

 

V mesecu maju pa nas čaka še delo na šolskem vrtu. Obdelali bomo svoj kos vrta ter 

posejali in posadili različne vrtnine. Učenci že pridno zbirajo in nosijo v šolo domača 

semena.  


