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Šolski ekovrt - 
od ideje do prvih plodov 

Gimnazija Celje-Center 

Mentorica: Vesna Lavrinc, prof. 

Kako smo začeli? 

• Spomladi leta 2015 smo izdelali  

   idejni načrt za šolski ekovrt. 

 

• Jeseni so bila opravljena 

   gradbena dela in izdelane   

   visoke grede. 
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Zavihali smo rokave! 

• Novembra smo napolnili grede z 
materialom po permakulturnih 
smernicah. 

  

• Pri ureditvi smo upoštevali 
smernice varnega vrtnarjenja na 
onesnaženih območjih. 

 

Delovna akcija Ureditev visokih gred 
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Priprava na zimo in vrtnarska malica 

Pomlad-od zbiranja sadik do zasaditve 
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Akcija Podari sadiko za šolski vrt 

Akcija Podari sadiko za šolski vrt 
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Sledila je zasaditev 

Poimenovanje rastlin 
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In veselo čakanje na pridelek 

Šolski vrt 

• Šolski vrt prikazuje način, kako 
lahko vsak izmed nas prispeva 
svoj delež za vnovično ozelenitev 
planeta.  

• Če na vrtu pridelujemo hrano, 
začnemo ceniti napore, ki so 
vloženi v pridelek, in 
spoznavamo pozitivne rezultate, 
če jemo svežo hrano.  

 



28.3.2017 

7 

Šolski vrt 

• Številne aktivnosti od 
ureditve visokih gred in 
hotela za žuželke do zbiranja 
sadik, zasaditve, 
kompostiranja, proučevanja 
in pobiranja plodov  -
bogatijo utrip šole in 
ponujajo možnosti za učenje 
in sprostitev. 

Pouk in dejavnosti 

• Dijaki pri pouku in interesni 
dejavnosti ter pri različnih 
projektih proučujejo in 
urejajo visoke grede.  

• Štirje tematski vrtov 
ponujajo pester izbor zelišč, 
dišavnic, zdravilnih rastlin, 
jagodičevja in zelenjave. 
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Dijaki pripravljajo in izdelujejo 

• dijaki pripravljajo zeliščne čaje in 
zeliščne namaze, 

Dijaki pripravljajo in izdelujejo 

• izrezujejo okrasne buče  
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Dijaki pripravljajo in izdelujejo 

• izdelujejo naravno kozmetiko, 
naravoslovni model, 
eksperimentirajo,   

Dijaki pripravljajo in izdelujejo 

• Setvene posode iz odpadnih 
materialov, eksperimentirajo, 
skrbijo za vrt in vzgojo rastlin. 
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Lanska jesen je bila bogata s pridelkom 

Lanska jesen je bila bogata s pridelkom 
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Skuhali smo GCC juho 

In pripravili zeliščne namaze 
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Konferenca na vrtu 

Konferenca na vrtu 
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Sprostitev 

• Učilnica v naravi je za dijake tudi 
prostor druženja, sproščanja in 
preživljanja prostega časa med 
odmori. 

 

Po dolgi zimi se veselimo pomladi 
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Hvala za vašo pozornost 


