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NAČRTOVANJE ŠOLSKEGA VRTA 
 

Nastajanje vrta je proces, saj vrt urejamo postopoma, načrt, ki ga naredimo, pa nam pove, kakšen 

bo naš vrt videti na koncu. Pri načrtovanju vrta ste lahko zelo ustvarjalni. Skupaj z učenci si oglejte 

vrtove po drugih šolah, obiščite botanični vrt, prelistajte katero od vrtnarskih knjig in revij, oglejte 

si slike na spletu ... Pomembno je, da so tudi otroci/učenci pri snovanju novega vrta kar se da aktiv-

ni. Pri načrtovanju si predstavljajte, kako bo videti vrt skozi otroške oči. Ne pozabite, da mora biti 

šolski vrt zabaven in funkcionalen. Vrt naj bo čim bolj preprost. Kljub različnim željam in idejam je 

pomembno, da si zastavite načrt, ki je izvedljiv. Načrt lahko vsako leto dopolnjujete, zadovoljstvo 

učencev, ki uživajo v učenju na vrtu, pa je tisto, kar zares šteje, in ne zapletenost ter imenitnost 

vašega načrta. 

 
 

Ko enkrat veste, kaj želite pridelovati, je treba razmisliti, kako narediti načrt vrta, ki bo ravno prav 
velik za vaše potrebe. Za gojenje zelenjave pravzaprav ne potrebujete veliko prostora – lahko si ure-
dite primerno visoke grede, lonce, palete ali reciklirate celo omare. 
Kateri tip vrta bo najboljši za vaše potrebe? Klasični vrt, visoka greda, gomilasta greda ... Kateri 

material imate na voljo? Ko ste določili tip, je pomembno, da določite in proučite lokacijo vrta. Za 

izbiro najboljše lokacije pa je pomembno, da razmislite o naslednjih dejavnikih: 

KAKO NAČRTOVATI VRT 

3. 

1. 2. 

4. 
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Zemljišče. Koliko zemljišča imate na voljo? 
Prvo leto začnite z majhnim vrtom, vendar 
glejte, da je okoli njega dovolj prostora, da ga 
v prihodnjih letih lahko razširite in nadgradi-
te. Učenci naj predlagano zemljišče izmerijo 
in zapišejo, kaj se na zemljišču nahaja 
(rastline, potke, ograja, vir vode, senčni pre-
deli ...), opišejo topografske značilnosti 
(raven, strm teren), podnebne razmere 
(temperatura, osončenost, padavine, veter) ter 
lastnosti tal (kisla, rahla, mokra, zbita tla ...). 
Določite merilo risanja ter s pomočjo milime-
trskega papirja skicirajte svoj vrt.  
 
Prst. Vsak uspeh vrta se pravzaprav začne s 
kakovostjo zemlje. Prst, ki je bogata z organ-
skimi snovmi in je dobre teksture, kot je na 
primer kompost, je ključnega pomena za vaš 
pridelek. Na teksturo prsti vpliva njena vseb-
nost peska, mulja in gline. Pomembno je, da 
določite tudi pH  prsti. 
 
Sonce. Večina rož, zelišč in zelenjave vsak 

dan potrebuje vsaj šest ur direktnega sonca. 

Če rastlinam ne zagotovite dovolj svetlobe, le-

te ne bodo dovolj obrodile, bolj dovzetne pa 

bodo tudi za napade žuželk ali bolezni. Učen-

ci lahko s pomočjo kompasa določijo sever. 

Razmislite, kako potuje sonce čez dan in kako 

to vpliva na senco. V senčnih predelih lahko 

postavite klopce ali pa gojite rastline, ki bolje 

uspevajo v polsenci (grah, listnata zelenjava – 

solata, špinača ...). 

 

Voda. Pri načrtovanju vrta je dobro upoš-
tevati, da bliže ko je vaš vrt viru vode, laže 
bo za vas pozneje.  
 
Odtekanje deževnice. Gibanje vode po 
vašem zemljišču je zelo pomembno. Obiš-
čite svoje zemljišče takoj po dežju ter ugo-
tovite, ali se voda nabira v luže ali pronica 
v tla. Na odtekanje vplivata tako naklon 
kot tip tal. Če se na zemljišču zadržuje 
meteorna voda, je bolje postaviti visoke 
grede, na pobočjih pa pripraviti manjše 
terase. 
 
Dostopnost. Vrt naj bo dostopen med 
poukom in po njem. Bliže ko je vrt učilnici, 
bolj bodo na njem dejavni učenci. Tak vrt 
je vidnejši, delo na njem se laže vpelje v 
pouk in je bolj priročen. 
 
Varnost. Zemljišče dobro preglejte, ods-
tranite strupene rastline in nevarne pred-
mete. 
 
Nadgradnja vrta. Dolgoročno načrtujte, 
kaj se bo dogajalo na vašem zemljišču. 
Raziščite, katere rastline bodo uspevale v 
razmerah, ki jih imate. Vrt lahko dopolnite 
tudi s senzorično potjo in skritimi kotički 
za igro otrok. 
 
Seznam rastlin. Želite gojiti zelenjavo, 

sadno drevje, jagodičevje, zelišča, cvetje ... 

Kdaj boste pobrali pridelek? Katere vrste 

boste gojili? 

Učenci vam bodo dali veliko zanimivih idej in predlogov, vendar 
ne boste mogli upoštevati vseh, zato je pomembno, da določite 
osrednjo temo vašega šolskega vrta. Temo lahko izberete na 
podlagi pravljice, ki ste jo brali, na podlagi filma, ki ste ga gleda-
li, na podlagi priljubljene jedi ali zanimanja učencev. 
Primeri tem šolskega vrta: vrt metuljev, abecedni vrt, mavrični 

vrt, zeliščni vrt, pica vrt, solatni vrt, zgodovinski vrt, pravljični 

vrt ... 

5. 
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NARIŠIMO SVOJ ŠOLSKI VRT 

1 Poštni nabiralnik 
2 Tuneli iz leskovine 
3 Zaboj za ogled korenin in deževnikov 
(Kakšne barve so korenine? Zakaj jih rastline pot-
rebujejo? Katere živali, ki živijo pod zemljo, opazi-
te? Kako se premikajo?) 
4 Kompost ali vermikompost (Kaj vse lahko 
kompostiramo? Česa na kompost ne smemo odla-
gati? Primerjaj deževnika iz kompostnega kupa z 
navadnim deževnikom.) 
5 Sončna ura (S pomočjo sonca in sence določi 
čas.) 
6 Klopca 
7 Hotel za žuželke (Kdo vse živi v vašem hotelu? 

Spremljajte življenje v različnih letnih časih.) 

8 Vrt (Poiščite sledove živali, ki živijo v vašem 
vrtu. Kaj počnejo živali na vrtu? Kako so rastline 
prilagojene na sušo?) 
9 Sadno drevje (Kateri letni čas je? Kako je videti 
sadno drevje v tem letnem času? Kako najraje zau-
žiješ sadje?) 
10 Vremenska postaja (Kakšno vreme imamo 
danes? Kakšna je temperatura zraka? Ali je deževa-
lo? V katero smer piha veter?) 
11 Ribnik (Kaj raste tu? Katere živali najdeš?) 
12 Pica vrt (Koliko sestavin za pico raste na pica 
vrtu?) 
13 Sistem za lovljenje deževnice 
14 Peskovnik z zemljo in mivko 
15 Igralni kotiček s kamenjem in lesom 

OPAZOVALNI LIST: VRT 

Z otroki/učenci se odpravite na vrt in raziskujte. V pomoč vam je lahko dodani opazovalni list. Ugo-
tovite, kateri letni čas je, katerega meseca smo, kakšno je vreme in kakšna je temparatura zraka. 
Kako vsi ti dejavniki vplivajo na življenje na vrtu? Učenci naj napišejo/narišejo, kaj slišijo, kaj vonja-
jo in kaj so zanimivega otipali. V večje okence lahko narišejo del opazovanega vrta ali pa prilepijo 
fotografijo. Katera opravila ste postorili? So vaša semena že vzkalila? Je paradižnik obrodil prvi 
plod? Kako se je spremenil vaš vrt? So otroci/učenci našli novo žival ali rastlino, ki je pri prejšnjem 
opazovanju še ni bilo? Na koncu šolskega leta boste iz opazovalnih listov lahko sestavili pravi mali 
vrtičkarski dnevnik.  
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TLA 

Tla imajo za človeka velik pomen. Brez njih ni življenja. Človek in vsa živa bitja so v tesni povezavi s 

tlemi. Skratka, na tleh stoji živi svet. Tla so nastala iz kamnin. To je tisočletni proces, ki traja še 

danes. So naravni zapis dogodka o njihovem nastanku, ti pa se kažejo skozi talni profil, katerega 

dobimo, če v tla izkopljemo luknjo in tako razkrijemo talni profil. Kaj s tem odkrijemo? 

a) Zgradbo.   
b) Delež humusa in skeleta. 
c) Prekoreninjenost. 
d) Barvo. 

      e) Vlažnost.     

Tvorni procesi tal potekajo vsak dan. Pomembno je, da tla razumemo in spoštujemo kot življenjski 
prostor, ki sega od površine tal do matične kamnine. V tleh se skrivajo številni živi organizmi, ki 
prispevajo svoj delež k nastajanju prsti oziroma tal. Zanimivo je, da je globina, do katere živijo talne 
živali, odvisna od njihove moči – sposobnosti kopanja. Veliko živali uporablja obstoječe talne špran-
je – votlinice, kanale, pore … Slabi kopači tal živijo v vrhnjem delu organske plasti ali horizonta, ki 
je rahel, vlažen, zračen in se v njem laže premikajo. Prav v plasteh blizu površja tal je  koncentrira-
nih največ organskih snovi, s katerimi se prehranjujejo, in zaradi zračnosti veliko kisika in vlage. To 
je optimalno okolje za talne živali. 
 
To je tudi okolje za rastlinski svet od semena do rastline. Talni svet je občutljiv svet. Od tega sveta 
je odvisna cela veriga živega sveta. Del tega občutljivega sveta tvorijo talne živali, nam bolj znane 
kot aktivni kopači (deževniki, žuželke, krti, voluharji, miši …). S svojim načinom življenja skrbijo za 
prezračevalnost  tal in posledično pripomorejo k izboljšanju kakovosti tal. 
 
Pomemben dejavnik za življenje v tleh je pH tal. Življenje v tleh in njegov obseg sta odvisna od pH 
tal ali reakcije tal. Znano je pravilo »ne preveč in ne premalo«, torej zmerno. Optimalni pH je v 
območju od 6 do 7,5 , torej od rahlo kisle do rahlo bazične reakcije. S povečanjem kislosti tal število 
živalskih vrst upada. Posebno  občutljivi  so deževniki. 
 

KAKOVOST TAL (rastline kot indikatorji kakovosti tal) 
 

 Pasja kamilica, kislica, divja mačeha, kisle trave = POMANJKANJE APNA V TLEH 
 Rogovilček, njivski osat, gladnica = PEŠČENA TLA IN S HRANO REVNA TLA 
 Regečica, velika kopriva, lapuh, njivska redkev = DOBRA, HRANILNA TLA 
 Rosnica, njivno zrcalce = ZELO BAZIČNA – ALKALNA TLA 
 Ločki, trstika, kalužnice = MOKRA IN MOČVIRNA TLA 

6. 

6. 

7. 
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TLA ZA VRTNARJENJE 

 
Posebna pozornost se nameni tlem, če so namenjena vrtu – vrtnarjenju. Najbolj optimalna rast veči-

ne rastlin je v rahlo kislih ali rahlo bazičnih tleh (pH6 in pH 7,5). Preveč kisla ali preveč bazična tla 

izboljšamo z dodajanjem apnenca, ker ta varuje tla pred zakisanjem. Na začetku vrtnarjenja mora 

osnovna ugotovitev in iz nje izhajajoče svetovanje in ukrepanje izhajati iz znanstvene analize tal, ki 

nam jo naredi ustrezen strokovni zavod. Drugi pomembni element za izboljšanje tal je hlevski gnoj. 

Ker tega primanjkuje, ga nadomestimo s kompostom, šoto in z drugimi gnojili. Tla, ki jih ne oskr-

bujemo dobro, spoznamo po tem, da v njih ni veliko talnih živali. Z gnojenjem in dognojevanjem 

skrbimo za nastajanje humusa in s tem za povečanje rodovitnosti. Brezpogojno morajo biti 

tla vlažna, navlažijo pa se z izmenjavanjem vode od spodaj navzgor (talna voda) in od zgoraj navz-

dol (dež, zalivanje). Tla za vrtnarjenje morajo biti okopavana, ker tako pripomoremo k zračnosti. 

Zrak potrebujejo tako korenine rastlin kot mikroorganizmi, ki imajo pomembno vlogo pri nastajan-

ju humusa. Količina vode in zraka v tleh je odvisna od kakovosti tal, ta pa vpliva na rodovitnost tal. 

Vrste tal: 
 

 peščena tla (dobro uspevajo: jagodičje, grah, fižol, cvetača, krompir, jablane in hruške) 
 glinasta tla (primerna za gojenje večine povrtnin, jagodičevja in sadnega drevja) 
 ilovnata tla (idealna zemlja za gojenje povrtnin) 
 apnena tla (dobro uspevajo kapusnice, grah in fižol ter sadje ni jagodičevje) 
 šotna tla (dobro uspevajo povrtnine, zlasti krompir, zelena in čebulnice, slabše sadno drev-

je ) 

Slika: Vrste tal. A) Peščena tla. B) Apnena tla. C) Šotna tla. D) Ilovnata tla. E) Glinasta tla. 

8. 
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GNOJENJE 

Rastline za svojo rast potrebujejo hranila. Napomembnejša tri hranila zanje so dušik (N), fosfor 
(P) in kalij (K). Dušik je potreben za rast stebla in listov ter za fotosintezo. Fosfor spodbuja rast 
korenin, izboljša cvetenje in rodnost rastlin. Kalij pripomore k razvoju korenin, k rasti rastline in 
odpornosti proti boleznim. Tudi drugi nutrienti so zelo pomembni, toda rastline jih potrebujejo v 
precej manjših količinah. Z učenci lahko v šoli izdelate gnojila, ki bodo ne le prijazna do okolja in 
živih bitij, ampak tudi cenovno ugodna. 

KOMPOST 
Postavimo ga na zavetno in senčno mesto, saj je za kompostiranje pomembna tudi vlaga. Tla 

morajo biti na tem mestu manj propustna. Kompostni kup naj bo širok 1,5 m. Pozimi nalagamo 

material v obliko trikotnika, da padavine hitreje odtekajo. Kisik je pomemben dejavnik pri nasta-

janju komposta, zato je najboljša višina, do katere nalagamo material, 0,8 – 1 m (le rastlinski mate-

rial) ali 1,5 m (če kompostriamo tudi živalski material). Kompostnik naj bo razdeljen na dva dela: 

v enem zbiramo material za kompostiranje, v drugem pa pripravimo kompostni kup. Kup začne-

mo s plastjo vej, smrečja ali koruznice, ki bo rabila za drenažo in zračenje. Izmenično nalagamo 

odpadke, ki smo jih zbrali poleti in ki vsebujejo veliko dušika (ostanki sadja, zelenjave, jajčne lupi-

ne, sveže pokošena trava,odmrli ostanki okrasnih rastlin) in material z veliko ogljika (seno, listje, 

slama, veje, pepel). Razmerje obeh vrst materiala mora biti približno enako, plasti pa ne smejo biti 

debelejše od 20 cm. Po vsaki plasti dodamo tanko plast gnoja ali preperelega komposta. Na vsake 

štiri tedne kup premečemo, kompost je tako uporaben že po petih mesecih. Če kompost oddaja 

neprijeten vonj, ga nemudoma premečite, dodajte suhe dele rastlin (veje, seno, slamo, suho listje), 

da povečate zračnost in zmanjšate vlago. 

9. 
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"PLEVEL" KOT GNOJILO: Številne rastline, t. i. "pleveli", so bogate z minerali, saj večina lahko 

črpa hranilne snovi iz globoke plasti zemlje, kar za gojene rastline ne velja. Za pripravo gnojil pot-

rebujete deževnico ali postano vodo, posoda, v kateri gnojilo pripravljate, naj bo plastična ali lese-

na (ne kovinska). Rastline, ki jih boste uporabili, narežite na manjše kose. Prelijte jih z vodo v raz-

merju 1 kg rastlin na 10 l vode. Vsak dan premešajte. Tekočina se bo penila in vrela ter imela 

močanj vonj. Gnojilo je primerno za uporabo, ko se neha peniti, redčimo pa ga v razmerju 1 : 10. 

11. 
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ZELENI ČAJ: Nežen zeleni čaj lahko za zaliva-
nje rastlin uporabite na vsake štiri tedne ( vre-
čka čaja na 4 l vode). 
 
ŽELATINA: Želatina je lahko za vaše rastline 
pravi vir dušika, vendar morate paziti, saj vse 
rastline ne uspevajo z veliko dušika. Raztopite 
zavitek želatine v skodelici vroče vode. Nato 
dodajte še tri skodelice hladne vode. Takšno 
mešanico lahko uporabljate enkrat na mesec. 
 
AKVARIJSKA VODA: Zalivajte rastline z 
akvarijsko vodo, ki jo odlijete iz akvarija, ko 
ga čistite. Akvarijska voda je za rastline čudo-
vito gnojilo. 
 
LESNI PEPEL: Pepel vsebuje veliko kalija. 
Vmešamo ga v substrat, preden sejemo in 
sadimo. Lahko ga potresemo v setvene brazde 
ali sadilne jamice. Na kislih tleh nam izboljša 
tla, saj reagira zelo bazično. Najprimernejši je 
za kapusnice, korenovke, plodovke, sadno 
drevje, jagodičevje in trto. 
 
GNOJILO IZ GABEZA: Odrežite približno 20 

cm dolga stebla in jih potisnite v dvolitrske 

plastenke. Plastenke napolnite z vodo do 2 cm 

pod zgornjim robom ter jih zaprite z zamaš-

kom ter vsebino pretresite. Čez mesec dni 

vsebino prelijte skozi cedilo v čisto plastenko. 

Gnojilo redčite v razmerju 1 del gnojila, 10 

delov vode. Gabezovo gnojilo je primerno za 

paradižnik, bučke in zelenjadnice, uparablja-

mo pa ga tudi kot  

aktivator za kompostnik. 
 
REGRATOV ČAJ: 40 g listov in cvetov regrata 
prelijemo z 2 l vrele vode. Čaj naj pokrit poči-
va tako dolgo, da se tekočina ohladi. Čaj nato 
precedimo in z nerazredčeno tekočino škropi-
mo po listih. Regradov čaj pripomore k boljši 
kakovosti plodov, močnejši rasti in krepitvi 
rastlin. 
 
VERMIKOMPOST: Vermikompost nastane iz 

rastlinskega materiala s pomočjo kalifornij-

skih deževnikov. Zaboj za deževnike lahko 

naredite iz starih desk. Postavite ga na senčno 

lego. Za tri kolonije deževnikov zadošča zaboj, 

velik 1,5 m x 0,7 m. V zaboj zvrtajte več lukenj, 

saj deževniki potrebujejo kisik. Za steljo pot-

rebujete kose kartona/časopisnega papirja, 

seno, prst, hlevski gnoj.Vse sestavine razrežite 

in zdrobite ter namočite z vodo. Zaboj napol-

nite do tri četrt višine. Dodajte deževnike in 

kako uro počakajte. Nato deževnike nahrani-

te. Hranite jih enkrat na teden z vsemi kuhinj-

skimi odpadki, narezanimi na manjše kose, 

razen z olupki citrusov, feferoni, česnom, 

mesom in ribami. Če je stelja suha, jo zalijte. 

Ko želite pobrati glistin, deževnike s steljo 

vred premaknite v eno polovico, v drugo pa 

jim nasujte svežo hrano. Deževniki se bodo v 

dnevu ali dveh preselilli, vi pa lahko v miru 

poberete glistin.  

V šoli in njeni okolici lahko vedno najdemo kakšno sestavino, ki jo uporabimo za gnojilo. 

Slika 10: Izboljšanje kvalitete tal: zbiralnik listja, 
kompost, vermikompost. 
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ZAŠČITA RASTLIN 

 
Zaščito rastlin lahko razdelimo na: ZAŠČITO 
PRED POZEBO, MRAZOM – SLANO, PRED 
MOČNIM VETROM, MOČNIMI NALIVI, 
TOČO, ŠKODLJIVCI IN PLEVELI. 
Vse navedeno lahko dosežemo z uporabo nas-
lednjih materialov: plastičnih folij, mrež, pleksi 
stekla, agrokopren … , ki nam omogočajo pos-
tavitev rastlinjakov, plastenjakov, zaprtih gred, 
tunelov, pregrad in varoval. 

Pleveli 
 
Veliko ljudi meni, da je plevel vse, česar si v vrtu ne želimo, ali da so to rastline, ki iz tal jemljejo 
veliko hranilnih snovi kulturnim rastlinam. Glede na čas rasti poznamo enoletni in trajni plevel. 
Enoletni pleveli se razmnožujejo s semeni, trajni pa delajo daleč segajoč preplet korenin. Priporo-
čamo najučinkovitejši način in okolju prijazen, ta pa je, da zatiramo vse plevele, takoj ko odžene-
jo. Trajni plevel zatiramo z odstranjevanjem korenin. Plevel uspešno zatiramo tudi s pokrivanjem 
tal s koprenami, folijo, z zastirko in okopavanjem. 
 
Najpogostejši pleveli na vrtu: pasja kamilica, kislica, divja mačeha, rogovilček, njivski osat, 
regečica, velika kopriva, njivsko zrcalce, navadna zvezdica … 
Če ste z ročnim odstranjevanjem neuspešni, priporočamo, da se obrnete po nasvet na svetovalno 

službo za uporabo fitofarmacevtskih sredstev. 

NAJPOGOSTEJŠI ŠKODLJIVCI NA VRTNINAH 

ŠKODLJIVEC UKREPI 

GOSENICE Z zaščitnimi rokavicami odstranite gosenice in jajčeca. 

KOLORADSKI 
HROŠČ 

Z zaščitnimi rokavicami odstranite jajčeca, gosenice in hrošče. Ljubiteljice 
koloradskih hroščev so domače kokoši. V pomoč pa so vam lahko tudi žabe, 
ptice, pikapolonice. Rastline, kot so kapucinke, ognjič, hren, meta, česen in 
fižol, odganjajo hrošče. 

LISTNE UŠI Za zatiranje uši uporabite ličinke pikapolonic ali ustrezen insekticid. Sadite 
sivko, žametnico, ognjič in kapucinke, ki odganjajo listne uši. Ušem smrdijo 
tudi čebula, česen in hren. Začimbe, kot so bazilika, šetraj, meta, kumina, 
timijan in žajbelj, vam bodo prav tako v pomoč pri preganjanju uši. 

POLŽI Z zaščitnimi rokavicami pobirajte polže in jih odstranite, vnesite žabe krasta-
če na vrt, saj so plenilke polžev. Rastline, ki jih lahko uporabite za zastirko, so 
bezeg, klek, rman in vratič. Polži ne marajo čebule in česna, kapucink, ognji-
ča, glavinca ... 

STRUNE Ob okopavanju tal pridejo na površje ličinke in so hrana ptičem, ali pa na žeb-
lje nabodite na koščke narezano korenje ali krompir in zakopljite v globino 5 
do 6 cm v tla. Vabe pregledujte in jih nadomestite s svežimi. Privabljene stru-
ne uničite. 

VOLUHAR Nastavite pasti za voluharje. Poskrbimo, da živi na vrtu čim več naravnih ple-

nilcev voluharja, kot je npr. jež. Voluharju smrdijo rastline, kot so medena 

detelja, kristavec, križnolistni mleček, narcise in tulipani. 

12. 
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NAJPOGOSTEJŠI VRTNI ŠKODLJIVCI 

13. 
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NARAVNI SOVRAŽNIKI VRTNIH ŠKODLJIVCEV 

 

Prav vsaka rastlina ali žival ima v naravi svojo vlogo. Listne uši poskrbijo, da se rastline ne razras-

tejo preveč. Za listne uši poskrbi pikapolonica, ki pozneje postane hrana ptici. Ptico upleni kuna. 

Če odstranimo eno žival, porušimo naravno ravnotežje, na vrtu pa nastanejo težave. Potruditi se 

moramo, na vrt privabiti čim več različnih živali, ki nam bodo pomagale pri ekološkem vrtnarjen-

ju. Vsaka žival pa potrebuje tudi bivališče in ustrezne življenjske razmere.  

JEŽ 
Hrani se z gosenicami, ogrci, bramorji, polži 
in mišmi. Rad se zateče pod gosto grmičevje, 
zato mu posadite čim več grmovnic. Poskrbi-
te, da bo imel jež tudi pitno vodo. 
 
KRT 
Krt ni vegetarijanec in bo koreninice naših 
vrtnin pustil pri miru. Več škode lahko sicer 
naredi s privzdigovanjem rastlin. Krtine upo-
rabljajte za sajenje balkonskih rož, prst pa 
lahko dodate tudi v kompostnik ali vrtno gre-
do. Prehranjuje se z ličinkami žuželk, ogrci, 
sovkami, mravljami, stonogami ... 
 
KUŠČARJI 
Hranijo se z gosenicami, črvi, kobilicami in 
celo polži. Za kuščarja, npr. martinčka, uredi-
te bivališče iz kupa kamenja (lahko naredite 
tudi skalnjak. Tudi slepec, ki spada med brez-
noge kuščarje, se hrani z žuželkami, črvi in 
polži. 
 
NETOPIRJI 
Netopirjeva hrana so ponoči dejavni škodljiv-

ci, kot so jabolčni in češnjev zavijač ter sovke. 

Hrani pa se tudi s pedici, majskimi hrošči, 

komarji in gosenicami. Da bi privabili netopir-

ja, mu na sončno mesto dva metra od tal pos-

tavite posebno hišico.  

PTICE 
Glavna hrana ptic so gosenice, uši in številne 
druge žuželke. Vrt zasadimo z različnimi 
grmovnicami in drevjem, da bodo ptice lahko 
gnezdile. Pticam uredite napajališča, postavite 
jim gnezdilnice. Za svoje pernate prijateljice 
poskrbite tudi pozimi s ptičjimi krmilnicami 
in lojnatimi pogačami. 
 
PIKAPOLONICE 
Hranijo se z listnimi ušmi, pršicami, kaparji ... 
Ličinke pikapolonic so 8 mm dolge, sivo mod-
re barve z rumenimi pikami ter dlakavimi 
izrastki ob strani. Marsikdo ličinko zamenja 
za katerega od škodljivcev in jo pokonča. Prav 
ličinke, do stopnje bube, pojedo več kot 800 
listnih uši.  
 
ŽABE IN KRASTAČE 
Privabimo jih z mlako ali ribnikom, ki ga ure-

dimo čim bolj naravno, robove zasadimo z 

gostim rastjem. Glavna hrana žab in krastač 

so mravlje, gosenice, žuželke in polži. 

14. 
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TEŽAVA RASTLINE 

Mravlje meta, navadni vratič, česen 

Listne uši kapucinka, paradižnikovi listi, bazilika, meta, čebula, kopriva, 
česen 

Gosenice metuljev na zelju rožmarin, meta, koper, žajbelj, česen, origano, navadni vratič, 
timijan, kamilica 

Gosenice česen, paradižnikovi listi, poper na listih rastlin 

Bolhe navadni vratič, meta, pelin, komarček 

Muhe navadni vratič, pelin, meta, bazilika, kolonjska vodica 

Sadna muha bazilika 

Glive kopriva, žajbelj, hren 

Miši pelin, meta 

Plesni drobnjak, suh žajbelj, kopriva 

Komarji navadni vratič, meta, česen, pelin 

Molji žajbelj, meta, rožmarin, timijan, pelin, sivka 

Rdeči pajek čebula 

Polži zastirka iz hrastovih listov, posušen rožmarin, pelin, česen 

Resarji bolhač 

Paradižnikova muha česen 

Žuželke česen 

Bela muha kapucinka, pršilo iz bazilike 

15. 
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NAJPOGOSTEJŠE BOLEZNI 

Na nobenem vrtu se ne moremo popolnoma izogniti boleznim, zato je pomembno, da se jih nauči-

mo prepoznavati in pravilno ukrepati, ko se pojavijo. 

16. 
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ZALIVANJE 

Beseda zalivanje nas asociira – opomni na skrb pred izsušitvijo ali uvenelostjo rastlin. Iz leta v leto 
je čedalje pomembnejše vprašanje, kako priti do vode za rastline. Možnosti,  kako priti do vode, so 
različne in so odvisne od tega, kako daleč so vrtovi od vodnih virov. Ti viri so: potok, reka, jezero, 
podzemeljska voda, vodovodno  omrežje. Torej načinov, kako do vodnih virov, je veliko. Najžlaht-
nejši način glede varčnega pristopa, kako do vode, je zbiranje deževnice v zbiralnikih. 
 
Vsaka zbrana voda je vrednota, to je odnos do vode kot najpomembnejše naravne dobrine. Dežev-
nica kot naravna dobrina je zastonj. Zato zbirajmo in shranjujmo deževnico. Zbiralniki deževnice  
naj bodo pokriti, tako preprečimo razvoj komarjev v poletnem času, naselitev alg in različnih 
okužb, ki bi lahko škodile rastlinam. 

 
KDAJ JE PRAVI ČAS ZA ZALIVANJE? V zvezi s tem svetujemo: 

 Odsvetujemo zalivanje v vročih sončnih dneh. Zakaj? Nevarnost požigov listov in korenin-
skih lask – koreninic (šok rastline). 

 Ne zalivajmo zgodaj zvečer po vročem dnevu. 
 Priporočamo zalivanje, ko se zmrači in se s tem ozračje ohladi, ter zgodaj zjutraj v jutranjem 

hladu. 

KAJ PRIDELOVATI? 
Odgovor je preprost – avtohtone udomačene sorte. Tako ohran-
jamo stik z lastno tradicijo. Avtohtone in udomačene sorte so 
zaradi prilagojenosti na rastne razmere pri nas uspešne sorte. To 
prilagojenost so dobile skozi stoletja skrbnega vrtnarjenja. Naj  
naštejemo le nekaj avtohtonih sort: solata leda, motovilec ljub-
ljanski, korenje ljubljansko rumeno, fižol jabelski pisanec, česen 
ptujski spomladanski, čebula ptujska rdeča, paradižnik val … 
Naloga vsakega vrtnarja, vrtičkarja in vzgojno-izobraževalnih 

institucij bi morala biti ohranjanje avtohtonih in udomačenih 

sort, in sicer od semena do sadike, od sadike do plodu in od plo-

du do semena. Posebej priporočljivo in zaželeno je, da pri tem 

sodelujejo otroci, učenci in dijaki od vrtca do srednje šole, saj 

tako neposredno in spontano poskrbimo za njihovo zgodnje sez-

nanjanje s pomenom starih sort za zdravo prehranjevanje in 

ohranjanje raznolikosti in pestrosti vrtnin. 

Kaj vse lahko pridelujemo na vrtu? 
Solatnice, kapusnice, stebelnice, stronč-
nice, čebulnice, korenovke, gomoljnice, 
plodovke sadje in zelišča. Pred odločit-
vijo upoštevajte vrste tal. 
 
Pridelava na vrtovih spada med lokalno 

pridelavo. Z lokalno pridelanimi vrtni-

nami pripomoremo k zdravju, varovanju 

okolja in ohranitvi tradicije slovenskega 

podeželja. 

17. 
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KOLOBARJENJE 

 
Kolobarjenje je vrtnarska tehnika, kjer enoletne rastline gojimo vsako leto na drugem delu vrta po 
določenem zaporedju. Tako se izognemo težavam z boleznimi in škodljivci. Kolobarjenje vrtnin 
na šolskem vrtu lahko poteka sezonsko in tudi letno. Pri kolobarjenju določimo mesta, kamor 
bomo posadili rastline. Vrtnine imajo različne potrebe po hranilih in pH-ju tal. S kolobarjenjem 
preprečujemo izčrpavanje tal ter omogočimo rastlinam, da čim bolje izkoristijo razmere v zemlji, 
ki so nastale s predhodnim sajenjem drugih rastlin na istem mestu. Rastline v posamezni skupini 
vrtnin imajo enake škodljivce in bolezni. Tako s kolobarjenjem rastlin dosežemo, da so le-te manj 
občutljive na napade različnih škodljivcev in širjenje bolezni. 
Če imate možnost, lahko učenci sami poiščejo informacije o kolobarjenju (splet, revije, knjige). 

Slika: Kolobarjenje na gredi glede na pH tal in potrebe po hranilih. Posevek A – plodovke, 

imajo rade bolj kisla tla. Naslednje leto na njihovo mesto sadimo posevek B – čebulnice, gomoljni-

ce in korenovke. Vrtnine posevka B potrebujejo alkalna tla, zato pred sajenjem na grede dodamo 

apno. Na mestu posevka B posadimo stročnice (posevek C), ki tla obogatijo z dušikom. Stročni-

cam sledijo kapusnice (posevek D), ki so velike porabnice hranil. Nato na gredo zopet sadimo 

posevek A. Pomembno je, da v štirih letih na isti gredi ne gojimo rastlin iz iste botanične družine. 
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20. 

Spodnje slike prikazujejo skupine vrtnin in njihove potrebe po hranilih. 
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HITRI IN VMESNI POSEVKI, DOBRI SOSEDJE NA VRTU 

 
Ko boste določili, kam boste posadili glavne pridelke, lahko razmislite še o gojenju hitrih in vmes-

nih posevkov. S tem boste učinkoviteje izkoristili prostor, ki vam je na voljo, ter gojili rastline, ki 

vam bodo hitro obrodile. 

RASTLINE ZA HITRI POSEVEK 
 
Hitro rastoče rastline so pravzaprav neprecenljive. Ker za 

rast ne potrebujejo veliko časa, so zelo primerni posevki v 

šolskih vrtovih. Omogočajo, da na majhnem prostoru 

vzgojimo veliko pridelkov. Pri sajenju rastlin glavnega pri-

delka (npr. buče) pustite med njimi malo več prostora. Na 

prostor, ki vam je na voljo, posejte hitri posevek, kot so 

redkvice (užitni so tudi listi), špinača, zelena solata, grah 

in fižol (poganjki za solato), sončnice (poganjki za solato), 

zelišča (bazilika, koriander, gorčica, koper—pobiramo 

majhne rastline in jih uporabimo za garniranje), repa in 

rdeča pesa (mladi listki za solato) ... 

RASTLINE ZA VMESNI POSEVEK 
 
Hitro rastoče rastline posejete potem, ko poberete glavni pridelek. Med hitro rastoče rastline spa-

dajo zelena solata, špinača in redkvica. Lahko pa prostor zasadite tudi z rastlinami, ki tlem dodajo 

dušik in preprečijo razrast plevela, kot so ogrščica, volčji bob, ali rdeča detelja, ki jih pozneje 

porabite za zeleno gnojenje. Sejete lahko lucerno, grah, ječmen, ajdo, oves, rž, grašico, zimsko 

žito (te posevke spomladi vsaj tri tedne pred novo setvijo prelopatajte, da se dekompostirajo). 

21. 

22. 
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DOBRI IN SLABI SOSEDJE 

Povzeto po: Companion planting chart. [online]. Dostopno na spletnem naslovu: https://s3-us-west-

2.amazonaws.com/walden-cdn/downloads/pdfs/Poster_GDN_Com_Plant.pdf. 

Upoštevanje dobrih sosedov na vrtu pomeni, da skupaj sadimo vse tiste rastline, ki spodbujajo živ-
ljenje in rast. S tem ustvarimo življenjsko okolje, ki vključuje zelenjavo, drevesa, sadje, grmovje, 
rože, plevel, živali, mikroorganizme, vodo, hranila ...  Lep primer je skupna zasaditev fižola, koruze 
in buč. Fižol tla obogati z dušikom, koruza nudi oporo fižolu, buča pa s svojimi listi prekrije tla ter 
onemogoča rast plevela in preprečuje izhlapevanje vode. Z upoštevanjem dobrih sosedov pritegne-
mo k rastlinam koristne žuželke in druge organizme, zmanjšujemo napad različnih škodljivcev in 
bolezni, spodbujamo zdravje rastlin in povečamo celokupni izkoristek. 
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SETEV IN SAJENJE 
 

Setev in sajenje sta najstarejši aktivnosti človeškega rodu, ki sta vseskozi do danes povezani z 
zemljo in eksistenco človeka. Človek je bil že na svojem začetku prisiljen zbirati hrano (semena), 
saj je bilo od nje odvisno njegovo življenje. Da bi lahko preživel, je začel spreminjati naravo tako, 
da je zbiral in sejal semena, sadil korenine … S tem so bili postavljeni temelji umetne selekcije z 
namenom, da bi si omogočil življenje. Današnji človek razpolaga z najsodobnejšimi strokovno-
tehnološkimi znanji s področja selekcijske in genetske znanosti. Marsikdo je pozabil, da so najsta-
rejša in najpomembnejša človekova hrana SEMENA, ki imajo svoje korenine iz 
 
STAREGA SVETA, in sicer: pšenica, ječmen, oves, grah, riž, leča 
in 
NOVEGA SVETA, in sicer: koruza, fižol, buče. 

SAJENJE V SETVENE ZABOJČKE 

 
Za uspešno setev in sajenje potrebujemo zdravo seme, primerno 
podlago za kalitev – setveni substrat, katerega lahko pripravimo 
sami ali ga kupimo, biti pa mora primerno vlažen, imeti mora pri-
merno svetlobo, temperaturo (18 0C) in okolje – prostor. Semena 
sejemo ali sadimo v primerne posode, to so lahko lončki ali gojit-
vene plošče iz različnih materialov, plastike, stiropora … Za setev 
primerne posode so tudi jogurtovi lončki. Posode za setev naj 
bodo nove. Posejana semena postavimo v rastlinjak ali na oken-
ske police in s tem zagotovimo zgodnji razvoj sejancev. 
 

OSKRBA SEJANCEV 

Zdrave sejance omogoča le njihova pravilna oskrba: 
 Ko seme vzklije, ga moramo presaditi v nove lončke ali posode, temu pravimo pikiranje. 
 Pred pikiranjem sejance zalijemo. 
 Sejancev ne izpostavljajmo močnemu soncu. 
 Mlade sejance presajajmo v senci in jih v tem okolju pustimo en teden. 
 Mladih rastlin ne vlečemo za stebla, ker sicer poškodujemo korenine. 
 Utrjevanje sejancev naj poteka tako, da tedaj, ko je zunaj še hladno, postavimo posode s 

sejanci v neogrevan prostor, kjer se bodo utrdili, ko se vreme otopli in nevarnost slane 
mine, pa sejance presadimo na gredice. 

 Sejanci morajo biti v vlažni prsti, vendar nikakor ne v premokri. 

Slika 24: Tunel, pokrita 
greda s kopreno SETEV NA PROSTO 

V vrste ali brazde sejemo vrtnine, kot so korenovke, ker presajanja ne 

prenašajo dobro. Po končani setvi gredice lahko prekrijemo s kopre-

no, ki prepušča vodo, svetlobo in zrak, ter jih zavarujemo pred ptiči 

(domači vrabci). 

23. 
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Na redko v brazde sejemo tudi brokoli, cvetačo, korenje, kolerabo, ohrovt, peso, repo, solato in 
špinačo. V prostor sejemo tudi semena, občutljiva na temperaturo, kot so jajčevec, paprika in 
paradižnik (podobno kot čili). 

 
KDAJ SADIMO? 

Večina vrtičkarjev in vrtnarjev to ve. Za vse, ki z vrtnarjenjem še nimate izkušenj, je navodilo zapi-

sano na zavojčkih s semeni. 

25. 
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KAKO SADITI RASTLINE S POMOČJO JAJČNIH LUPIN? 

 
MATERIALI IN PRIPOMOČKI: 
- jajca 
- karton od jajc  
- semena 
- zemlja 
- žlička 
- plastenka s pršilom  
- šilo, široka ostra igla 

POTEK 

1. Jajce razbijte, in poskusite ohraniti lupino. 
Vsebino jajca lahko uporabite pri kuhi.  
 
2. Jajčne lupine dobro sperite z vodo na notra-
nji in zunanji strani. Jajčne lupine nekaj minut 
kuhajte v vreli vodi, da odstranite vse sledove 
rumenjaka in beljaka. Na površini vode se bo 
nabirala pena, ki je dokaz, da je nekaj beljaka 
še vedno ostalo, saj ga niste odstranili s prep-
rostim izpiranjem. 
 
3. Jajčne lupine ponovno sperite in jih nežno 
prestavite v škatlo za jajca, da se posušijo. Ko 
so suhe, nežno odstranite ostre robove lupine 
na želeno velikost odprtine. 
 
4. Kuhinjsko krpo ali manjšo brisačo zložite in 

nanjo postavite jajčno lupino. S pomočjo igle 

na dno jajca naredite luknjico, skoznjo bo 

odtekala odvečna voda. V tem koraku lahko 

odstranite tudi jajčno membrano. 

5. Preluknjane jajčne lupine postavite v karto-
nasto škatlo za jajca. Jajca popršite z vodo. 
 
6. S pomočjo male žličke v jajca nadevajte 
zemljo. 
 
7. V zemljo na primerno globino položite 
semena.  
 
8. Lupine s posajenimi semeni ponovno popr-
šite z vodo. Škatlo z jajčnimi lupinami posta-
vite na svetel, topel prostor. 
 
9. Redno škropite z vodo in opazujte, kako bo 
seme kalilo. 
 
10. Ko bodo vaše rastlinice dovolj velike, da jih 

presadite, jih odnesite ven ter posadite skupaj 

z jajčno lupino vred. Korenine bodo zrasle in 

strle jajčno lupino, ta pa bo rastlini zagotavlja-

la potrebne hranljive snovi in se počasi raz-

gradila.  

Z učenci lahko izvedete poizkus. Del semen, npr. brokolija, posadite po zgoraj opisanem postop-

ku, del pa posadite direktno na gredico ali v plastične posode. Opazujte kalitev semen, čas, ki je 

bil potreben za kalitev, in rast. Katere rastline bodo najbolje uspevale?  

26. 
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SADNI VRT 

Racionalna raba prostora za sadni vrt 
 
Če se odločimo za sadni vrt, mora ta biti na odprtem prosto-
ru. Pri tem upoštevajmo naslednja pravila: 

 Sadni vrt naj bo na južni strani in v zavetju (če se 
le da). 

 Sadnega drevja ne sadite na južni strani zelenjav-
nega vrta, ker bodo drevesa s svojimi krošnjami 
zasenčila posajene vrtnine. 

 Sadnega drevja ne sadite na mraziščih. 
 Drevesa sadite 2 do 3 m od meje. 
 Sadite domače sorte, ki uspevajo v našem okolju. 
 Pred sajenjem sadnega drevja si na tleh označite 

njihovo dokončno širino in obseg ter tako ugoto-
vite, kam boste sadili. 

 Sadite na prostoru, ki sadnemu drevesu zagotavlja 
optimalno rast. 

 Izberite velikost, obliko in način vzgoje. 

VRSTE DREVESNIH VELIKOSTI: 
 

 velikodebelno drevo (krošnja je na deblu, visokem od 1,7 do 2 metra), 
 srednjedebelno drevo (krošnja meri od 1,2 do 1,6 metra), 
 kordon (drevesa, ki imajo kratko deblo brez značilnega – izrazitega vejnega ogrodja), 
 pahljača (drevesa so posajena ob zidu in vzgojena v splošno krošnjo), 
 špalir (drevo ima splošno krošnjo, veje so na nasprotnih straneh osrednjega poganjka, 

razvrščene lestvičasto v presledkih 40 centimetrov). 
 

SAJENJE SADNEGA DREVESA 

Pri sajenju sadnega drevesa imamo pravila, ki jih je smiselno upoštevati, če želimo biti uspešni, in 
sicer: 

 sadike kupujte jeseni v drevesnici, z golimi, razvitimi koreninami in z lepo razporejeni-
mi vejami; 

 drevesom dajte trpežne opore – količke, ki naj segajo do spodnjega dela krošnje, sadiko 
privežite k opornemu količku. 

 

 
SAJENJE DREVES NAJ POTEKA PO NASLEDNJUH KORAKIH: 
 

1. korak: S škarjami odstranite vse slabe korenine s sadike drevesa, nato korenine za dve 
uri namočite v mešanico dozorelega vrtnega komposta in vode. 

2. korak: Izrežite 1 m širok krog trave – ruše in odstranite živico. 
3. korak: Izkopljite 50 cm globoko jamo in na dno položite narobe obrnjene kose ruše. 
4. korak: V jamo posadite sadiko tako, da je koreninski vrat tik nad površino tal. 
5. korak: Čez korenino nasujte malo prsti in nežno stresajte sadiko, da se prst usede med 

korenine. Nato dodajte preostale dele prsti in jih okrog debla z nogo rahlo potlačite. 
Zalijte z vodo. Ob deblu zabijte oporni kol. 

6. korak: Drevo približajte kolu in ga privežite s trakom. 

27. 
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KAJ SADIMO V SADNI VRT 

                Jagodičevje                                                            Sadna drevesa 
- ribez (rdeči, bel, črni)                                         -  jablane 
- robide                                                                   - hruške 
- maline                                                                   - kutine 
- kosmulje 
- borovnice 

 

S PRAVILNIM OBREZOVANJEM DO SOČNIH PLODOV 

 
Kaj je namen obrezovanja? 
 

 Oblikovanje krošnje. 

 Upočasnjevanje staranja sadnega drevja. 

 Bogat pridelek. 
 

OBLIKE OBREZOVANJA 

 Krajšanje (krajšanje enoletnih poganjkov spodbuja 
       rast drugih poganjkov). 

 Nadomeščanje (z odstranitvijo starih, povešenih poganjkov se rast poganjka preusmeri na 
stranski poganjek, ki je osrednjemu delu rastline bliže). 

 Redčenje (z redčenjem odstranjujemo poganjke, ki tekmujejo z glavnim poganjkom). 
 

VRSTE REZI NA SADNEM DREVJU 

VZGOJNA REZ (pri vzgojni rezi odstranjujemo proti sredini rastoče poganjke in skrajšamo ogrodne 
poganjke, da se krepijo. Rodne poganjke pustimo). 

VZDRŽEVALNA REZ (rodne poganjke ob ogrodju odstranimo, druge rodne poganjke in ogrodne veje 
zredčimo in jih nadomestimo z mlajšimi poganjki). 

POMLADANSKA REZ (povešene rodne in ogrodne poganjke nadomestimo z mlajšimi. Prav tako ods-
tranimo vse mlade poganjke, ki izraščajo iz spodnjega dela debla). 

28. 
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PRILOGA 

RAZISKOVALNO-EKSPERIMENTALNE NALOGE 
 

Veda o prsteh (pedologija) nam daje veliko sporočil o okolju, še posebej pa so ti podatki zanimivi, 
če načrtujemo šolski vrt kot učno orodje. V zvezi s tem smo pripravili nekaj raziskovalno–
eksperimentalnih nalog, s katerimi lahko učenci spoznajo različne lastnosti prsti in prevajalni sis-
tem rastlin ter se tako skozi eksperimentalno–raziskovalne naloge seznanijo z osnovami tlaznans-
tva za lažje razumevanje osnov in namena vrtnarjenja. 
Pri vsaki nalogi so opredeljene stopnje zahtevnosti, veščine, potreben material in pripomočki ter 
sam namen naloge. Naloge so akcijsko naravnane in s tem pripomorejo k uresničitvi akcijsko–
procesnih ciljev. 
 
 

NALOGE: 
Kakšen tip tal je na tvojem vrtu? 

Velikost drobcev v prsti 
pH vrtne prsti 

Korenine – vodovodne cevi – prevajalni sistem rastlin 
Katera barva je najljubša žuželkam? 
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KAKŠEN TIP TAL JE NA TVOJEM VRTU? 
 
NAMEN: Spoznati tip tal na vrtu. 
 
ČAS: Trideset minut. 
 
ZAHTEVNOST: Začetna. 
 
PREGLED: Od vrste tal je odvisno uspevanje posameznih rastlin na vrtu in je tesno povezano s 
pH-vrednostjo tal – prsti. Gre za kakovost tal in doseganje optimalne rasti rastlin. 
 
VEŠČINE: Ugotoviti tipe tal. 
 
PRIPRAVA: Učitelj vodi pogovor o tipih tal. 
 
POTREBNI MATERIALI 

- Lopatka 
- Tabela s fotografijami tipov tal 
- Papir 
- Svinčnik 
 

POTEK 
1. Z lopatko vzemi  vzorec prsti z vrta in ga položi na papir. 
2. Za velikost pesti si vzemi s kartona prst ter stiskaj z dlanjo in s prsti. Opazuj, kaj se dogaja. 
3. Primerjaj barvo prsti tvojega vrta (vzorca) s slikovno prilogo in navedenimi lastnostmi s 

tvojo ugotovitvijo. Kaj si ugotovil? 
Po končanem delu si umij roke! 
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TIPI TAL V SLIKI V IN BESEDI 
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VELIKOST DROBCEV V PRSTI 

 
NAMEN: Razumevanje velikosti premera drobcev, kot npr. pesek se usede prej kot melj in glina 
za razumevanje, kaj porazdelitev posameznih velikosti delcev pomeni. 
 
PREGLED: Velikost  drobcev je zelo pomembna značilnost prsti. Majhni drobci, kot je npr. glina, 
ne bodo prepuščali vode tako hitro kot npr. večji drobci peska. Prsti, ki ne prepuščajo vode in 
hkrati niso močvirnate, so primernejše za rast rastlin. Prsti, ki ne prepuščajo vode in hkrati niso 
močvirnate, so primernejše za rast rastlin. Prsti, ki imajo posebnost zadrževanja vode, ustvarjajo 
habitate za vodne živali, ptice … 
 
ČAS: Čez noč pustimo stati prst v steklenici. 
 
ZAHTEVNOST: Začetna do srednje zahtevna. 
 
OSNOVNI KONCEPTI 

- Koliko hitreje se usedajo drobci večjih premerov kot drobci z manjšim premerom. 
- Kako razporeditev različno velikih drobcev ustvarja specifično teksturo prsti. 
- Kako razporeditev različno velikih delcev vpliva na prisotnost vode, toplote in hranil v prsti. 
- Kako tekstura prsti vpliva na rabo prsti. 
 

VEŠČINE 
- Določiti različne velikosti delcev z nadgradnjo obnašanja 

teh delcev prsti v vodi. 
- Analizirati razmerje med usedanjem delcev prsti. 
 - Razumevanje, da gravitacija, hitrost, posamezne velikos-

ti, temperatura in tekočina vplivajo na usedanje delcev 
prsti. 

 
MATERIALI IN PRIPOMOČKI 

- Vzorec prsti – 1 ½ kozarca 
- Pesek – ½ kozarca 
- Dve plastenki s širokim vratom (odprtino) in pokrovom 
- Plastični kozarci 
- Nalepka 
- Svinčnik 
- Kovinska čajna žlička 
- Voda 
 

PRIPRAVA: Učitelj vodi pogovor o pesku, melju in glini v naravi, kjer jih najdemo. 
 
Znanje o vsebnosti peska, melja in gline v prsti olajša določanje, koliko vode in toplote bo vsebo-
vala prst in tudi kako dobra hranila so v prsti za rastlinsko rabo. 
 
OSNOVNO ZNANJE: V naravnem okolju je prst sestavljena iz mineralnih sestavin. Ločimo tri 
velikosti mineralnih delcev, to so: pesek, melj in glina. 
PREMER POSAMEZNIH MINERALNIH DELCEV 
Pesek: 2,00–0,05 mm 
Melj: 0,05–0,002 mm 
Glina: manj kot 0,002 mm 
 
PRIPRAVA: Uporabi svinčnik in nalepko za označitev plastenke s prstjo in označitev plastenke s 
peskom. 
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pH VRTNE PRSTI 
 

NAMEN: Ugotoviti pH vrtne prsti. 
 
ČAS: Dvajset minut. 
 
ZAHTEVNOST: Začetna. 
 
OSNOVNI KONCEPT: Ugotoviti pH vrednost kot eno pomembnih lastnosti tal – prsti. 
 
PREGLED: Koncentracija vodikovih ionov, izražena kot vrednost pH, je ena najpomembnejših  
lastnosti tal. Reakcija tal je odvisna od matične podlage, razvojne stopnje tal ter vrste in stopnje 
razgrajenosti organskih snovi. 
 
MATERIALI IN PRIPOMOČKI 
- Kozarec 
- Žlička 
- Voda 
- Vrtna prst 
- Univerzalni testni pH-listič 
 

VEŠČINE: S pomočjo univerzalnega testnega pH-lističa izmeriti pH vrtne prsti. 
 
PRIPRAVA: Učitelj vodi pogovor o pomenu pH-vrednosti prsti za vrt. 
 
OSNOVNO ZNANJE: Univerzalni testni pH-lističi pokažejo stopnjo pH. Učenci spoznajo pomen 
pH-vrednosti tal in razumejo, da so tla kisla, če so tla revna z apnencem ali so brez njega, in alkal-
na, če ga imajo veliko. 
Večina rastlin najbolje uspeva v rahlo kislih ali rahlo alkalnih tleh oziroma vrtni prsti, in to med 
pH 6 in pH 7,2. 
 
POTEK 
V kozarec vsipaj  dve čajni žlički vrtne prsti in dolij 0,3 dl vode ter zmešaj. Vsebino pusti stati. V 
prvi uri mešanico občasno premešaj. Po prvi uri, ko jo še zadnjič zmešaš, pusti stati vsaj toliko 
časa, da v zgornji del mešanice za približno dve sekundi pomočiš obarvani del univerzalnega pH-
lističa. Ta bo v hipu spremenil barvo, zato jo takoj primerjaj z barvno lestvico spodaj in odčitaj pH
-vrednost. 
 
POZOR! 
 
Ko se pH-listič posuši, spreminja barvo, zato poz-
nejše primerjanje ni več zanesljivo. 
Komentiraj dobljeni rezultat! 
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KORENINE – VODOVODNE CEVI -  PREVAJALNI SISTEM RASTLIN 

 
NAMEN: Spoznanje, da rastline s pomočjo korenin in prevajalnega sistema prevajajo vodo in v 
vodi raztopljene snovi. 
 
ČAS: Trideset minut. 
 
ZAHTEVNOST: Srednja. 
 
OSNOVNI KONCEPTI: 

- Kako rastline pridobivajo hrano in vodo? 
- Zakaj rastline potrebujejo hrano in vodo? 
- Kaj je fotosinteza? 
 

PREGLED: Voda in raztopljene rudninske snovi, ki jih rastline vsrkavajo po vodovodnih ceveh, se 
pretakajo vse do listov. Večina vode iz listov izhlapi (transpirira), nekaj pa se je porabi pri fotosin-
tezi. 
 
VEŠČINE: Ugotoviti, kaj se zgodi z rastlinami, če jih damo v raztopino vode z rdečo in modro bar-
vo. 
 
PRIPRAVA: Učitelj vodi pogovor o fotosintezi. 
 
MATERIALI 

- Dve rastlini z belim cvetom 
- Dva plastična kozarca 
- 600 ml vode 
- Tempera barve 
- Žepni nožek 
 

POTEK 
1. Steblo cvetoče rastline previdno razcepi na polovico. 
2. V vsak plastični kozarec nalij 300 ml vode. V prvi kozarec nalij  300 ml vode in kanček rde-

če tempere,  v drugega 300 ml vode in kanček modre tempere. Barvno mešanico dobro pre-
mešaj. 

3. Zdaj postavi rastlino tako, da bo en del v modro in 
drugi del v rdeče obarvani vodi. 

4. V naslednjih treh dneh opazuj, kaj se dogaja z rastli-
no, in si svoje ugotovitve zapiši na list papirja. 
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KATERA BARVA JE ŽUŽELKAM NAJLJUBŠA? 

NAMEN: Spoznati, da različne barve privlačijo različne žuželke. 
 
ČAS: Šestdeset minut. 
 
ZAHTEVNOST: Začetna do srednja. 
 
OSNOVNI KONCEPTI 

Katera barva je žuželkam najljubša? 
Bi znal/a razložiti, zakaj? 
 

PREGLED: Vsak človek ima svojo najljubšo barvo. Katera barva je človeku najljubša, lahko ugoto-
vimo tako, da opazujemo, katere barve je večina njegovih oblačil. Bi vedel, kako bi pa lahko ugo-
tovil, katera barva je najljubša posamezni vrsti žuželk? 
 
MATERIAL 

- Štirje kosi lepenke ali  papirja različnih barv velikosti A4 
- Štirje široki pokrovčki steklenic (pokrovčki od gorčice, majoneze …) 
- Sladkor 
- Majhna količina vode 
 

POTEK 
1. Pojdi na tratnico pred vrtom in na tla položi vse štiri kose lepenke. 
2. Na sredino vsakega kosa lepenke, papirja položi narobe obrnjen pokrovček. 
3. V kozarcu zmešaj vodo in sladkor, da dobiš sladkorno raztopino. 
4. V vsak pokrovček nalij sladkorno raztopino. 
5. Opazuj, katere vrste žuželk bodo priletele na lepenko določene barve. 
6. Ugotovitve zapiši na list papirja.  
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