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POVZETEK 

Šolski vrt daje možnosti za izkušenjsko učenje o zdravem načinu prehranjevanja, pri čemer se 

otroci ozaveščajo o izvoru hrane, o razvoju, pridelavi in predelavi vrtnin. Le z aktivnim 

sodelovanjem pri takšnih dejavnostih bodo lahko kot odrasli člani družbe zavestno odločali o 

tem, kakšno hrano bodo jedli, kako bodo ravnali z zemljo, ki je vir preživetja, ter si 

prizadevali za samooskrbo našega naroda. Neposreden stik z delom kmeta prispeva k 

boljšemu odnosu do zelenih poklicev in k odločanju za zaposlitev v poklicih, ki so prijazni do 

okolja. V raziskavi smo raziskali, koliko otroci prve triade poznajo vrtnine, njihov izvor in 

razvoj ter ali lahko z aktivnim vključevanjem v dejavnosti pridelave hrane izboljšamo njihovo 

znanje o vrtninah in odnos do uživanja vrtnin. Preverjali smo tudi, ali z vključevanjem otrok v 

dejavnosti, pri katerih dobijo neposredne izkušnje z delom kmeta, izboljšamo odnos do 

poklica kmeta. Dejavnosti smo pripravili in izvajali s skupino otrok iz prve triade, ki je v šoli 

obiskovala naravoslovni krožek. Pol leta smo obdelovali šolski vrt, na katerem smo posadili 

in posejali zelenjavo, žito, zelišča in jagode, zanje skrbeli ter si ob primernem času iz lastnih 

pridelkov pripravili okusne malice. Aktivnosti na vrtu smo tesno povezali z dejavnostmi na 

ekološki kmetiji Pôrta, kjer so otroci spoznavali še druge vidike, povezane z ekološko 

pridelavo hrane – spoznavali smo delo kmeta, pomen ekološkega kmetijstva, pomen domačih 

živali na kmetiji in živali v vrtnih tleh, predelavo žita, orodje in kmetijske stroje. Individualne 

intervjuje smo pred dejavnostmi in po njih izvedli z eksperimentalno in kontrolno skupino. 

Otroci, ki so pri dejavnostih sodelovali, so bili pri drugem intervjuvanju veliko uspešnejši pri 

prepoznavanju in poimenovanju vrtnin ter so imeli občutno natančnejšo predstavo o njihovem 

razvoju. Dokazali smo, da izkušnje s pridelavo in pripravo vrtnin pozitivno vplivajo na 

stališča otrok do uživanja vrtnin, saj so jih imeli po dejavnostih raje kot prej. Izboljšal se je 

tudi njihov odnos do poklica kmeta. Ugotavljamo, da pridelava hrane na šolskem vrtu 

omogoča spoznavanje zakonitosti narave, spodbuja zdrav življenjski slog, vzgaja za trajnostni 

razvoj in vključuje učenje z glavo, srcem in rokami. Vrtnarjenje otrokom veliko pomeni in 

delo na vrtu bi moralo postati obvezen del aktivnosti na vsaki vzgojno-izobraževalni enoti. 

Ključne besede: šolski vrt, vrtnine, ekološko kmetovanje, aktivno učenje, učenje na prostem, 

naravoslovje 
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SUMMARY 

A school garden offers possibilities for experimental learning about healthy eating, whereas 

children raise awareness about the origin of the food, about development, growing and 

processing of vegetables. Only through active participation in such activities will we be able 

to make better-informed choices about what food to eat, how to treat the earth, which is a 

source of livelihood, and strive for the self-sufficiency of our nation. A direct contact with the 

work of a farmer can improve the attitude towards the green professions and towards taking 

decision about employment in environmentally friendly professions. In our research, we 

investigated how much children of the first triad know vegetables, their origin, as well as 

development, and if we can improve the knowledge of children and their attitude towards 

eating vegetables with active involvement in activities of growing food. By integrating the 

children in activities which provide direct farm work experiences, we also examined if we can 

improve the attitude of the children towards the profession of a farmer. We prepared the 

activities with the group of children from the first triad that attended the natural science class 

in school. For half a year, we cultivated the school garden and planted vegetables, cereals, 

herbs and strawberries, looked after them and, at the appropriate time, we prepared tasteful 

snacks from our own products. The activities in the garden were closely associated with the 

activities at the organic farm Porta, where children became acquainted with organic food 

production – we learned about the farmer’s work, the meaning of organic farming, of 

domestic farm animals, as well as animals that live in the garden soil, the processing of 

cereals, agricultural implements and machines. Before and after the activities, we made 

individual interviews with the experimental and control group. Children who were involved in 

the activities were much better in recognising and naming of vegetables. They had also a 

much more precise idea about development of vegetables. We proved that the experiences 

with growing and processing of vegetables have a positive impact on the view of children 

about eating vegetables since they liked them more after the activities than before. Their 

attitude towards the profession of the farmer improved as well. We noted that growing 

vegetables in school garden enables the discovery of the lawfulness of nature, enhances a 

healthy lifestyle, educates us for sustainable development and includes learning with head, 

heart, and hands. Gardening has great importance for children and it should become an 

obligatory part of activity in every educational unit. 

Key words: school garden, vegetables, organic gardening, active learning, outdoor education, 

science 
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1 

 

1. UVOD 

1.1 POGLED NA PRIDELAVO HRANE IN OTROŠTVO NEKOČ IN DANES 

Svet se je v zadnjih sto letih zaradi vplivov človeštva spremenil tako močno kot nikoli prej. 

Naj napišem nekaj primerov za razmislek. Pred sto leti so ljudje na podeželju živeli od tega, 

kar so pridelali s svojimi lastnimi rokami. Jedli so večinoma žitne jedi, jedi iz krompirja, 

solato, zelje, repo, fižol, korenje, hruške, jabolka in orehe, ob nedeljah mogoče meso, kaj 

dosti drugega pa ne. Niso imeli elektrike in ne vode iz pipe, ki nam danes teče v izobilju. V 

marsikateri družini so otroci v šolo hodili bosi, tam pa so bili tepeni, če so kaj ušpičili ali rekli 

kakšno besedo preveč. Večina otrok je obiskovala samo osnovno šolo, ki je trajala kakšne štiri 

leta. Kadar otroci niso bili v šoli, so delali ali so se igrali po travnikih in gozdovih. Izlet v 20 

kilometrov oddaljeno mesto je bil izziv in doživetje. Pred stotimi leti je vsaka podeželska šola 

imela svoj vrt. Moja stara mama Milka Fister (roj. l. 1917) včasih pripoveduje, kako so pri 

športni vzgoji včasih dekleta plela vrt, fantje pa zlagali drva. Otroci na podeželju so bili tesno 

vpeti v pridelavo hrane, skrbeli so za živali in pomagali pri poljedeljskih opravilih. 

Dandanes živimo bolj lagodno kot kdajkoli prej. Hrano dobimo v trgovinah, je dokaj poceni 

in raznovrstna. Hiter transport omogoča prevoz hrane po celem svetu. Šolanje, tudi študij, si 

lahko privošči večina populacije. V nekaterih šolah se dogaja, da se učenci znašajo nad 

učitelji, ti pa izgorevajo od stresa. Otroci prosti čas preživljajo ob vodenih aktivnostih, 

usmerjenih v razvoj otrokovih sposobnosti, ali pa »trenirajo prste« na različnih elektronskih 

napravah. Tehnologija je tako napredovala, da lahko komuniciramo s prijateljem na drugem 

koncu sveta in naslednji trenutek prejmemo njegov odgovor, česar si nedavno tega ljudje še 

predstavljati niso mogli. 

Vendar blaginja človeštva zahteva tveganje, na katerega opozarjajo okoljevarstveniki: 

toplogredni plini povzročajo segrevanje ozračja in posledično vremenske katastrofe, dvig 

morske gladine, izumiranje živalskih in rastlinskih vrst ter njihovo širjenje v razvite zahodne 

države ipd. (Kajfež Bogataj, 2008) 

Škof (2013) trdi, da se je v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih samooskrba s hrano zmanjšala s 

100 % na 30 %. Sprašujem se, kaj bi se zgodilo, če Slovenija zaradi vremenske katastrofe, 

vojne ali zastrupitve nekega ozemlja ne bi mogla več uvoziti hrane? Kaj bi se zgodilo, če bi 
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zaradi naravne katastrofe ostali brez elektrike? Mar niso vse ostale stvari nepomembne, če 

ostanemo brez hrane in vode?   

Šole in vrtci bi morali prevzeti pomembno vlogo pri osveščanju otrok o navedenih vprašanjih 

in otrokom omogočati pristen stik z naravo. Poleg proste igre na travniku, v gozdu ali v 

mestnem parku je gojenje vrtnin način, da v šole in vrtce prinašamo življenje, prihodnjim 

rodovom pa prihodnost. 

1.2 SPOZNAVANJE PRIDELAVE HRANE V OTROŠTVU 

1.2.1 POMEN UČNEGA VRTA ZA OTROKE 

1.2.1.1 Odnos do uživanja hrane 

Ustrezna, zdrava prehrana je eden od dejavnikov, ki vplivajo na naše zdravje. Prehranski 

vzorci in okus se v veliki meri oblikujejo že v zgodnjem otroštvu (Kos, 2014). Nekateri 

avtorji (Kos, 2014; McAleese in Rankin, 2007; Lautenschlager in Smith, 2007) opozarjajo, da 

že pri otrocih in mladoletnikih strmo narašča prekomerna teža, diabetes ter druge kronične 

bolezni. Drugi avtorji (Škof, 2013) izpostavljajo problem pomanjkanja hrane v naši državi in 

po svetu, delež lačnih pa še narašča (Beery, Adria, Segantin in Skaer, 2014). Guldberg (2009) 

nasprotno trdi, da če primerjamo prehrano danes s prehrano pred 50 leti, je ideja, da 

zastrupljamo naše otroke z »junk food« hrano videna kot absurd. Zagovarja, da imajo otroci 

danes veliko bolj zdravo in raznoliko hrano kot kdajkoli v zgodovini. Trdi, da je bilo takrat v 

zimskem in spomladanskem času dostopnega le malo sadja in zelenjave. Vsekakor imamo 

dandanes občutno bolj raznoliko prehrano kot včasih, vendar pa se ne strinjam, da je hrana, ki 

jo kupujemo v trgovinah tudi tako zdrava in okusna, kot je (bila) tista, ki (so) jo pridelali/jo 

pridelamo na domačih tleh brez uporabe strupov. 

Rezultati raziskav (Beery idr., 2014; Kos, 2014; Lautenschlager in Smith, 2007; Lineberger in 

Zajicek, 2000; McAleese in Rankin, 2007) kažejo, da izkušnje dela v vrtu pomembno vplivajo 

na oblikovanje prehranskih navad, saj otroci raje uživajo sadje in zelenjavo, če so aktivno 

vključeni v pridelavo hrane na šolskem vrtu. Williams in Brown (2012) pišeta, da je pobiranje 

pridelka prazničen dogodek, otroci namreč z velikim zanimanjem iščejo in pobirajo pridelke. 

Daljše spremljanje razvoja rastlin (vsaj nekaj tednov), ki jih imajo za svoje in jih doživljajo 

kot dragocenost, jih spodbuja k temu, da pridelke poberejo in z veseljem tudi použijejo. 
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Izkušnja z vrtnino, ki so jo zaužili, se bo pri otrocih posplošila in bodo po njej posegli tudi ob 

kateri drugi priložnosti. Moris in Zidenberg-Cherr (2002, v Kos, 2014) trdita, da tovrstne 

izkušnje v obdobju otroštva ugodno vplivajo tudi na izbiro prehrane v odrasli dobi. 

1.2.1.2 Začetno naravoslovje in pridelava hrane 

Prav šola na vseh ravneh lahko odločilno vpliva na vzgojo osveščenih posameznikov, »ki  

bodo prevzeli v svoje roke edino tovarno vseh tovarn, tj. plodno zemljo, in na njej ustvarili 

blagostanje. /…/ Od šol vseh ravni upravičeno pričakujemo, da bodo s svojimi šolskimi 

programi odločilno vplivale na to, da bomo družno in učinkovito ljubili svojo zemljo.«(Škof, 

2013, str. 13) 

Izkustveno učenje na vrtu in razvoj vseh čutil 

Aktivna vključenost je ključen dejavnik trajnostne vzgoje in izobraževanja, ki pripomore k 

vzgajanju ekološkega ravnovesja med človeško kulturo in biotskimi organizmi. Rastoča hrana 

na šolskih tleh izpostavlja otroke neštetim realnostim življenja, praktičnim doživetjem in 

izkušnjam ter prinaša provokativna vprašanja za nadaljnje raziskovanje (Williams in Brown, 

2012). 

Ni potrebno, da se vse učimo na novo iz svoje lastne izkušnje, temeljna za pridobitev 

okoljskega nazora je kombinacija neposrednih izkušenj s kolektivnim kulturnim znanjem ali 

znanjem skupnosti. Prehajanje med praktičnim in abstraktnim poživi in omogoča globlji 

pomen kot le z uporabo ene od metod (prav tam).  

Otroci, ki bivajo v modernem svetu, kjer je vse splanirano, varno in predvidljivo, izgubljajo 

občutek za čutno zaznavanje. Narava sama po sebi jim daje priložnost za svobodno in 

sproščeno raziskovanje. Spodbuja jih k temu, da pozorno opazujejo, poslušajo, raziskujejo, 

občudujejo, se zavejo lastnega dihanja in sedanjega trenutka. Učni vrtovi ponujajo bogate 

možnosti za uporabo in razvoj vida, sluha, vonja, tipa in grobe motorike. Ob doživljanju z 

vsemi čutili prejmejo informacije skozi različne kanale. Otroci se ne učijo le imen rastline in 

njenih sestavnih delov, ampak lahko poskusijo užitne dele, opazujejo čebele, ki rastlino 

oprašujejo, najdejo nekaj drugih živali, ki so v soodvisni povezavi s to rastlino, duhajo njene 

cvetove in liste, razlikujejo vonje med seboj …(Prav tam) 
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Udeležba pri fizičnih opravilih 

Dober občutek imaš, če veš, da si nečesa zmožen in razumeš, kako deluje svet okoli nas 

(Williams in Brown, 2012). V zgodovini so otroci vedno pomagali odraslim pri delu, toda v 

sodobni družbi je naravno sodelovanje med odraslimi in otroki predvsem v urbanih okoljih 

skoraj izginilo. Otroci so v centru aktivnosti, kar pomeni, da se odrasli posvečajo otrokovim 

opravilom/igri/treningom in ne obratno. To ni nujno negativno, vendar se moramo tega 

zavedati (Lysklett idr., 2008). Vrt je kraj, kjer otroci lahko sprostijo svoje misli in se posvetijo 

fizičnim opravilom. Ob tem dobijo dober občutek, da delajo nekaj koristnega (Kos in Jerman, 

2012). 

Učenje vztrajnosti in potrpežljivosti 

V svetu, ki nam za vse težave ponuja »instant« rešitve, narava potrebuje svoj čas in otroci se 

lahko ob tem učijo, kako biti potrpežljivi, ko čakajo minute, da bi polž ponovno prilezel iz 

hiške, ure, da se luža vode posuši na soncu, in tedne, da se prvi strok pojavi na rastlini fižola. 

Doživetnje tega počasnega tempa lahko pripomore k temu, kar avtorica poimenuje 

»frustracijska toleranca«, in pomeni voljnost za radostno pričakovanje stvari, da se zgodijo 

(Tovey, 2007). Williams in Brown (2012, str. 131) navajata izjavo učenca, ki je aktiven v 

šolskem vrtu: »Zelenjava, ki jo vzgajamo za prehrano, nas uči potrpežljivosti in kaže čudeže 

življenja. Delo na vrtu daje sposobnosti, da se lahko učimo biti samostojni in se ne zanašati 

vedno na velike trgovine, da bi nas oskrbovali s hrano.« 

Spremembe v naravi 

Na vrtu se stalno dogajajo spremembe: zjutraj rastline lahko izgledajo bujno, popoldan v 

vročini bodo liste povesile. Zaradi dežja ponoči bodo mogoče naslednji dan rastline mokre, ali 

pa jih bo prekrivala megla. Rastline rastejo, spreminjajo svojo obliko in barvo. Otroci lahko 

skozi menjavanje letnih časov opazujejo spremembe v zraku, rastlinstvu in živalstvu. 

Vsakokratni obisk vrta prinese presenečenja, zato so na voljo vedno nove priložnosti za 

opazovanje in učenje (Williams in Brown, 2012). Nekatere spremembe so trajne, tako kot na 

primer paradižnik, ko zgnije, druge pa reverzibilne, kot na primer voda in led. Opazovanje 

takšnih sprememb pripomore k razumevanju vzroka in posledice (Tovey, 2007). 
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Konstantnost narave 

Čeprav smo opisali vrt kot dinamično in vedno spreminjajoče se okolje, pa nam po drugi 

strani to okolje ponuja tudi konstantnost. Zakoni narave so nespremenljivi in lahko 

omogočajo občutek varnosti, ki ni vedno prisoten v otroških socialnih okoljih. Otroci hitro 

ugotovijo, da se – v nasprotju s svetom ljudi – z naravo ne moremo pregovarjati. Voda teče 

vedno dol in rastine uvenejo, če nimajo zadostne količine vode v zemlji (Tovey, 2007). 

Ritem in vzorci v vrtu 

En način konstantnosti je tudi ritem. Vse se giba ciklično, nekateri pojavi v kratkih in komaj 

opaznih, drugi pa v neskončnih, skoraj nepredstavljivo dolgih krogih (Ribarič, 2014). Ritem 

narave, še zlasti letni časi, so v vseh časih določali tradicionalna okolja, v sodobni družbi pa 

ima naravni ciklus veliko manjšo vlogo zaradi umetno konstruiranih ritmov, ki jih določa 

globalna ekonomija. Zemljin ritem zagotavlja ponavljajoče se valovanje, kot so menjavanje 

dneva in noči, letni časi, lunine mene itd. Stalen ritem v vrtu je proces rasti; kalitev, rast, 

cvetenje, oploditev, rast plodov, širjenje semen, počitek zemlje, nato pa se spet vse ponovi. 

Ponavljajoči ritem oziroma vzorce lahko vidimo tudi v oblikah, npr. prečni prerez zelja nam 

pokaže spiralni vzorec, zrnje na žitnem klasu je razporejeno v urejenem redu itd. (Williams in 

Brown, 2012). 

Učenje o življenjskem krogu 

Eden od učnih ciljev v začetnem naravoslovju (Bahovec idr., 1999, str. 57) je tudi 

spoznavanje, »da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo«. Otroci lahko v literaturi 

preberejo, da se vse, kar umre, razpade v enostavne delce in je nato ponovno uporabljeno. Pri 

opazovanju komposta tudi doživijo, da odpadni material postane zemlja, polna hranil, ki jo 

uporabimo za gnojenje vrtnin. Védenje, da so vsa živa bitja del istega kroga in da staro umre, 

da odstopi prostor novemu, lahko otrokom pomaga razumeti, da tudi ljudje umremo (Lysklett 

idr., 2008). Tovey (2007) opisuje primer, ko je otroško pozornost vzbudil mrtev ptič na vrtu. 

Predšolskim otrokom se je ob opazovanju porajalo veliko vprašanj, ki so jih postavljali 

vzgojiteljem. Še več tednov pozneje so se igrali, da mačka ulovi ptiča, kar potrjuje, kako 

močna izkušnja zanje je bilo srečanje z mrtvo živaljo. V vrtu se otroci srečajo tako z lepotami 

kot s krutostjo narave.  
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Šolski vrt kot prostor za grajenje odnosov  

Sejanje in sajenje je nekaj osnovnega in »na poseben način poveže otroke in odrasle, šolo in 

lokalno skupnost«. (Slabe, 2013, str. 36). Vrt daje možnosti za sodelovanje in razvijanje 

timskih sposobnosti med otroki (Beery idr., 2014). Izkušnje učiteljev, ki sodelujejo pri 

projektu Šolski ekovrtovi, kažejo, da se mnogi učenci, ki imajo učne ali vedenjske težave, pri 

delu na vrtu izkažejo kot zelo zavzeti in uspešni (Slabe, 2013). 

Bivanje v vrtu presega standardizacijo in segregacijo v šolah in poudarja pomen spoštovanja 

raznolikosti. Je način za povezovanje biološke raznolikosti s kulturno raznolikostjo in podlaga 

za pogovor o individualnih značilnostih vsakega otroka (Williams in Brown, 2012). Otroci iz 

različnih kultur lahko z uporabo vrtnin pridelave pripravijo tradicionalne jedi (Beery idr., 

2014). 

Vsaka šola in vrtec naj bi se povezeval z lokalno skupnostjo. Šolski vrt je lahko vzpodbuda za 

povezovanje z ustanovami (npr. društvom upokojencev) in lokalnimi prebivalci, ki lahko 

pomagajo pri prekopavanju, zalivanju, pletju ipd. Sodelovanje s starši in starimi starši in 

drugimi predstavlja čudovit način za medgeneracijsko povezovanje (»Šolski vrt na poletnih 

počitnicah«, 2015). 

1.2.1.3 Vloga šolskega ekovrta pri vzgoji za trajnostni razvoj 

Šolski vrt »je pravšnji generator, začetnik in promotor vzgoje ne le dobrih kmetovalcev 

vrtnarjev in pridelovalcev hrane. Je eden izmed temeljnih nosilcev bodoče kmetijske politike 

in garantov za samooskrbo lastnega prebivalstva iz 'svoje zemlje, na svoji zemlji'.« (Škof, 

2013, str. 22) 

Trajnostni razvoj Brundlandova komisija (1987, v Lepičnik Vodopivec, 2013) definira kot 

razvoj, ki zadovoljuje potrebe današnjega časa na način, ki ne ogroža prihodnjih rodov, in 

omogoča, da bodo tudi ti lahko zadovoljevali svoje potrebe. 

Razvoj moramo razumeti drugače kot le s povečanjem gospodarske proizvodnje. Iskati 

moramo inovativne rešitve, ki upoštevajo specifike lokalnega okolja. Za trajnostni razvoj so 

potrebna dejanja, ki morajo postati način našega življenja. Zgoditi se morajo korenite 

spremembe mišljenja ter spremembe v socialnih in ekonomskih strukturah, v proizvodnji in 
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porabi. Proces spreminjanja vrednot, ki pokrivajo družbo, gospodarstvo in naravo je 

dolgotrajen in se mora začeti z vzgojo predšolskih otrok in nadaljevati na vseh ravneh 

izobraževanja (Lepičnik Vodopivec, 2013). 

Spoštovanje biološke raznolikosti in razumevanje medsebojne povezanosti 

Pridelovanje hrane in prehranjevanje je najbolj primaren, intimen in senzorni način, da se 

povežemo z naravo, saj skozi hrano dosežemo najosnovnejšo povezavo z zemljo in tlemi. 

Otroci bodo gotovo gojili ekološke vrednote, če bodo deležni taktilnih, čutnih izkušenj 

svojega telesa v odnosu z vodo, zrakom, hrano in prstjo (Williams in Brown, 2012). 

Spodbujanje razvoja čutov vodi k razumevanju medsebojne odvisnosti v ekosistemih. Ko 

otroci opazujejo množičnost čebel v vrtu, razumejo učinek sončne energije. Izkusijo, da si 

človek lahko deli prostor s pticami in živalmi v vrtu. Slišijo, duhajo in se gibajo kot del 

dinamičnega ravnotežja življenja v vrtu ter odidejo z neposrednimi izkušnjami ekoloških 

principov trajnostne obnovljivosti. V procesu učenja v vrtu mladi pričenjajo ceniti procese, v 

katerih se prepleta zdravje posameznikov, skupnosti in zemlje. Vse to ima ključen pomen za 

izobraževanje in za gojenje ekoloških vrednot (prav tam). 

Stališča otrok do zelenih poklicev 

Karba idr. (2014, str. 14) definirajo zelena delovna mesta kot »dostojna delovna mesta v 

zelenem gospodarstvu, predvsem v sektorju okoljskega blaga in storitev, ter v ozelenjevanju 

procesov v drugih sektorjih, kjer čistejše alternative ne obstajajo«. Po mnenju avtorjev ima 

Slovenija zelo velik potencial za razvoj zelenega gospodarstva, ki je okolju prijazno in 

socialno vključujoče. Zelena delovna mesta se ponujajo v ekološkem kmetijstvu, gozdno-lesni 

verigi, učinkoviti rabi naravnih virov, proizvodnji energije iz obnovljivih virov ter v 

trajnostnem turizmu. To »so gospodarske dejavnosti, ki svojo konkurenčnost trajnostno 

gradijo na naravnih lokalnih in človeških virih, hkrati pa dejavno/aktivno prispevajo k 

doseganju ambicioznih podnebnih in zaposlitvenih ciljev, ki jim je Slovenija kot članica 

Evropske unije zavezana.« (Prav tam, str. 4)  

Močnik (2013) trdi, da pedagog otrokom pomaga razvijati znanje in vrednote o okoljsko 

pridelani hrani ter zavedanju o prepletenosti življenj živih bitij z lastnim spoštljivim odnosom 

do narave, s spodbujanjem k razmišljanju o perečih okoljskih problemih ter z omogočanjem 
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različnih aktivnosti v naravi. Garrick (2009) piše o raziskavi, ki to potrjuje; ljudje, ki so zelo 

predani naravi (okoljski aktivisti, biologi ipd.), odločitev za svoj poklic pripisujejo dvema 

dejavnikoma: mnogo časa, preživetega v naravi ob igri in raziskovanju, ter odrasla oseba, ki 

jih je učila spoštovanja do narave. Škof (2013) pravi, da je ravno šolski sistem tisti, ki ima 

najmočnejši vpliv in odločilno vlogo pri vzgoji posameznikov, ki bodo odgovorno delali s 

plodno zemljo in na njej ustvarili blagostanje.  

 

1.2.2 POMEN KMETIJE KOT UČNEGA OKOLJA 

Kmetija kot učno okolje obsega širši prostor kot vrt in tako omogoča še več raznolikih 

dejavnosti, pri katerih lahko otroci sodelujejo.  

V projektu »Živa šola«, ki je bil izveden na Norveškem, so raziskovali prednosti sodelovanja 

kmetij in šol za vse sodelujoče. Poleg doseganja kurikularnih ciljev s področja jezika, 

naravoslovja, matematike, socialnih ved, gibanja in umetnosti so otroci pridobivali tudi 

veščine, kot so razvoj razumevanja procesov v naravi, omogočanje uporabe svojih talentov v 

konkretni izkušnji, razumevanje dela kot ključnega dela življenja, sodelovanja z drugimi v 

delovni situaciji, zavedanje okoljskih vprašanj in razumevanje vloge človeka v odnosu z 

domačimi živalmi (Jolly, Krogh, Nergaard, Parow in Verstad, 2004). 

Učenci se na kmetiji učijo drug od drugega, seznanijo se s stroko, o kateri najbrž ne vedo 

veliko, poleg tega pa imajo stik z različnimi generacijami. Sodelovanje kmetije in šole je 

pomembno tudi z vidika povezovanja z lokalno skupnostjo. Ko šola razširi svoje meje 

poučevanja izven šolskih zidov in se vključi aktivnosti v lokalni skupnosti, učenci gradijo 

svojo identiteto do kraja. Če bodo otroci v podeželskem okolju pridobili pomenljive izkušnje 

integracije, to dolgoročno pomeni ohranjanje populacije na podeželju. V projektu, ki ga 

opisujejo avtorji, tudi kmetje izražajo naklonjenost do povezovanja s šolo, saj imajo drug stik 

z lokalno skupnostjo po tem, ko so otroci iz bližnje šole sodelovali pri delu na njihovi kmetiji. 

To je posredno tudi vir dohodka za kmetije (Jolly idr. 2004; Šterlek, 2014).  

Veliko sodelujočih učiteljev je potrdilo, da so učenci uživali v neposrednih izkušnjah na 

kmetiji; menijo, da bi vsi otroci morali imeti stike z živalmi in da je pomembno, da otroci 

izkusijo potek življenjskega cikla. Pomen projekta je opremiti otroke in mlade, da bodo 
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zmožni reševanja nalog v življenju in spopadanja z izzivi v sodelovanju z drugimi ljudmi. 

Vsak učenec bi moral pridobiti sposobnost prevzemanja odgovornosti zase in usmerjati svoje 

življenje, pri tem pa tudi biti sposoben pomagati drugim (Jolly idr. 2004).  

1.2.3 PROGRAM ŠOLSKI EKOVRTOVI 

Pogačnik, Žnidaršič in Strgar (2012) ugotavljajo, da trend naraščanja števila šolskih vrtov po 

svetu ne vpliva prav dosti na porast šolskih vrtov ob šolah v Sloveniji. Vseeno pa se je tudi v 

pri nas pred nekaj leti le začelo premikati na tem področju. V nadaljevanju opisujem program 

Šolski ekovrtovi, ki je spodbudil veliko šol in vrtcev k odločitvi za ne tako zelo enostaven 

korak.  

Namen tega programa je kolektivom izobraževalnih ustanov nuditi strokovno podporo pri 

uvajanju sodobne učne in vzgojne metode, njegov začetek pa sega v 2011. V šolskem letu 

2014/2015 je bilo vanj vključenih 43 vrtcev, 93 osnovnih in 16 srednjih šol iz cele Slovenije, 

kar je skupaj 152 članov programa (Šebenik, 2015). Na njihovem spletnem portalu najdemo 

informacije in znanja, ki jih objavljajo strokovnjaki, prav tako tam lahko vključene šole in 

vrtci predstavijo svoje delo. Vodijo vrsto stalnih dejavnosti, kot so izobraževalni seminarji, e-

bilten, učno gradivo in predlogi za rabo ekovrta v učnem procesu. Na delavnicah udeleženi 

učitelji spoznavajo osnove permakulturnega in ekološkega vrtnarjenja in oblikujejo konkretne 

predloge za vrt ob posamezni šoli. Vsako pomlad in jesen pripravljajo izobraževalne 

delavnice, ki so namenjene tudi predstavitvi članov. Tam šole in vrtci lahko predstavijo svoje 

izkušnje ter zanimive pristope, obenem pa dobijo zamisli, ki ustrezajo njihovim razmeram 

(Slabe, 2013). 

Zaposleni na šolah in vrtcih, ki sodelujejo v programu Šolski ekovrt, so z aktivnostmi 

programa zadovoljni. Na spletni strani programa Šolski ekovrt lahko preberemo, da pohvalijo 

izvedbo izobraževanj in delavnic, kjer pridobijo praktično in uporabno znanje. V pomoč jim 

je tudi e-bilten in druge uporabne informacije na spletni strani. Program Šolski vrt jim 

pomaga, da lahko otrokom posredujejo spoštovanje do narave in omogočajo doživljanje 

navdušenja ob pobiranju pridelkov (Šolski ekovrt, 2015). 
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1.2.4 VLOGA UČITELJA IN VZGOJITELJA 

S svojim raziskovanjem, radovednostjo, pogovorom o občutjih, odzivi na interese in 

razpoloženja otrok odrasli na otroke prenašajo odnos do narave (Bahovec idr., 1999). 

Odgovorni so za posredovanje znanja ter spoštovanja narave in njene raznolikosti (Lysklett 

idr., 2008). 

Otrokom omogočajo, da doživljajo z vsemi čutili, opazujejo, sprašujejo o tem, kar vidijo, 

opisujejo, raziskujejo in razlagajo. Spoštujejo način razmišljanja vsakega posameznika in 

spodbujajo, da izražajo izkušnje iz narave na različne načine (Bahovec idr., 1999). Pozorni so 

na otrokovo doživljanje in pripovedovanje, saj ta potrebuje aktivnega poslušalca in 

sogovornika (Katalinič, Tratnjek in Anžej, 2007).  

Vsi, ki delajo v vrtcu, bi morali čutiti, da vredno zapolnijo svoj čas z otroki. Zainteresiran 

odrasli vzgaja zainteresirane otroke. Poleg načrtovanih skupnih dejavnosti na vrtu so 

vrtnarska opravila odličen način, da odrasli opravljajo »nekaj koristnega« med tem, ko se 

otroci igrajo na igrišču, zagotovo pa se bo vzgojitelju pri vrtnarjenju pridružilo tudi nekaj 

otrok (Lysklett idr., 2008). 

Naloge odraslega pri delu na vrtu z otroki so, da priskrbi sredstva in pripomočke, ki jih 

potrebujemo pri tem, torej primerno površino z zemljo, dostop do vode in po potrebi ograjo 

okoli vrta. Na vrtu potrebujemo tudi semena, sadike, orodje in zalivalke. Kadar gre za vrt ali 

šolo v mestu, ki je ne obdajajo zelene površine, lahko odrasli priskrbi cvetlična korita z 

zemljo. Poskrbeti mora za varnost in otroke naučiti primernega načina dela z orodjem. Kjer 

vrt obdelujejo mlajši otroci, naj za okras vrta izbira rastline (cvetlice, grme ipd.), ki so 

nestrupene, če pa gre za nekoliko starejše otroke, pa naj jih pouči tudi o strupenih rastlinah, ki 

rastejo v okolici vrtca/šole. Odrasli naj bi otroke spodbujal k samostojnemu iskanju 

informacij o vrtninah, pri tem pa naj bi sam poznal značilnosti vrtnin, ki jih bodo gojili/jih 

gojijo, ter se o tem tudi izobraževal. 
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1.3 IZKUSTVENO UČENJE V ZAČETNEM NARAVOSLOVJU 

»Izkušen ni tisti, ki se nečesa nauči enkrat za zmeraj, ter postane tog v tem znanju, izkušen je 

tisti, ki mu izkušnje pomagajo, da postane še bolj odprt za nove izkušnje. Izkušnje nas 

osvobajajo, da postanemo nedogmatični.« (Williams in Brown, 2013, str. 122). 

Kolb (1984, v Marentič Požarnik, 2000, str. 123) definira izkustveno učenje kot »učenje, ki je 

v neposrednem stiku z resničnostjo, ki jo poučuje. Gre za neposredno srečanje s pojavom.«. 

Walter in Marks (1981, po Marentič Požarnik, 2000, str. 123) trdita, da se najučinkovitejše 

učimo, ko sami nekaj naredimo, izkustveno učenje pa pojmujeta kot »zaporedje dogodkov z 

enim ali več učnih ciljev, ki terja aktivno vpletenost udeležencev«. Dewey (1916, po Williams 

in Brown, 2012) trdi, da je učenje iz izkušnje ustvarjanje povezav s preteklimi in prihodnjimi 

ravnanji. Posledice lahko sprožijo pozitivna ali negativna čustva. Pod takimi pogoji ravnanje 

postane eksperimentiranje: poskus s svetom za odkrivanje povezav med rečmi.  

Izkustveno učenje ni omejeno na posredovanje abstraktnih pojmov in znanja, ampak vpleta 

izkušnje učencev, ki jih izziva sproti ali spominja na pretekle izkušnje. Ta način učenja skuša 

povezati a) neposredno izkušnjo, b) razmišljujoče opazovanje, c) posplošitev (abstraktna 

konceptualizacija) in č) ponovno uporabo v praksi (aktivno eksperimentiranje) v neločljivo 

celoto. Naštete faze potekajo v cikličnem procesu in ne nujno v naštetem vrstnem redu. 

Kakovostno učenje naj bi povezovalo vse te štiri faze. Nekaterim otrokom bo bližje učenje iz 

neposrednih izkušenj (raziskovanje narave, igra vlog), drugim pa učenje na podlagi 

abstraktnih spoznanj (sistematično urejeno v knjigah) (Marentič Požarnik, 2000; Ivanuš 

Grmek, Čagran in Sadek, 2009). 

Izkušnja je rezultat fizičnih sprememb in zaznana tako, kot jo interpretira tisti, ki pridobi 

izkušnjo. Izkustvo se lahko zgodi kjerkoli, vendar veliko ljudi trdi, da so v naravi doživeli 

najmogočnejša doživetja (Lysklett idr., 2008). Ivanuš Grmek idr. (2009) dajejo velik pomen 

učenju v naravnem okolju za majhne otroke, saj se ti učijo skozi izkušenje, ki so konkretne, 

spontane in individualne. Izkušnje povežejo z že znanimi izkušnjami, jih na novo osmislijo, 

analizirajo in uporabijo. Izkustveno učenje je celostno učenje in vključuje vse življenjske 

situacije.  
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Ko v polnosti doživljamo naravo, si tako otroci kot odrasli »napolnimo baterije« in se 

resnično zaznamo kot človeška bitja, saj v naravi srečamo celoten spekter življenja. V tem 

smislu je izkušnja narave sama po sebi vrednota in namen. Na drugi strani izkušnje iz narave 

vodijo k igri in kreativnim aktivnostim, pridobivanju spretnosti in znanja z mnogoterih 

znanstvenih področij, k rekreiranju, fizičnem in mentalnem zdravju. Poleg tega te izkušnje 

pripomorejo k spoštovanju narave za sobivanje z njo. Vse našteto je pomembno v zgodnjem 

naravoslovju, vendar pa je vrednota doživetja narave sama po sebi tista, ki jo poudarjajo 

avtorji (Lysklett idr., 2008). 

 

1.4 PRIDELAVA HRANE 

»Plodna zemlja je in bo ostala tovarna vseh tovarn, tovarna vsega živega na našem planetu.« 

(Škof, 2013, str. 11) 

 

1.4.1 ZDRAVA HRANA 

V zahodnih kulturah je veliko govora o zdravi prehrani in različnih načinih prehranjevanja. 

Vrhunc (2014) utemeljuje svoje stališče do tega, kaj je zdrava hrana. Trdi, da se zdrava hrana 

odraža v zdravju človeka. Vrsta hrane, ki naj bi jo uživali, je odvisna tudi od starosti, od 

aktivnosti, s kakršnimi se ukvarjamo, in od značilnosti našega organizma. Drugačna hrana je 

potrebna dojenčku, starcu, športniku, delavcu v pisarni itd. 

Hrana mora biti: brez strupov iz pridelave (herbicidi in pesticidi so ubijalci življenja. Strup 

ostane na rastlini in ponikne v zemljo, posledica tega pa so razne bolezni.); brez strupov iz 

predelave (nenaravni emulgatorji); mora biti v obilju nosilec vitalnih in reproduktivnih energij 

(seme, ki ne kali, nima vitalnosti in ni dobro za hrano. Posledica prehranjevanja s takšno 

hrano je neplodnost med mladimi.) ter zrela pri obiranju – visoko vredna (ni vseeno, ali 

sadje/zelenjavo oberemo pred zrelostjo. S takim načinom rastlino spravimo iz ravnovesja.) 

(prav tam). 
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1.4.2 VRTNARJENJE 

Pri pridelavi vrtnin smo odvisni od naravnih zakonitosti, ki jih moramo upoštevati. Rastline 

so del okolja, in kar se dogaja v njem, sodeluje pri njihovem razvoju. Sestavni deli okolja so 

vreme in podnebje, tla, relief, rastline, živali in človek. Podnebje v Sloveniji je zelo raznoliko. 

Zaradi mikroklime, ki je na vsakem vrtu malo drugačna, vse rastline ne uspevajo enako dobro. 

Dejavniki podnebja in vremena so temperatura, svetloba, voda, zrak in veter. Pri vrtarjenju je 

pomembno, da opazujemo naravo in upoštevamo, kar se trenutno dogaja v naravi. Oponašamo 

jo povsod, kjer je to mogoče, in skrbimo tudi za živali, ki v njej živijo, da ne porušimo 

ravnovesja. Če upoštevamo temeljna načela naravnega vrtnarjenja, nam bo narava sama 

pomagala do pridelka tudi takrat, ko vremenske razmere ne bodo najbolj ugodne. Ključna 

dejstva, ki jih moramo poznati in upoštevati so: skrb za zemljo in ohranjanje življenja v njej, 

kolobar, izbira sort, ustrezna setev, skrb za sadike in skrb za ohranitev živali, ki oprašujejo ali 

pripomorejo k redčenju sovražnikov (pikapolonice, čebele, čmrlji, ptice, žabe, ježki, netopirji 

itd.) (Pušenjak, 2007).  

1.4.3 EKOLOŠKO KMETIJSTVO 

Ekološko kmetijstvo je sistem pridelovanja, ki ohranja zdravje zemlje, ekosistemov in ljudi. 

Temelji na biološki raznovrstnosti, procesih v naravi in ciklih, ki so prilagojeni lokalnim 

razmeram. Izogiba se vnosom škodljivih snovi (Rode, 2012). Glavni cilji ekološkega 

kmetijstva so obvarovanje naravnih virov, dobrobit živali, pridelava zdravih rastlinskih in 

živalskih pridelkov in trajnostni razvoj podeželja. Značilnost ekološkega kmetijstva je 

ohranjanje genetske pestrosti in poudarek na gojenju tistih vrst oziroma pasem, ki izhajajo iz 

lokalnega okolja in so se sposobne prilagoditi razmeram (Podmenik, 2012). Na ekološki 

kmetiji je potreben čim tesnejši krogotok med živalsko in rastlinsko pridelavo. Na kmetijah, 

kjer se ukvarjajo samo s poljedelstvom, za rodovitnost skrbijo s kolobarjenjem in vključitvijo 

metuljnic v kolobar. Reja živali brez obdelovalnih površin ni možna. Evropske uredbe in 

nacionalni pravilniki natančno določajo predpise v ekološki pridelavi. V ekološkem 

kmetijstvu ni dovoljena uporaba lahko topnih mineralnih gnojil, umetnih dodatkov v krmilih, 

sintetičnih sredstev za varovanje rastlin, razkuženih semen, surovin živalskega izvora v 

krmilih, gensko spremenjenih organizmov in kemoterapevtikov za preventivno zdravljenje 

živali (Rode, 2012). 
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1.4.4 O RASTLINAH, KI SMO JIH PRIDELOVALI 

1.4.4.1 Cvetača (Brassica oleracea L. var. Botrytis) 

Cvetača je kapusnica. Najbolj ji ustreza topla pomlad ter zmerno toplo in vlažno poletje. 

Vročina in suša neugodno vplivata na njen razvoj, zato je bolje, da jo gojimo spomladi in 

jeseni. Za sadike jo sejemo od konca januarja do marca. Sadike dorastejo, ko tehtajo približno 

sedem gramov in razvijejo od štiri do pet listov. Presajamo jo do konca aprila. Naslednjič jo 

lahko sejemo julija, presajamo pa do sredine septembra. Cvetača je velika rastlina, zato naj bo 

razdalja med sadikami vsaj 45 cm. Ko začne tvoriti rožo, jo sproti pokrivamo z lastnimi listi, 

da jo ohranimo belo. Cvetača potrebuje enakomerno in obilno oskrbo z vodo. Najbolje uspeva 

na rodovitni zemlji, dobro preskrbljeni z minerali. Če jo namakamo, moramo paziti, da tla 

niso zbita. Poljino že jeseni pognojimo s hlevskim gnojem. V medvrstni prostor lahko sadimo 

nizki fižol ali zeleno, kombiniramo pa jo lahko tudi z blitvo, endivijo, bobom, grahom, 

paradižnikom, solato ali špinačo. Slabi sosedje so česen, čebula in jagode. (Pušenjak, 2007; 

Černe, 1998). 

Za uživanje uporabljamo omesenelo socvetje. Tako kot druge kapusnice tudi cvetača vsebuje 

veliko vitaminov. Rože porežemo z nekaj listi, ko so dovolj dozorele. V hladilniku zdržijo do 

štiri tedne, vendar je bolje, če jih režemo sproti. Skladiščimo jih tako, da jih blanširamo do 

šest minut, v vrelo vodo dodamo malo citronske kisline, da ohranimo barvo, jih na hitro 

ohladimo v mrzli vodi in zamrznemo (Pušenjak, 2007).  

 

Slika 1: Cvetača 

 (Pridobljeno s http://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g304160-i19205638-

Nantou.html) 
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1.4.4.2 Rdeča pesa (Beta vulgaris L.) 

Rdeča pesa spada med korenovke. Sejemo jo neposredno na gredo, mogoče pa je tudi 

presajanje sadik. Lahko jo sejemo od zgodnje pomladi, saj kali tudi pri nizkih temperaturah, 

in najkasneje do konca julija. V ugodnih okoliščinah se nam lahko zgodi, da bo vzklila 

pregosto, v enem semenu ima namreč več kalčkov. V tem primeru rastline razsadimo. Med 

vrstami naj bo razdalja vsaj 30 cm, v vrsti pa redčimo na 5 cm. V času kaljenja in mladih 

rastlin mora biti zemlja vlažna. Ker ima pesa globoke korenine, zemljo redko namakamo, v 

globino do 30 cm. Potrebuje veliko kalija in bora, manj fosforja in zelo malo dušika. Njeni 

dobri sosedje so črna redkev, čebula, drobnjak, fižol, peteršilj, pastinak, kumare, sladka 

koruza in solata. Ne uspeva dobro ob špinači (Pušenjak, 2007). 

V prehrani najpogosteje uporabljamo gomolje, njene liste pa lahko pripravimo kot špinačo. 

Vložena pesa nam je pozimi vir vitaminov in mineralov. Mineral kobalt pripomore k nastajajo 

rdečih krvnih telesc, zato rdeča pesa lahko koristi predvsem tistim, ki so slabokrvni ali imajo 

kakršnekoli težave s krvnim obtokom (prav tam).  

 

Slika 2: Rdeča pesa 

(Pridobljeno s http://zelenisvet.com/rdeca-pesa/) 
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1.4.4.3 Sladki komarček (Foenicum vulgare L.) 

Sladki komarček oziroma koromač uvrščamo med gomoljnice. Je edini v skupini gomoljnic, 

pri katerem se odebeli nadzemni del stebla in spodnji deli listov terga ne moremo nespolno 

razmnoževati, tako kot npr. krompir. Preden rastlino posadimo, zemljo obogatimo s 

kompostom. V času bujne rasti lahko dognojimo z vodo od prevretih kopriv in gabeza. Za 

sadike ga sejemo ob koncu maja, na stalno mesto pa v juniju. Potrebuje rahla, humusna tla z 

dovolj vlage. Je dvoletnica, vendar ob neustrezni pridelavi lahko zacveti že prvo leto. Če ga 

sejemo prezgodaj ali ima presuha tla, požene cvet, in tako ne razvije odebeljenega gomolja. 

Priporočljivo ga je posaditi zraven graha, kumar, sladke koruze, solate ali mete, saj so slabi 

sosedje so skoraj vse druge zelenjadnice. Med posameznimi rastlinami naj bo razmik 

približno 35 cm, upoštevajmo tudi, da rastlina lahko zraste več kot meter visoko (Pušenjak, 

2007). 

V prehrani lahko uporabljamo celo rastlino, tudi semena. Vsebuje veliko vitaminov, med 

njimi vitamine B, betakaroten, C in E ter minerale kalcij, magnezo, cink in železo. Ima 

eterično olje, ki blagodejno deluje na prebavni sistem. Sladki komarček lahko grizljamo 

surov, ga uporabimo kot dodatek k solatam, iz njega izdelamo juho ali ga vložimo v kis. 

Posušene liste in semena uporabljamo za čaj (prav tam). 

 

Slika 3: Sladki komarček 

(Pridobljeno s http://www.naredivrt.si/si/rastline/zelenjavni-vrt/Sladki-komarcek?catId=359) 
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1.4.4.4 Navadno proso (Panicum miliaceum L.) 

Proso je eno od najstarejših vrst žita. Po pričevanju arheoloških najdb naj bi ga v Evropi 

pridelovali že ok. 800 pr. n. št. Od srednjega veka pa do začetka 20. stoletja je bila prosena 

kaša na vsakodnevnem jedilniku slovenskih kmetov (Kocjan Ačko, 2015). 

Mlada rastlina je podobna drugim vrstam žita, a njeni listi so daljši in širši. Ima dolge šopaste 

korenine in razprostrto in povešeno socvetje; cvetovi so samoprašni. Zrno prosa je obdano s 

tremi plevami, ki so, odvisno od vrste, bele, rumene, črne, rdeče ali sive barve. Oluščeno zrnje 

je svetlo rumene barve. Cveti julija in avgusta, zori pa avgusta in septembra. Ima kratko 

rastno dobo (pribl. 100 dni). Proso je odporno proti visokim temperaturam in suši ter 

neobčutljivo za vrsto tal. Medvrstna razdalja pri prosu naj bo od 10 do 15 cm, razdalja v vrsti 

od 1 do 4 cm, globina pa od 1 do 2 cm (prav tam).  

V prehrani uporabljamo oluščeno proso ali proseno moko. Proseno kašo skuhamo kot prilogo 

k slanim jedem, kot sladko jed, dodajamo jo k juham ali solatam. Proseno moko lahko 

dodajamo k polnozrnati pšenični moki za peko kruha. Zrnje prosa lahko nakalimo in 

uporabimo kalčke. Proso čisti črevesje; kremenčeva kislina, ki jo vsebuje, pa pomaga pri 

obnavljanju kože ter preprečuje lomljenje las in nohtov (prav tam).   

 

Slika 4: Proso 

(Pridobljeno s http://botany.cz/cs/panicum-miliaceum/) 
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1.4.4.5 Ajda (Fagopyrum esculentum Moench L.) 

Ajda izvira iz jugozahodne Kitajske, od koder so jo trgovci prenesli na druge predele Kitajske 

in v Evropo. Na ozemlju današnje Slovenije je prvič pisno omenjena l. 1426. Naši predniki so 

cenili ajdovo kašo, kruh in žgance, pripravljali so jih za slavnostne in vsakdanje obroke 

(Kocjan Ačko, 2015). 

Ajdo uvrščamo med žito zaradi tega, ker iz nje meljemo moko. Sicer botanično ne spada med 

trave, ampak v družino dresnovk (Polygonaceae). Ima vretenaste korenine. V višino doseže 

od 60 do 100 cm. Po rdečkastozelenem steblu ima nameščene srčaste liste, ki so spodaj 

pecljati, proti vrhu pa sedeči. Cvetovi so bele ali roza barve in združeni v mnogocvetna 

socvetja. Oprašujejo jo žuželke. Plod v obliki tristrane piramide je obdan z rjavo, črno ali sivo 

luščino. Pridelek ajde je močno odvisen od vremena. Ob setvi in cvetenju ne prenaša dobro 

vročine in suše, v času dozorevanja ji lahko škodita mraz in veter, zgodnja jesenska slana pa 

lahko povzroči pozebo. Primerna so lahka, peščeno ilovnata tla z zadostno vsebnostjo 

fosforja. V ekološkem kmetijstvu prehrambo tal uravnavamo s hlevskim gnojem in 

kolobarjem. Pogosto se v posevkih ajde znajdejo druge dresnovke. Nevšečnosti lahko 

povzroči kristavec, ki ima strupeno seme in je bil nekajkrat že vzrok za zastrupitev z 

uvoženim ajdovim zrnjem, ki pred mletjem ni bilo dobro očiščeno. Ajda je naravni herbicid, 

ker njivo razpleveli. Slovi kot medovita rastlina, zato jo cenijo tudi čebelarji (prav tam).  

Ajda ima podobno kemično sestavo kot zrno žita. Pod luščino skriva plast škroba in 

beljakovinsko plast, v kalčku pa so poleg maščob in beljakovin vitamini in minerali. Ajda 

dobro vpliva na srce in ožilje. V prehrani iz nje najpogosteje pripravljamo ajdove žgance ali 

jo uporabljamo kašo kot prilogo k mesnim in zelenjavnim jedem. Peki ajdovo moko mešajo s 

pšenično (prav tam). 

 (http://www.bodieko.si/ajda) 

Slika 5: Ajda  
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1.4.4.6 Lan (Linum usitatissimum L.) 

Lan iz družine lanovk izvira iz Male Azije, Sredozemlja in severovzhodne Afrike. Najdbe 

lanenih semen iz obdobja mostiščarjev na Ljubljanskem barju pričajo, da so ga pričeli 

uporabljati že zelo zgodaj tudi v Evropi. Slovani so iz njega tkali laneno platno, ki je sčasoma 

postalo plačilno sredstvo. Izraz plačati izhaja iz besede platno (platiti) (Kocjan Ačko, 2015). 

Lan ločujemo na oljni, ki zraste do 60 cm, in predivni, ki zraste tudi več kot 100 cm. Ima 

plitvo korenino z veliko stranskimi koreninami. Steblo je tanko in okroglo, pri starejših 

rastlinah votlo, pri mlajših pa ne. Listi so ozki in suličasti, na steblu so nameščeni izmenično. 

Vsaka rastlina na vrhu razvije množico majhnih svetlo modrih cvetov, ki imajo po pet venčnih 

listov, pet čašnih listov, en pestič in pet prašnikov. Cvet pozneje razvije plod: glavico s petimi 

predali, v katerih je skupaj 10 semen. V semenu oljnega lana je okoli 40 % maščob, 25 % 

beljakovin, od 4 do 10 % sluzi ter licitin, minerali in vitamini A, B, D in E (prav tam).   

 

Slika 6: Lan 

 (http://www.lokalno.si/2012/07/20/82821/zgodba/Lan_znova_na_belokranjskih_poljih/) 
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1.4.5 O ŽIVALIH, KI SMO JIH SPOZNAVALI 

1.4.5.1 Travniški čmrlj (Bombus terrestris L.) 

Čmrlj spada med kožekrilce (žuželke). Velik je od 15 do 20 mm, črne barve, ima rumen pas 

spredaj na oprsju in na zadku. Živi na travnikih, poljih in gozdovih. Gnezdo si navadno izdela 

pod zemljo (npr. v mišjih rovih). Ličinke se razvijejo v voščenih celicah. Družino tvori od 200 

do 400 osebkov. Prezimijo le samice, samci pa jeseni poginejo (Einsenreich, Handel, in 

Zimmer, 2005). 

Čmrlji so poleg čebel zelo pomembni opraševalci in s svojim dolgim jezičkom lahko – za 

razliko od drugih žuželk – oprašujejo cvetove, ki imajo dolgo venčno cev (npr. črno deteljo). 

Travniki, ki so osiromašeni cvetlic in gnojeni z gnojili, za čmrlje niso preveč ugodna paša, 

zato se je veliko čmrljev umaknilo na hribovske travnike (Esenko, 2008).  

 

Slika 7: Čmrlj 

(http://www.slo-foto.net/galerija_slika-49835.html) 
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1.4.5.2 Navadni deževnik (Lumbricus terrestris L.) 

Deževnik spada med kolobarnike (nevretenčarje). Njegovo telo je dolgo je do 30 cm in 

deljeno v od 110 do 180 kolobarjev. Je rožnate do rjavo-vijolične barve. Nekaj odebeljenih 

kolobarjev na njegovem sprednjem delu tvori žlezasti pas, ki je namenjen razmnoževanju 

(Jennings, 2010). Njegov življenjski prostor je vlažna, navadno ilovnata zemlja. Koplje rove 

do globine 2 m. Členjenost telesa in močno mišičje mu omogočata gibanje z raztezanjem in 

krčenjem. Deževnik se premika naprej in nazaj. Na vsakem kolobarju ima po 4 pare ščetin, ki 

mu omogočajo premikanje po zemlji, hkrati pa jih uporablja tudi kot čutni organ, s katerim 

zaznava tresenje tal. To mu omogoča pravočasen pobeg pred bližajočim se krtom, ki je njegov 

najpogostejši plenilec (Einsenreich idr., 2005). 

Usta ima na drugem členu, njegovo prebavilo pa se konča z odprtino na repu. Iztrebke, ki se 

imenujejo glistine, v obliki cevi ali stolpov odloži ob vhodu v rov. Deževniki so zelo koristni 

za poljedelstvo, saj se prehranjujejo tako, da pojedo prst, iz katere prebavijo hranilne snovi, 

potem pa jo izločijo. S tem jo rahljajo in gnojijo. Skozi žlezasti pas deževnik izloča lepljivo 

snov, ki jo potrebuje pri parjenju. Je dvospolnik z obojestransko oploditvijo. Jajčeca odlaga v 

ovoju, kjer se razvijejo mladi deževniki (Debevec, 2006).  

 

Slika 8: Deževnika pri parjenju 

(http://www.naturephoto-tone.com/index.php/2011/09/dezevnik/) 
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1.4.5.3 Listne uši (Aphioidea L.) 

Listne uši spadajo med kljunate žuželke, v red enakokrilcev. So zelene, črne ali kožnate barve 

in manjše od 6 mm. Navadno se pojavljajo množično. Na hrbtni strani imajo hrbtni cevki, iz 

katerih izločajo voskasto snov. Prehranjujejo se s sokom, ki ga sesajo iz listov ali stebel 

rastlin. Nekatere vrste živijo tik nad površjem zemlje, kjer sesajo rastlinske koreninice. 

Odvečni rastlinski sok, ki je delno prebavljen, izločajo na svojih zadkih (Mršič, 1997). Ta sok 

prestrezajo čebele in je sestavni del medu. Močno se namnožijo v vročih in soparnih poletjih 

(Esenko, 2010).  

Uši ogrožajo vse zelenjadnice. Zaradi soku, ki ga izločajo uši, se na rastlinah lahko naselijo 

glivice sajavosti, ki so rastlinam škodljive. Prve kolonije uši spomladi odstranjujemo z 

rokami. Preganjamo jih lahko tudi s škropivom, ki ga izdelamo iz enega deleža mleka in 

enega deleža vode. Uši imajo veliko naravnih plenilcev, med katerimi so najučinkovitejše 

pikapolonice, poleg njih pa še trepetalke, strigalice, tenčičarice, žabe in ptice pevke. Rastline, 

ki odganjajo uši, so česen, čebula, kumina, koriander, redkvica, tagetes, timijan, šetraj in 

žajbelj (Pušenjak, 2007).  

 

Slika 9: Listne uši 

(http://www.aqua-vita.si/phpbb3/viewtopic.php?f=48&t=4139) 
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2. PROBLEM IN CILJI 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Namen vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj stremi k razmišljanju o etičnih dilemah, 

odgovornosti v lokalnem in mednarodnem smislu, okoljskih in družbenih problemih, kot so 

pravičnost, varnost, kulturna raznolikost, proizvodnja in potrošnja. Cilj zajema zavedanje o 

današnjih in prihodnjih okoljskih in družbenih vprašanjih, kar vključuje tudi sonaravno 

gospodarjenje z okoljem (Kolar idr., 2011).  

Williams in Brown (2012) na ta globalna vprašanja ponujata rešitev: v vsaki šoli in vrtcu bi 

morali imeti šolski vrt. Pri neposrednem bivanju na zemlji in skrbi zanjo razvijajo otroci 

občutek za prostor, odkrivajo ritem, razvijajo spoštovanje do ekološke raznolikosti, doživljajo 

praktične izkušnje, bolje razumejo povezave v naravnih procesih in prebujajo vse svoje čute. 

Učni vrt daje možnost za učenje o zdravem načinu prehranjevanja. Na njem otroci pridobivajo 

zavest o izvoru naše hrane, o predelavi, trgovskih posrednikih, transportu itd. Le tako bodo 

lahko kot odrasli člani družbe zavestno odločali o tem, kakšno hrano bodo jedli in kako bodo 

ravnali z zemljo, ki je vir preživetja. Aktivnosti, ki potekajo v odnosu z rastlinami in živalmi 

spodbujajo: razmišljanje o pomenu ohranjanja kmetijske zemlje, odgovorno skrb za gozdove, 

ohranitev čiste vode, varovanje ekološke raznolikosti, zmanjšanje klimatskih sprememb in 

odgovorno ravnanje z odpadki.  

V tej diplomski nalogi smo raziskovali, kakšen vpliv imajo praktične izkušnje, ki jih otroci 

pridobijo v procesu pridelave, predelave in uživanja vrtnin na otroke. Preučevali smo, ali 

neposredne izkušnje vplivajo na znanje o vrtninah in njihovi pridelavi ter na odnos do 

uživanja vrtnin. Z raziskovanjem smo želeli spoznati, ali se bo spremenil tudi njihov odnos do 

poklica kmeta. Skupaj smo načrtovali in oblikovali šolski vrt, na katerem smo posadili 

približno trideset različnih kulturnih rastlin. Pridelane vrtnine smo tudi pripravili za uživanje. 

Aktivnosti na vrtu smo tesno povezali z dejavnostmi na ekološki kmetiji, kjer so otroci 

spoznavali še druge vidike, povezane z ekološko pridelavo hrane – delo kmeta, pomen 

ekološkega kmetijstva, pomen domačih živali na kmetiji, živali tal v vrtu, predelavo žita, 

orodje in kmetijske stroje. 
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Z diplomskim delom in projektom bi radi prispevali delček k ozaveščanju o pomembnosti 

ohranjanja in spoštovanja narave ter prehranjevanja s hrano, ki ne vsebuje strupov, je čim 

manj zapakirana v embalažo (ker je to odpadek) in ni prepotovala dolge poti (in pri tem 

pustila odtisa CO2 pri transportu). Zaradi vsega tega moramo ohranjati rodovitno zemljo 

zdravo in nepozidano tu, v Sloveniji. 

 

2.2 CILJI RAZISKOVALNEGA PROJEKTA 

V skladu s problemom smo postavili naslednje cilje: 

 z intervjuji ugotoviti, ali otroci poznajo hrano rastlinskega izvora in koliko vedo o 

pridelavi zelenjave; 

 pripraviti in izvesti dejavnosti, v katerih bodo otroci prek izkušenjskega učenja 

spoznavali proces pridelave hrane rastlinskega izvora, lastnosti vrtnin in njihovo 

uporabnost; 

 s ponovnimi intervjuji po zaključku dejavnosti ugotoviti, koliko znanja bodo pridobili 

otroci in ali se bo spremenil njihov odnos do uživanja zelenjave. 

 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V skladu s problemom in cilji smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Koliko otroci v prvem in drugem razredu vedo o rastlinski hrani: Ali poznajo izvor 

rastlinske hrane? Ali so že imeli stik z določenimi vrtninami? Katero zelenjavo znajo 

poimenovati?  

2. Ali z vključevanjem otrok v dejavnosti, v katerih dobijo neposredne izkušnje s 

pridelavo in nabiranjem hrane rastlinskega izvora, lahko izboljšamo njihovo znanje o 

pridelavi hrane? Ali imajo otroci po sodelovanju v dejavnostih boljšo predstavo o 

zaporedju sprememb v razvoju vrtnin? 
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3. Ali z vključevanjem otrok v dejavnosti, v katerih dobijo neposredne izkušnje s 

pridelavo, nabiranjem in uživanjem hrane rastlinskega izvora, lahko spremenimo 

odnos do njenega uživanja? 

4. Ali z vključevanjem otrok v dejavnosti, v katerih dobijo neposredne izkušnje z delom 

kmeta, lahko izboljšamo odnos otrok do poklica kmeta? 

 

2.4 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

V skladu z navedenimi raziskovalnimi vprašanji smo postavili naslednje hipoteze: 

1. Predvidevamo, da večina otrok pozna rastlinski izvor zelenjave. Predvidevamo, da so 

se z manj znanimi vrtninami že srečali, a jih ne znajo poimenovati, z nekaterimi 

vrstami zelenjave pa še nikoli.  

2. Predvidevamo, da lahko z izvedbo dejavnosti, pri katerih se otroci aktivno vključujejo 

v procese pridelave in priprave vrtnin za uživanje, izboljšamo njihovo znanje o 

vrtninah in o procesu pridelave vrtnin. 

3. Predvidevamo, da bodo otroci po izvedbi dejavnosti, v katerih dobijo neposredne 

izkušnje s pridelavo, nabiranjem in uživanjem hrane rastlinskega izvora bolj 

naklonjeni njenemu uživanju. 

4. Predvidevamo, da bodo otroci imeli po izvedbi dejavnosti boljši odnos do poklica 

kmeta kot pred njo. 

5. Predvidevamo, da lahko s skrbjo za rastline razvijamo pri otrocih odgovoren odnos do 

živih bitij in do neživih naravnih dobrin. 
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2.5 RAZISKOVALNA METODA 

Uporabili smo kavzalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Vzorec: 

Vzorec je priložnostni, v raziskavo je bilo vključenih 30 otrok. Raziskavo smo izvajali na 

Osnovni šoli Lipnica. V projekt pridelave vrtnin je bilo vključenih 15 otrok, starih od 6 do 8 

let, s podružnične šole na Ovsišah, od tega je šest učencev v šolskem letu 2013/2014 

obiskovalo 1. razred in devet 2. razred. To je skupaj devet deklic in pet dečkov. Kontrolno 

skupino sestavlja 15 otrok iste starosti, ki obiskujejo matično šolo v Lipnici: pet učencev, ki 

so v šolskem letu 2013/2014 obiskovali 1. razred, in deset takšnih, ki so v istem šolskem letu 

obiskovali 2. razred. To je skupaj osem deklic in sedem dečkov.  

Pripomočki: 

fotoaparat, računalnik, flavta, pisarniški pripomočki, igra spomin, namizna igra deževnik, 

delovni listi, vrtno orodje, zalivalke za vodo, palice, kmetijski stroji, plastični lončki, vedro, 

sadike in semena različnih vrtnin, pripomočki za pripravo hrane in kuhanje, različna 

pripravljena hrana, kreda, leseno ogrodje za hiško, različni naravni materiali, opazovalni 

lončki z lupo, kartice s fotografijami živali, palice za grah, paradižnik in fižol, mlin za moko, 

klasi ječmena in prosa, rastline ajde 

Postopek zbiranja in obdelave podatkov: 

Z otroki iz eksperimentalne in kontrolne skupine smo dvakrat v enakem časovnem obdobju 

opravili delno strukturirane individualne intervjuje. Spomladi pred pričetkom projekta in 

jeseni po zaključenem projektu so ustno odgovarjali na ista vprašanja. Odgovore 

eksperimentalne skupine pred projektom in po njem smo primerjali z odgovori kontrolne 

skupine, s katero nismo izvedli načrtovanih dejavnosti. Vprašanja so preverjala predhodne 

izkušnje otrok z vrtninami, prepoznavanje konkretnih vrtnin, odnos do uživanja teh, 

poznavanje razvoja rastlin, poznavanje priprave setvene površine in stališče otrok do poklica 

kmeta. 

Projekt je zajemal osemnajst srečanj, ki so potekala od marca do oktobra. Posamezno srečanje 

je bilo sestavljeno iz uvodnega in osrednjega dela. V uvodnem delu smo se spomnili 



Fister, Z. (2015). Šolski vrt v sodelovanju z ekološko kmetijo: vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in njihovi 

pridelavi ter na odnos otrok do uživanja vrtnin. (Diplomsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  
 

 

27 

 

dejavnosti, ki smo jo opravljali na predhodnem srečanju, in načrtovali dejavnost v naslednjem 

osrednjem delu. Osrednji del dejavnosti je temeljil na pridobivanju neposrednih izkušenj pri 

delu na vrtu in pripravi hrane za uživanje.  

Hipoteze smo preverili na podlagi rezultatov vprašalnikov, ki smo jih statistično obdelali in 

jih predstavljamo v grafih. Ob izvajanju dejavnosti smo s pomočjo opazovanja in 

fotografiranja beležili odzive otrok, ki jih predstavljamo v analizah dejavnosti.  

 

 

  



Fister, Z. (2015). Šolski vrt v sodelovanju z ekološko kmetijo: vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in njihovi 

pridelavi ter na odnos otrok do uživanja vrtnin. (Diplomsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

 

28 

3. REZULTATI 

3.1 POTEK DEJAVNOSTI IN ANALIZE SREČANJ 

V spomladanskem času so pri osmih dejavnostih sodelovali samo učenci 1. in 2. razreda 

(skupaj 17 otrok), ki so bili vključeni v naravoslovni krožek (ta je potekal že od začetka 

šolskega leta 2013/2014). Petkrat je dejavnost potekala v dopoldanskem času v okviru 

predmeta spoznavanje okolja in so bili udeleženi vsi učenci 1. in 2. razreda (skupaj 22 otrok). 

V jesenskem času so (zaradi organizacijskih razlogov na osnovni šoli) pri dejavnostih 

sodelovali vsi učenci tretjega razreda in tisti drugošolci, ki so leto prej obiskovali 

naravoslovni krožek (skupaj 18 otrok). V spodnji razpredelnici je navedeno, pri katerih 

dejavnostih so sodelovali kateri otroci.  

Šolski vrt, ki smo ga obdelovali z otroki, je bil del obdelovalne zemlje na kmetiji Pôrta. Od 

šolskega igrišča je bil oddaljen le štiri metre. Kmetija goji večino zelenjave na večji njivi, ki 

je od šolskega vrta oddaljena približno petdeset metrov, in na njej smo z učenci prav tako 

opazovali različno zelenjavo. Kadar bom v predstavitvi dejavnosti uporabljala izraz vrt, bom z 

njim označila šolski vrt. Ko bom uporabljala izraz njiva, pa bom označila večjo njivo kmetije.  

Dejavnosti so potekale na različnih lokacijah. Običajno smo se na začetku zbrali v razredu ali 

telovadnici, kjer sem otroke pozdravila in naredila kratek uvod. Na prvih srečanjih smo na 

začetku zapeli pesem Danes so vse jagode, saj sem skozi glasbo in ples z otroki lahko 

navezala sproščen stik. V tem uvodnem delu sem običajno otroke spraševala, kaj smo 

spoznali na prejšnjem srečanju. Poleg tega smo načrtovali, kako bodo potekale dejavnosti, ki 

sem jih pripravila za to srečanje. Uvodni del sem izkoristila za to, da sem vsem otrokom 

omogočila, da so izrazili svoje izkušnje z določeno temo. Večkrat sem jim dala neko manj 

znano vrtnino, da so jo lahko doživeli z vsemi čutili – si jo ogledali od blizu, potipali, okusili 

in poduhali.  

Za uspešno učenje s konkretnimi izkušnjami na vrtu in med pripravo hrane je potrebna 

organizacija v manjših skupinah. Večkrat sem po dogovoru z učiteljico skupino otrok 

razdelila na pol. Tudi v teh primerih sem, preden smo se razdelili na pol, razložila navodila za 

drugo skupino. Dejavnosti in sredstva, ki smo jih pri tem potrebovali, sem pred tem sama 

pripravila. 
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V raziskovalnem delu bom uporabljala besede otroci pogosteje kot učenci, saj sem študentka 

predšolske vzgoje in mi je izraz »otroci« bližje.   

Št.      Datum  Dejavnosti Prisotni 

učenci   

Pripomočki in sredstva 

1. 19. 3. 

2014 

Spoznavanje orodja, 

priprava gredic, sajenje 

jagod 

1. in 2. r. Flavta, sadike jagod, vile, 

motike, grablje, sadilni klin, 

sadike jagod, leskove veje, 

vedro, samokolnica s preperelim 

gnojem, leseni koli, klešče za 

veje, zalivalka 

2. 26. 3. 

2014 

Spoznavanje kmetijskih 

strojev 

1. r. Vile, motike, grablje, sadilni 

klin, stroji za obdelavo njive, 

računalnik, USB-ključ 

3. 26. 3. 

2014 

Ogled tople grede, 

sajenje sadik solate, 

kolerabice, sejanje semen 

redkvice, korenčka, sajenje 

čebulčka 

Krožek Motike, grablje, sadilni klin, 

semena, sadike, sadilna vrvica, 

meter, palice dolžin 12 cm, 25 

cm in 30 cm, plastični lončki 

4. 8. 4. 

2014 

Izdelava setvenega načrta 1. in 2. r. Knjiga Zelenjavni vrt, knjiga 

Moj prvi naravni vrt, sličice 

zelenjave za igro spomin, 

razpredelnica dobrih in slabih 

sosedov, listi, barvice, rjav list, 

ki predstavlja vrt 

5.  9. 4. 

2014 

Sajenje graha, krompirja, 

sajenje zelja, cvetače, solate, 

blitve 

Krožek Semena graha, semenski 

krompir, sadike cvetače, zelja, 

solate in blitve, sadilni klin, 

motike, grablje, sadilna vrvica 

6. 23. 4. 

2014 

Sejanje kolerabe, rdeče 

pese, lanu, ajde in peteršilja, 

priprava skutnega namaza z 

zelišči 

Krožek Lan, ajda, proso v lončkih, 

peteršilj na steblu, semena, 

vrtno orodje, zalivalke z vodo, 2 

skledi, noži za mazanje in za 



Fister, Z. (2015). Šolski vrt v sodelovanju z ekološko kmetijo: vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in njihovi 

pridelavi ter na odnos otrok do uživanja vrtnin. (Diplomsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

 

30 

rezanje, lesene deske, zelišča, 

kruh, lesene ploščice, kreda  

7. 7. 5. 

2014 

Priprava sadik in 

okopavanje plevela 

 

Krožek 

 

Lan, ajda, proso v lončkih, vrtno 

orodje, semena, plastični 

preluknjani lončki, 2 plastična 

pladnja, prst v loncu, kartonasti 

tulci s časopisnim papirjem, bele 

nalepke, pisala, voda, fotoaparat 

8. 21. 5.  Priprava solate, ponovno 

sejanje rdeče pese, sejanje 

radiča, prosa, bazilike 

Krožek 

 

Semena bazilike, prosa, rdeče 

pese, vrtno orodje, zalivalke z 

vodo, noži, sklede, deske, sol, 

olje, kis 

9. 28. 5.  Priprava indijanskega šotora 

– sejanje fižola, koruze, 

sajenje sadik paradižnika in 

paprike 

Krožek 

 

Semena koruze, seme fižola, 

sadike paradižnika volovsko 

srce in češnjevca, sadike 

paprike, vrtno orodje 

10. 29. 5. Spoznavanje živali na vrtu 

in izdelava hotela za žuželke 

1. in 2. r. 

 

Lesena hiška, opeke, votle 

palice dresni, mah, preperel les, 

listje, karton, jesenski plodovi, 

storži, slama, seno, glinen 

lonček, mrežica, opazovalni 

lonček, plastični lončki, kartice 

s fotografijami živali, nabrane 

živali z vrta (polž, bramor, 

deževniki) 

11. 4. 6.  Sajenje zadnjih sadik in 

pokušanje sokov 

 

Krožek 

 

Seme koruze, sadike pora, 

sladkega komarčka, zelena, 

brstičnega ohrovta, brokolija, 

buč, kumar, veje za grah, palice 

za paradižnik, vrči z napitki in 

napisi, vejica mete, vejica 

melise, vejica bezga, plastični 
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lončki, vodoodporni flomaster, 

orodje, zalivalke z vodo, pladenj 

s sadikami, ki so jih pridelali 

otroci 

12. 18. 6.  

 

Pobiranje pridelka, priprava 

zelenjavnih nabodal 

Krožek Cvetača, brokoli, zelje, bučka, 

kumarica, blitva, kuhana blitva, 

pečen krompir, pripravljeni 

prigrizki, nožki, lupilci, 

modelčki za piškote, plastične 

posode, krožniki, deske 

13. 23. 6. Obisk ekološke kmetije 

Pôrta: ogled živali, delo 

kmeta, pridelava žita in 

predelava žita v moko, 

razvoj paradižnika in fižola 

1. in 2. r.  

 

Klasi ječmena, pire, ajde, ajdovo 

zrnje, Irino zrnje, bezgov 

napitek, kozarčki 

14. 8. 9. Pobiranje pridelkov, 

kuhanje zelenjavne juhe 

 

2. in 3. r Česen, čebula, podzemna 

koleraba, zeljnata glava in 

blitva, deske, noži, lupilci za 

zelenjavo, sklede, lonec za juho, 

olje, voda, sol 

15. 15. 9. Pobiranje pridelkov in 

priprava solate iz radiča ter 

iz krompirja in kumar 

2. (krožek) 

in 3. r.  

Sklede, noži, lupilci za 

zelenjavo, deske, vilice, kuhan 

krompir 

16. 22. 9. Vlaganje rdeče pese v 

kozarčke in pokušanje 

stročjega fižola 

 

2. (krožek) 

in 3. r. 

Rdeči radič, zeleni radič, 

kumara, sklede, kuhana rdeča 

pesa, kuhan stročji fižol, noži, 

deske, stekleni kozarčki s 

pokrovi, velika posoda za 

kuhanje, vilice, kis, sol, sladkor, 

žlice 
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17. 29. 9. Spoznavanje semen in žita, 

pokušanje ajdove in prosene 

kaše 

 

2. (krožek) 

in 3. r. 

Klasi prosa, sveže rastline ajde, 

posušena stebla lanu, semena 

jabolk, buč, koruze, fižola, 

prosa, ajde, lepilni trak, škarje, 

pisala, skodelice, žlice, 

zajemalka, kuhana ajdova in 

prosena kaša, mleko, med, 

marmelada 

18. 6. 10. Ribanje zelja 2. (krožek) 

in 3. r. 

Nož, vsa zelenjava, ki sem jo 

uporabljala pri intervjuvanju, 

namizna igra deževnik, kocka, 

figurice za igro, listki z 

vprašanji, kartice za igro 

spomin, zeljnate glave, strgalo 

za ribanje zelja, sol, vedro za 

kisanje, deske in kamni za 

obtežitev 

 3. 12. Razdelitev diplom in 

lončkov z rdečo peso 

2. in 3. r.   
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3.1.1 SPOZNAVANJE ORODJA IN PRIPRAVA GREDIC 

Cilji: 

 Otroci spoznavajo razlike med ekološkim in konvencionalnim načinom pridelave 

hrane.   

 Otroci spoznajo orodje za delo na vrtu in kako ga varno uporabljamo. 

 Otroci spoznajo, da je pred sejanjem in sajenjem vrt potrebno opleti, z zemlje 

odstraniti kamenje in jo pognojiti. 

Potek dejavnosti: 

V razredu smo se usedli v krog in po vsakodnevnem jutranjem pozdravu sem otroke naučila 

pesem Danes so vse jagode (Voglar, 2006). Nekajkrat smo jo ponovili in se dogovorili, da jo 

bomo tudi v prihodnjih srečanjih še zapeli. Otrokom sem razdelila jagode. Ko so jih otroci 

pojedli, smo se pogovorili, kako bi lahko pridelali svoje jagode in kaj bi za to potrebovali. Z 

vprašanji sem jih spodbujala k razmišljanju o razlikah med običajnim (konvencionalnim) in 

ekološkim pridelovanjem. Otrokom sem povedala, da bomo letos obdelovali svoj ekološki vrt. 

Dogovorili smo se o pravilih, ki jih bomo upoštevali pri svojem delu, in kaj bomo danes delali 

na vrtu. Odšli smo k njivi ob šolskem igrišču, kjer sem predstavila ročno orodje in kako se z 

njim ravna. Razdelili smo se v tri skupine. Ena skupina je pripravljala gredice, druga je pletla 

kompostnik, tretja pa je izdelovala ograjico iz leskovih palic od robu gredice. Nazadnje so 

otroci v skupinicah po trije skupaj posadili sadike jagod.  

 

Slika 10: Spoznavanje orodja 

 

Slika 11: Priprava gredic 
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Slika 12: Izdelava kompostnika 

 

Slika 13: Sajenje jagod 

Analiza: 

Otrokom je bila pesem, ki smo se jo naučili, všeč. Na vprašanje, kaj potrebujemo za pridelavo 

lastnih jagod, so našteli pogoje za rast. En otrok je rekel, da jagode potrebujejo kisik. Večina 

otrok je razlikovala njivo (je večja in jo obdelujemo s stroji) od vrta (je manjši in ga 

obdelujemo z orodjem). Poznali so nekaj značilnosti ekološkega kmetovanja: dejali so, da je 

za ekološko kmetovanje značilno, da kmet rastlin ne »špica«, plevel pa »izvleče«. Omenili so 

gnoj, ki ga ekološki kmet uporablja namesto umetnih gnojil in škropiv.  

Želela sem, da bi otroci s konkretno izkušnjo doživeli, da je lahko orodje nevarno. Zato sem 

jim dala v roke šopuljo, da so potipali njene ostre roglje. Zavzeto so pričakovali stik s tem 

pripomočkom.  

Skupaj z učiteljico sva predhodno izdelali seznam skupin in otroke z njim seznanili. Pri 

pletenju kompostnika so najprej uporabili leskove palice, nato še srobot. Otroci iz vseh treh 

skupin so se med seboj opazovali in si pomagali. Mednje se je pri delu vključevala tudi 

učiteljica in jim pomagala pri izvajanju nalog. Najbolj jih je zanimalo delo na gredici, kjer so 

prekopavali zemljo ter pleli plevel in koreninice. Ker ni bilo dovolj pripomočkov za vse, sem 

jih spodbujala k delu brez orodja, tako da sem rahljala prst z vilami, oni pa so pulili plevel. 

Dva dečka sta se samostojno dogovorila o delu na gredici, tako da sta vzpostavila kompromis 

o uporabi orodja: eden od njiju je uporabljal šopuljo, drugi pa je z rokami plel na razrahljanem 

delu. Eden od dečkov je svoje spretnosti želel preizkusiti tudi pri izdelavi ograjice – orodje, ki 

ga je uporabljal, je zato posodil nekomu drugemu.  
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Na gredico smo dali še humus, nato so otroci posadili jagode. Pri delu so se izmenjevali po 

svojih željah: eden je s šopuljo izkopal luknjo, drugi je vanjo posadil sadiko in jo zasul z 

zemljo, tretji pa je jagodo zalil z vodo. Otrokom sem pokazala, koliko naj bi bile jagode med 

seboj oddaljene. Po koncu sajenja so orodje pospravili na dogovorjeno mesto. 

 

3.1.2 SPOZNAVANJE KMETIJSKIH STROJEV 

Cilji: 

 Otroci obnovijo izraze za ročno orodje za obdelavo zemlje. 

 Otroci razumejo, da si pri obdelavi tal na večjih površinah pomagamo s stroji. 

Potek dejavnosti: 

Zapeli smo pesem Danes so vse jagode. Otroke sem seznanila s tem, da bomo spoznavali 

kmetijske stroje, ki jih uporabljamo pri obdelavi njiv. Pogovorili smo se, zakaj potrebujemo 

ročno orodje in stroje ter kje jih uporabljamo. Odšli smo proti naši kmetiji, kjer smo si 

ogledali orodja, ki smo ga spoznali na prvem srečanju. Nato smo odšli na travnik, kjer smo si 

ogledali kombajn za krompir, plug, predsetvenik, frezo, podrahljač, krožno brano in cisterno. 

Odšli smo na drugo stran kmetije, kjer smo videli tudi česalo, sejalnico, okopalnik in sadilec 

krompirja. Pri vsakem stroju sem povedala, čemu je namenjen. Po ogledu strojev smo odšli v 

razred, kjer sem pokazala posnetke, kako delujejo nekateri stroji: plug, freza, sadilec sadik in 

sadilec krompirja. Ogledali smo si tudi, kako so včasih orali s konjsko vprego. 

 

Slika 14: Ogled pluga 

 

Slika 15: Ogled sadilca za krompir 
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Analiza: 

Nekaj otrok, predvsem fantov, je bilo vidno navdušenih nad tem, da bomo spoznavali 

kmetijske stroje. Otroci so si vsa imena ročnega orodja dobro vtisnili v spomin, le pri izrazu 

za sadilni klin so potrebovali pomoč. Ko smo prišli do pluga, sem otrokom postavljala razna 

vprašanja, da sem ugotovila, koliko kmetijske stroje že poznajo. Nekaj otrok je poznalo 

namen pluga. Odšli smo tudi do drugih strojev, ki so bili razpostavljeni po travniku. Otroci so 

pripovedovali, da so že opazovali traktor pri delu z oralom ali frezo, in so vedeli, za kaj se 

uporabljata ta dva stroja.  

Obrazložila sem uporabo česala (populi plevele med žitom). Pri sejalnici za žito sem z 

vprašanji spodbujala, da razmislijo, zakaj se uporablja. En deček je dobro povezal stroj z 

obdelavo žita, dejal je, da z njim žito pobiramo. Otroci so mi prisluhnili, ko sem pojasnila, da 

s tem strojem sejemo.  

Po prihodu v razred smo si ogledali posnetke na računalniku. Čas, ko sem pripravljala 

posnetke, je učiteljica izrabila za igro telefončki. Gesli, ki sta potovali od prvega do zadnjega 

otroka, sta bili »kopulja« in »oralo«. Pri ogledu filmčkov sem otroke spodbujala, da so stroje 

primerjali s tistimi, ki smo jih videli na kmetiji (v filmu je bil 3-brazdni plug, na kmetiji pa 

smo videli 2-brazdnega). Pri filmčku, ki je prikazoval sajenje sadik, so otroci ugotovili, da 

ima stroj cisterno, ki zalije sadike. 

 

3.1.3 OGLED TOPLE GREDE, SAJENJE IN SEJANJE NA GREDICO 

Cilji: 

 Otroci spoznavajo različne načine razmnoževanja rastlin (semena, čebulice in gomolji) 

 Otroci spoznavajo, da različne vrtnine potrebujejo za rast različno veliko površino. 

 Otroci sejejo in sadijo vrtnine. 

Potek dejavnosti: 

Ko smo se zbrali v krogu v razredu, smo zapeli in zaplesali ob pesmici Danes so vse jagode. 

Povedala sem jim, kaj bomo počeli na našem vrtu. Odšli smo v toplo gredo, kjer smo pokušali 

rukolo (ta vrtnina je na naši kmetiji zrasla prva v tej sezoni), in nato na vrt. Otroci so bili 

opazovalci, medtem ko sem jaz pripravila gredice za sejanje: odstranila sem kamenje, 
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zravnala zgornjo plast zemlje in določila, kako dolgi bosta prva in druga gredica. Na koncu 

druge gredice sem oblikovala potko. Nato sem s sadilno vrvico določila ravne vrste na gredi. 

Za vsako vrtnino posebej sem pokazala, kako se sadi oziroma seje. Otrokom sem omogočila, 

da so bili pri sejanju in sajenju samostojni. 

Analiza: 

Tiste otroke, ki so bili po uvodnem delu najhitreje oblečeni in obuti, sem motivirala za 

merjenje palic različnih dolžin, ki sem jih imela ob sebi. Med njimi so izbrali palice dolžin 12 

cm, 25 cm in 30 cm.  

Ob prihodu v toplo gredo so otroci takoj opazili, da je bolj toplo kot zunaj. Eden je vprašal, 

zakaj se na notranji strani plastične folije nabira voda in kaplja dol. Učiteljica jih je spomnila 

na poskus v zvezi s kondenzacijo, ki so ga delali skupaj. Odtrgali in pokusili smo rukolo. 

Otroci so besedno in z obrazno mimiko izrazili, ali jim je njen okus všeč ali ne.  

Na šolskem vrtu so me otroci z zanimanjem opazovali, ko sem ponazorila, kako se seje 

korenček (semena stresemo v dlan in jih primemo s prsti druge roke) in kako se sadi čebulček 

(obrnemo ga v pravo smer). Otroci so bili pri spoznavanju semen aktivni, posejali so korenček 

in redkvico.  

Na naslednji gredici so otroci pri sajenju sadik solate in kolerabice samostojno uporabljali 

sadilni klin. Med seboj so si porazdelili delo, tako da jih je pri sajenju ene sadike sodelovalo 

več. Pri sajenju čebulčka in sadik so si pri merjenju razdalj pomagali s pripravljenimi 

palicami. Vse posajeno in posejano so sproti zalivali z vodo. Bolj proti koncu dejavnosti je 

eden od dečkov prišel do mene in me tiho vprašal, ali bo posejano zraslo tako, kot je zrasla 

rukola v topli gredi. Z mojim pritrdilnim odgovorom je bil videti zadovoljen.  
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3.1.4 IZDELAVA SETVENEGA NAČRTA 

Cilji: 

 Otroci razumejo, da je zasaditev vrta treba načrtovati. 

 Otroci spoznajo, da je gojenje monokultur neugodno za rastline. 

 Otroci spoznajo, da imamo na vrtu »dobre in slabe sosede«. 

 Otroci se domislijo in narišejo tloris vrta.  

 Otroci spoznavajo, da različne vrtnine potrebujejo različno veliko površino na vrtu. 

Potek dejavnosti: 

Zapeli smo pesem Danes so vse jagode in se naučili tudi drugo kitico. Poimenovali smo 

zelenjavo na kartončkih, ki sem jih prej pripravila. S prispodobo o bolj in manj tesnih 

prijateljstvih sem razložila, da imajo vrtnine »dobre in slabe sosede«. V knjigi sem pokazala 

razpredelnico in za nekaj vrtnin sem iz razpredelnice na glas prebrala »dobre in slabe sosede«. 

Otroci so se razdelili na 1. in 2. razred. Drugošolci so v zvezek narisali tloris vrta, ki so si ga 

sami zamislili, prvošolci pa so na bele liste ilustrirali zelenjavo. Ko so končali, smo jih skupaj 

prilepili na velik rjav list, ki je predstavljal njivo. Razporedili smo jih z upoštevanjem navodil 

o »dobrih in slabih sosedih«. 

 

Slika 16: Izdelava setvenega načrta z upoštevanjem »dobrih in slabih sosedov« 

Analiza: 

Otrokom je težko prepoznavati vrtnine, s katerimi so imeli bolj malo stika. Dostikrat so 

ugibali in me spraševali o imenu zelenjave. Iz poimenovanja zelenjave na kartončkih je 



Fister, Z. (2015). Šolski vrt v sodelovanju z ekološko kmetijo: vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in njihovi 

pridelavi ter na odnos otrok do uživanja vrtnin. (Diplomsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  
 

 

39 

 

spontano prišlo do igre med otroki. Pri tem so vznemirjeno pričakovali, da izvedo, kakšen je 

sladki komarček.  

Otrokom sem razložila, da se rastline bolje počutijo v mešani družbi, kot če na večji površini 

raste samo ena vrsta. Da bi si bolje prestavljali, sem jim to razložila s prispodobo o otrocih 

(Angerer, 2000), ki sedejo za polno mizo najrazličnejših dobrot, toda nihče ne mara juh, mesa, 

prilog ali peciva, vsi takoj pograbijo čokoladno torto. Najpočasnejši je sploh dobili niso, vsi 

preostali pa tudi ostanejo lačni. Tako se obnašajo tudi enake rastline na gredi: enake rastline 

srkajo enake minerale, zato jih lahko kmalu začne primanjkovati, preostali minerali pa 

ostajajo v zemlji neizrabljeni. Če so na gredici posajene različne rastline, bodo iz zemlje 

črpale različne minerale tako kot otroci z različnimi željami po hrani. Pri sajenju je 

pomembno tudi, katere rastline posadimo skupaj. Tako kot ima tudi vsak otrok boljše in 

slabše prijatelje, z nekom se raje druži kot pa z nekom drugim. Po odzivih otrok sem sklepala, 

da so razumeli sporočilo, ki sem jim ga želela podati.   

Otroci iz drugega razreda so bili pri oblikovanju vrta ustvarjalni, izbrali so si simbole, ki so 

jih uporabili pri označevanju, in zraven napisali legendo. Glede na to, da je bila še precej 

zgodnja pomlad in še nismo veliko sadili in sejali na vrtu, so imeli na tem področju dobro 

predznanje. Predvidevam, da jih je večina prejšnja leta sodelovala pri obdelavi vrta doma. Pri 

risanju tlorisa so upoštevali razpredelnico »dobrih in slabih sosedov«.  

Po razdelitvi učenci prvega razreda najprej niso vedeli, katero zelenjavo bi si izbrali, ker je 

bilo na voljo veliko različnih vrst. Poleg praznih listkov z napisi vrtnin različnih velikosti so 

bili na mizi tudi kartončki s fotografijami zelenjave. Ugotovila sem, da bi bilo bolje, da te na 

začetku umaknem in se posvetim po enemu otroku naenkrat. Vprašala sem vsakega, katero 

zelenjavo želi narisati, in sem mu glede na njegovo željo ponudila list ustrezne velikosti. 

Največ otrok se je odločilo, da bo narisalo koruzo, trije so se odločili za por, dva sta si izbrala 

paradižnik, zelje, krompir in rdečo peso, nekaj vrst zelenjave pa si je izbral samo eden. 

Zanimivi sta mi bili ilustraciji krompirja. Deklica mi je razložila, da je to krompir, ki raste pod 

zemljo, zato ga je narisala z rjavo in rumeno barvico. Otroci so radi lepili zelenjavo na vrt iz 

rjavega papirja, pri tem so se izmenjevali. 
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3.1.5 SAJENJE IN SEJANJE NA GREDICO 

Cilji: 

 Otroci opazujejo spremembe pri rastlinah. 

 Otroci spoznavajo različne načine razmnoževanja rastlin.  

 Otroci uporabljajo vrtno orodje pri sejanju, sajenju in pletju. 

 Otroci spoznajo plevel osat. 

Potek dejavnosti: 

Na šolskem igrišču sem otrokom povedala, kaj bomo tega dne sadili. Odšli smo na vrt, kjer 

sem pokazala sadilne kline, izdelane iz vej. Odkrili smo vrtnarsko kopreno ter si ogledali 

čebulo, redkvice in korenček, ki so že kalili. Pogovarjali smo se tudi o jagodah, ki so imele 

cvetove, pri nekaterih pa so cvetovi že zoreli v plodove. Posadili smo grah, krompir, cvetačo, 

zelje, blitvo in solato. Seznanila sem jih s tem, koliko mora biti razmika med 

sadikami/gomolji/semeni. Preostalim otrokom sem naročila, naj plevejo plevel na gredici, kjer 

še ne rastejo kulturne rastline.  

 

Slika 17: Prve rastlinice na vrtu 

Analiza: 

Po prihodu na vrt sem otroke vprašala, zakaj so rastline pokrite z vrtnarsko kopreno. Njihov 

prvi odgovor je bil, da jih ne pojedo živali. Ob postavljanju podvprašanj so ugotovili, da je 

koprena namenjena zadrževanju toplote, saj tako rastline bolje rastejo. Eden od otrok je rekel, 

da poleg kulturnih rastlin na vrtu raste tudi plevel. Poimenovali smo osat in si ga ogledali. 
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Štirje otroci so v dve vrsti posadili grah. Pri merjenju razmika so si pomagali s širino lastne 

dlani. Za sajenje krompirja sta se z navdušenjem javila dva dečka. Z nekaj napotki sta ga 

zakopala dovolj globoko. Največ pomoči so potrebovali otroci, ki so sadili sadike. Razmik 

med njimi smo merili kar s pomočjo sadilnega klina. Z njim so naredili luknjo, vanjo položili 

sadiko in jo zasuli z zemljo, pri čemer je sodelovalo več otrok. Ob spodbudi so prišli do 

ugotovitve, da moramo sadike tudi zaliti, saj bodo le tako lahko korenine rastline naprej rasle. 

Pozorna sem bila na to, da je vsak otrok posadil vsaj eno sadiko ali vrsto semena. Tisti, ki so 

bili bolj motivirani, so dalj časa sodelovali pri delu na gredici (npr. delali luknje s sadilnim 

klinom) in opazovali ostale otroke, kako so sadili. Nekaj otrok je plelo na sosednji gredi, 

nekaj deklic je nabiralo regrat, preostali otroci pa so se pogovarjali z učiteljico in med seboj. 

 

3.1.6 SEJANJE NA GREDICO, PLETJE, PRIPRAVA SKUTNEGA NAMAZA Z ZELIŠČI 

Cilji: 

 Otroci spoznavajo različna semena. 

 Otroci se učijo ločevati plevel od kulturnih rastlin in plevejo.  

 Otroci spoznavajo različna zelišča. 

 Otroci izdelajo skutni namaz. 

 Otroci posejejo semena v zemljo. 

Potek dejavnosti: 

V razredu smo si ogledali semena ajde, lanu, prosa, rdeče pese in kolerabe v posodicah. 

Ogledali smo si seme peteršilja, ki je bilo na suhi vejici, in sveže nabrana zelišča: timijan, 

jabolčno meto, dobro misel in origano. Na vrtu smo najprej poimenovali posajene vrtnine in 

opazovali liste korenčka in redkvic. Nekaj otrok je imelo možnost izdelovati namaza iz skute 

in zelišč, nekaj pa jih je ostalo z menoj na vrtu. Pleli smo, odstranili kamenje z gredice in 

posejali kolerabo, ajdo, rdečo peso, lan in peteršilj. Nato smo odšli na drugo stran njive 

odtrgat nekaj vejic peteršilja, ki smo jih odnesli v razred. Skupaj smo pomalicali kruh s 

zeliščnim skutnim namazom.  
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Slika 18: Skutni namaz z zelišči 

Analiza: 

Otroci so semena opazovali, tipali in vohali – brez moje besedne spodbude. Ko so si vsi 

ogledali semena, smo skupaj vse še enkrat poimenovali. Pokazala sem jim seme peteršilja na 

suhem steblu in ugibali so, ali je to sladki komarček. Opazila sem, da jim je to ime izredno 

všeč in so si ga že med intervjuvanjem dobro zapomnili: ta vrtnina jim je spodbudila 

domišljijo. Imen zelišč niso poznali, zato smo jih skupaj poimenovali. Všeč jim je bilo, da so 

lahko doživljali zelišča z vonjem, tipom in okusom. 

Opazovali smo vrtnine na prvi gredici in poimenovali tiste, ki smo jih do tedaj sadili. Z 

opazovanjem so spoznavali čebulne liste, liste korenčka in redkvice. V prvi skupini so otroci z 

veseljem sesekljali zelišča, ki so jih zmešali s skuto in kislo smetano.  

V drugi skupini so imeli otroci možnost uporabe vrtnega orodja, s katerim so na gredici 

odstranjevali plevel ali kamenje. Tri dekleta, ki orodja niso imela, sem povabila k gredici, ki 

je bila že zasajena. Še enkrat sem jim pokazala, kaj je plevel in kaj ne ter kako naj plevejo z 

rokami. Otroci, ki so imeli orodje, so ga aktivno uporabljali. Potrebovali so nekaj pomoči pri 

poravnavanju gredice in pripravi vrst za sejanje. Eni deklici sem v roko dala seme kolerabe, 

da bi ga posejala. Videla sem, da je semena sejala na način, ki se ji je zdel najboljši, vendar je 

pri tem stresla preveč semen na isto mesto. To sva ob pogovoru popravili. Dekleta so imela 

pri odstranjevanju plevela nekaj dilem, niso bile namreč za vse rastline prepričane, ali spadajo 

med plevel. Opazila sem, da otroci med obdelavo na robni strani vrta niso bili dovolj pozorni 

na naše gredice in so jih pohodili. O tem smo se pogovorili.  
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Otroci so samostojno prepoznali peteršilj v skupini drugih vrtnin. Vsak je odtrgal po eno 

vejico in jo odnesel v šolo. Del skupine je že imel pripravljene kruhke z namazom, ki smo jih 

še okrasili z vejicami peteršilja. Uživali so ob pokušanju skutnega namaza. 

Da bi lažje prepoznali zelenjavo na vrtu, smo oblikovali tablice za označevanje gredic, s 

katerimi smo pozneje opremili naš vrt. Delo v dveh skupinah se je izkazalo za učinkovitejše 

od skupnega, saj so imeli otroci tako več možnosti za aktivnost. Ugotavljam, da otroci z 

delom na vrtu nimajo veliko predhodnih izkušenj, zato pri tem potrebujejo nekaj 

individualnega pristopa. 

 

3.1.7 PRIPRAVA SADIK IN OKOPAVANJE 

Cilji: 

 Otroci opazujejo in spremljajo spremembe na rastlinah. 

 Otroci okopavajo plevel.  

 Otroci posejejo in zalijejo različna semena z namenom, da jih bodo kasneje opazovali. 

Potek dejavnosti: 

Za bolj sproščen začetek smo zapeli našo pesem in se naučili tudi tretjo kitico. Spomnili smo 

se, kaj smo počeli na prejšnjem srečanju. Ponovno smo si ogledali semena lanu, prosa in ajde. 

Načrtovali smo delo tega dne: sajenje cvetače, brokolija, brstičnega ohrovta, kumar, bučk, 

paradižnika in pora v lončke. Na vrtu smo si ogledali, kaj že imamo posajeno. En del skupine 

je nato okopaval, preostali pa so se zbrali pri mizi na šolskem igrišču. Vsak je napolnil s 

prstjo po dva plastična lončka in vanju posejal nekaj semen, ki sem jih razdelila. Na nalepke 

so napisali ime svoje zelenjave v lončkih. Nato sta se skupini otrok zamenjali.  

 

Slika 19: Spremljanje razvoja sadik 
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Analiza: 

Otroci so prepoznali in poimenovali lan, proso in ajdo. Med pogovorom o delu tega dne smo 

se pogovarjali, kakšne so prednosti priprave sadik. Po prihodu na vrt so otroci najprej 

zadovoljno opazovali rdeče jagode. Ugotovili so, da so že vzklile tudi vrtnine, ki smo jih 

posejali na zadnjem srečanju pred štirinajstimi dnevi. Opazili so plevel, ki je zrasel. 

Dogovorili smo se, da ga bomo tistega dne opleli.  

Nekaj otrok je ostalo na vrtu, drugi pa so se zbrali za mizo, kjer so pripravljali sadike. Ti so 

navdušeno želeli priti do zemlje v vedru, da bi napolnili svoja lončka. Nekateri so ju napolnili 

do polovice, drugi do vrha, zemljo so močno tlačili. Mislili so, da moramo seme posaditi 

globoko, in nekaj otrok je v zemljo naredilo luknjo. Dejala sem jim, da bo za rastlino najbolj 

ugodno, če lonček napolnijo malo manj kot do vrha. Vsak je dobil nekaj semen in jih posejal 

v svoja lončka. Prejeli so nalepke, na katere so napisali imena zelenjave, ki so jo posejali, in 

jih nalepili na lončke. Pri pisanju imen so si med seboj pomagali. Ena deklica je na nalepko 

narisala srce, saj je posejala paradižnik volovsko srce. Ker sem pri prvi skupini zaznala, da 

otroci s pripravo sadik nimajo predhodnih izkušenj, sem drugi skupini že pred razdelitvijo 

lončkov otrokom skušala podati še jasnejša navodila. 

Pri okopavanju in ugotavljanju, ali posamezna rastlina spada med plevel ali ne, so potrebovali 

nekaj pomoči. Glede na to, da so otroci imeli malo predhodnih izkušenj, so uspešno opleli 

gredico, le premalo so bili pozorni na že posajene rastline; grah in kolerabico so med delom 

malo poškodovali.  

Ker ni bilo dovolj časa za dokončanje dejavnosti, sem se nekaj dni pozneje zjutraj vrnila v 

šolo, da sem otrokom razložila, da je treba semena zalivati redno, vendar ne preveč. 

Dogovorili smo se, da jih bodo z malo vode zalivali v ponedeljek, sredo in petek. Prinesla 

sem jim fotoaparat, s katerim so pozneje en mesec po trikrat tedensko dokumentirali rast 

sadik. Izdelali smo tudi plakat, na katerega so otroci beležili svoje ugotovitve pri opazovanju 

rasti rastlin.  
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3.1.8 PRIPRAVA SOLATE IN SEJANJE 

Cilji: 

 Otroci opazujejo hitre spremembe majhnih rastlin. 

 Otroci spoznavajo, da veliko vrst zelenjave lahko jemo presno. 

 Otroci poberejo svoj pridelek in pripravijo iz njega malico. 

 Otroci spoznavajo nove okuse. 

Potek dejavnosti: 

Po petju zadnje kitice uvodne pesmi smo opazovali, koliko so že zrasle njihove rastlinice v 

lončkih. Dopolnili smo plakate, na katere so otroci zapisovali svoja opažanja sprememb pri 

rastlinah. Pokazala sem jim zelenjavo, ki sem jo prej nabrala. Vzeli so jo v roke, si jo ogledali 

in jo poduhali. Odšli smo na naš vrt, kjer so otroci odrezali štiri glave zelene solate. Večina 

otrok se je vrnila na igrišče, kjer so pripravljali mešano solato. Tisti, ki so želeli, so lahko 

ostali na njivi, kjer smo posejali proso, radič, baziliko in rdečo peso, ki zadnjič ni kalila. 

 

Slika 20: Doživljanje z vsemi čutili 

 

Slika 21: Nabiranje pridelkov za izdelavo solate 
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Slika 22: Priprava pomladne solate 

 

Slika 23: Dodajanje gabezovih cvetov v solato 

Analiza: 

Otroci so mi s ponosom pokazali, kako hitro rastejo njihove rastlinice. Spodbujala sem jih k 

natančnemu opazovanju in primerjanju rastlinic med seboj. Mladi česen, rukolo, grahove 

vršičke in špinačo so doživeli z različnimi čutili; če so želeli, so to zelenjavo lahko tudi 

pokusili. Izmed naštetih vrtnin so najbolje poznali česen, vedeli so, da je zrasel pod zemljo. 

Ko smo se pogovarjali, da bomo delali solato in jo nato tudi pojedli, je neka deklica izrazila 

zaskrbljenost: »Kaj pa jaz, ki ne jem solate?«  

Otroci so samostojno sejali semena v grebenčke na vrtu, ki smo jih skupaj pripravili. Po 

sejanju so semena tudi rahlo zasuli z zemljo ter jih zalili z vodo. Ker nam prejšnjikrat rdeča 

pesa ni kalila, smo se o tem pogovorili. Tokrat smo jo posejali bolj na gosto, da bo več 

možnosti za kalitev. 

Otroci so samostojno očistili zelenjavo, natrgali solato ter narezali redkvice, mladi česen, 

grahove vršičke in špinačne liste. Nekaj otrok, ki so kmalu končali s sajenjem, se je 

kratkočasilo z nabiranjem cvetlic, tudi gabeza. Upoštevala sem njihovo zanimanje in jim 

dejala, da lahko naberejo gabezove cvetke za v našo solato. Navdušeno so jih nabrali  in z njih 

potem pri mizi trgali cvetove. Ko so bili solatni listi natrgani, grahovi vršički, špinača, česen 

in redkvice pa narezani, smo vse dali v tri sklede. Le v eno na željo otrok nismo dali česna, v 

eno pa smo dali tudi cvetove gabeza. Dodali smo še sol, olje in kis. Več otrok je solato zelo 

pohvalilo, dva sta rekla, da je to najboljša solata, ki sta jo kdajkoli jedla. Tudi deklica, ki na 

začetku ni bila navdušena nad pripravo solate, jo je pokusila.  
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3.1.9 INDIJANSKI ŠOTOR IN SAJENJE 

Cilji: 

 Otroci spoznajo, da fižol pri rasti potrebuje oporo. 

 Otroci opazujejo spremembe, ki se dogajajo v naravi. 

 Otroci sejejo, sadijo in plevejo. 

Potek dejavnosti: 

V krogu smo se spomnili dela, ki smo ga opravljali prejšnjikrat. Poimenovali smo zelenjavo, 

ki smo jo dali v našo solato. Na vrtu smo ugotovili, da imamo posajenih in posejanih že kar 

nekaj vrtnin, to so korenje, čebula, redkvica, kolerabica, cvetača, zelje, blitva, koleraba, ajda, 

lan in rdeča pesa. Povedala sem, kakšen bo namen »šotora« na njivi, izdelanega iz palic. 

Razdelili smo se po celotni površini vrta, otroci so imeli možnost okopavati, posaditi fižol ali 

koruzo. Z neko učenko sem ostala na njivi, kjer sva posadili sadike paradižnika in paprike, 

učiteljica pa je s preostalimi otroki zaradi dežja odšla v šolo. Kmalu sva se jim pridružili in 

pogovarjali smo se, kaj smo počeli. 

 

Slika 24: Poimenovanje vrtnin na vrtu 

 

Slika 25: Na sredi grede ajda, ob robu koleraba 
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Slika 26: Sajenje fižola 

 

Slika 27: Indijanski šotor 

Analiza: 

Otroci so me že takoj ob prihodu spraševali, ali bomo tudi danes kaj jedli. Posedli smo se v 

krog in razmišljali, katere vrtnine smo dali v solato na prejšnjem srečanju. Otroci so se 

spomnili, da smo dali v solato tudi cvetove gabeza.  

Po prihodu na vrt sem jih spodbudila k razmišljanju, čemu je namenjenih šest visokih lesenih 

drogov, postavljenih v obliko piramide. En otrok je imel idejo, da bo to šotor. Otroke sem 

seznanila, da bo to postal »indijanski šotor«, v katerega se bodo lahko skrili, ko ga bo obrasel 

fižol. Nad tem so bili malce začudeni. Otroci poznajo pomen palic za fižol, sklepam, da so jih 

videli že na domačih vrtovih. Povabila sem šest otrok, da so si izbrali vsak svoj drog. Opleli 

so plevel, ki je rastel okrog drogov, nato pa so posadili po 6 fižolov, ki so jih razporedili 

okrog svojega droga. Nekaterim otrokom sem ponudila semena koruze, ki so jih posadili v 

vrsto z ustreznim razmikom. Sajenje fižola in koruze jim ni povzročalo težav.  

Ker je pričelo vedno močneje deževati, je večina otrok skupaj z učiteljico odšla v razred. Ena 

deklica je izrazila željo, da bi še ostala na njivi. Hitro sva posadili sadike paradižnika in 

paprike, nato pa sva tudi midve odšli v razred. Deklica je bila zadovoljna, da je lahko posadila 

sadike, kljub temu, da je bila potem malo mokra. V razredu smo se z učenci pogovarjali o 

tem, kar smo počeli na vrtu. Na vprašanje, zakaj je potrebno rastline opleti, je en deček 

odgovoril, da zato, da ne zadušijo zelenjave. Pogovor je nanesel tudi na semena. Ena deklica 

je vprašala, od kod dobimo semena. Odgovorila sem ji, da zrastejo na rastlini; seme je del 

plodu. 
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3.1.10  ŽIVALI NA VRTU 

Cilji: 

 Otroci samostojno poiščejo in naberejo živali na vrtu. 

 Otroci se učijo spoštljivega odnosa do živali. 

 Otroci doživijo in spoznajo živali z vrta ter se jih učijo poimenovati.  

 Otroci spoznavajo koristnost oziroma škodljivost živali za pridelke na vrtu.  

 Otroci izdelajo hotel za žuželke. 

Potek dejavnosti: 

Za mizo na šolskem igrišču sem otrokom na kratko predstavila, kaj bomo danes počeli. 

Polovica jih je odšlo na njivo naše kmetije, kjer so v lončke nabirali žuželke, drugi so ostali 

na igrišču, kjer smo iz različnih naravnih materialov izdelovali hotel za žuželke. Čez deset 

minut sta se skupini zamenjali. Ko so se vsi otroci vrnili, so si nekaj časa med seboj 

izmenjevali žuželke v lončkih in si jih ogledovali. Primerjali smo jih s kartončki s 

fotografijami in napisi vrtnih živali, ki sem jih pripravila. Pokazala sem jim tudi živali, ki sem 

jih sama že prej nabrala: bramorja, španskega lazarja, gosenico in deževnike. Nato sem 

kartončke z živalmi pobrala, jih posamično dvigovala, tako da sem skrila ime živali, otroci pa 

so se skušali spomniti, kako se imenuje. Pri vsaki živali smo se pogovorili o tem, ali nam na 

vrtu koristi ali ne in zakaj. 

 

Slika 28: Iskanje žuželk na njivi  

 

Slika 29: Ogled najdenih živali 
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Slika 30: Polnjenje opek z različnimi 

materiali 

 

Slika 31: Izdelava hotela za žuželke 

Analiza: 

Ko so otroci videli, da sem prinesla veliko pripomočkov za takratno dejavnost, so me 

navdušeno začeli spraševati, kaj bomo počeli. Pred odhodom na njivo smo se dogovorili, da 

bomo pri hoji po njivi in ravnanju z živalmi upoštevali nekaj pravil. Otroke sem spomnila, naj 

na njivi zlasti pozorno opazujejo živali, ki letijo in jih verjetno ne bodo mogli ujeti.  

Skupini, ki je ostala pri mizah, sem pojasnila nalogo: napolniti opeko z različnimi materiali in 

»eno nadstropje« hotela za žuželke z votlimi palicami. Večinoma so samostojno ugotovili, 

katere materiale smo uporabljali; pri polnjenju so bili zavzeti. Po končanem polnjenju sem jih 

povabila, da hotel skupaj postavimo pod češnjo zraven našega vrta. Skupina, ki je najprej 

nabirala živali, je potem imela še dovolj materiala za polnjenje ene opeke in okrogle škatle.  

Ko smo z drugo skupino prispeli do njive, smo se dogovorili, da gresta na eno potko največ 

po dva otroka, da ne bi pohodila vrtnine. Ena deklica je bila žalostna, ker je želela imeti 

prozorno posodo, ki so jo dobili nekateri, ona pa je imela belo. Potolažila sem jo in jo 

povabila, naj poišče pikapolonice. Medtem ko jih je nabirala, se je razvedrila. Priskočila sem 

na pomoč tistim otrokom, ki so tožili, da jih ne najdejo. Z neko deklico sva tam, kjer sva 

nameravali iskati strune, našli posušeno solato in mravljišče. Nabrali sva eno mravljinčje 

jajčece, ki ga je deklica kasneje ponosno pokazala drugim otrokom. Ti so bili prevzeti nad 

iskanjem živali, zato sem jih nekajkrat morala poklicati, da smo se z njive vrnili na igrišče.  
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Spodbudila sem jih, naj kartončke s fotografijami živali primerjajo s pravimi živalmi in jih 

priložijo k posodicam. Nekaj časa so živali opazovali in si jih izmenjevali. Ogledali smo si 

tudi živali, ki jih sami niso našli na vrtu, a sem jih že prej nabrala v lončke. Ko je en deček 

zagledal bramorja, je do njega izrazil odpor oziroma gnus. Zaradi takšnega odziva sem njega 

in druge otroke opozorila, da moramo biti do vseh živali spoštljivi, saj je njiva ali vrt 

»spalnica, dnevna soba, kuhinja in kopalnica« vseh živali in smo mi tisti, ki vstopamo v 

njihov prostor. Dva dečka sem motivirala, da sta bramorja potipala. Ko sem otroke spraševala 

po imenih živali na kartončkih, sem ugotovila, da precej živali poznajo in da so si drugošolci 

veliko imen zapomnili s kartončkov, čeprav vseh nismo videli »v živo«, kot npr. majskega 

hrošča in njegove ličinke, ličinke koloradskega hrošča ter čmrlja. Poznali so tudi značilnosti 

nekaterih živali, da so koristne ali škodljive za vrtnine; z nekaj značilnostmi, ki jih niso 

poznali, pa sem jih seznanila jaz.  

 

3.1.11 SAJENJE ZADNJIH SADIK IN POKUŠANJE SOKOV 

Cilji: 

 Otroci spoznavajo nove okuse. 

 Otroci razlikujejo pijače med seboj ter njihov okus in vonj primerjajo z vonjem rastlin, 

iz katerih so pijače narejene. 

 Otroci spoznajo, da grah in paradižnik za rast potrebujeta oporo.  

 Otroci sadijo sadike, ki so jih samostojno pridelali.  

Potek dejavnosti: 

Spomnili smo se živali, ki smo jih spoznavali na prejšnjem srečanju. Seznanila sem jih z 

načrtom dejavnosti za tisto uro: sajenje sadik in pokušanje sokov. Otroci so imeli možnost 

pokusiti sladki komarček ter si pobliže ogledati meto, meliso in bezeg, iz katerih sem izdelala 

sok. Razložila sem, kako bo potekala igra pokušanja in ugotavljanja, iz česa so sokovi. Na 

šolskem igrišču so se nekateri otroci igrali ob pokušanju sokov (natakar in gost), drugi pa so 

odšli na vrt, kjer smo posadili sadike. Čez nekaj časa sta se skupini zamenjali. Ker je takrat, 

ko sta obe skupini zaključili, ostalo še nekaj minut, so vsi otroci prišli na začetek vrta, kjer 

smo se spomnili, kje kaj raste.  
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Slika 32: Sajenje samostojno vzgojenih sadik  

 

Slika 33: Zalivanje 

 

Slika 34: Okušanje melisinega, metinega in bezgovega soka 

Analiza: 

Otroci so bili uspešni pri poimenovanju skoraj vseh živali, ki smo jih ulovili in spoznavali 

prejšnjikrat. V uvodu sem vsakemu ponudila vejico sladkega komarčka. Uganjevali so, katera 

zelenjava je to. Neka deklica je ugotovila, da je sladki komarček, ker se ji je zdelo, da je 

sladek. Večina je menila, da ni sladek. Enemu od dečkov se je zdel kisel. Meliso, meto in 

cvetove bezga so otroci poznali. Spomnili so se, da smo iz melise in mete že izdelovali 

namaz, bezeg pa so znali tudi poimenovati. Da bi postala dejavnost degustiranja sokov bolj 

zanimiva, sem si zamislila igro vlog. Pravila sem razložila še v razredu, nato smo odšli ven. 

Pol otrok je odšlo k mizi na šolskem igrišču, kjer so bili pripravljeni napitki, drugih pol pa na 

vrt sadit.  

Otroci pri napitkih so se razdelili v pare: eden v paru je bil »natakar«, drug pa njegov »gost«. 

»Natakar« je nalil sok v lonček in ga odnesel »gostu«, ki je skušal ugotoviti, kaj je poleg 

vode, limoninega soka in sladkorja še v soku. Vsi, razen enega otroka, so napitke radi 
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poskušali. Najraje so imeli bezgovega. Pri ugotavljanju, katere sestavine vsebujejo, so bili 

zelo uspešni. »Gostje« so si pri ugibanju pomagali z vonjanjem in okušanjem nabranih vejic 

mete, melise in bezga. 

Pri pregledu sadik sem ugotovila, da le približno polovico sadik v lončkih lahko posadimo 

(preostale so se posušile ali pa sploh niso vzklile). Otroke sem vprašala, zakaj se je veliko 

sadik v lončkih posušilo. Ugotovili so, da nekaterih sadik niso dovolj zalivali. Otroci iz prve 

skupine so na vrtu ob paradižnike zapičili palice; vedeli so namreč, da pri rasti potrebujejo 

oporo. Posadili smo sadike brokolija, zelene, brstičnega ohrovta, pora in sladkega komarčka. 

Druga skupina je postavila veje za oporo grahu. Posadili so še sadike bučk in kumar, ki so jih 

sami pridelali. Vse so nazadnje zalili z vodo. V razredu vzgojene sadike so bile prešibke, zato 

kasneje žal niso preživele. 

 

3.1.12  POBIRANJE PRIDELKA IN PRIPRAVA ZELENJAVNIH NABODAL 

Cilji: 

 Otroci spoznajo, da pri cvetači in brokoliju za prehrano uporabljamo omesenelo 

socvetje. 

 Otroci spoznajo, da plodovi bučk in kumaric nastanejo iz cveta. 

 Otroci samostojno pripravijo zelenjavna nabodala (zelenjavo očistijo, olupijo, narežejo 

in nabadajo na zobotrebce). 

 Otroci spoznajo, da je zelenjava, ki jo navadno uživamo kuhano, okusna tudi surova. 

Potek dejavnosti: 

Ogledali in poimenovali smo nekaj vrst zelenjave, ki sem jo prinesla v razred. Odšli smo k 

njivi ekološke kmetije, kjer smo se razdelili v dve enako veliki skupini, da smo si lažje vsi 

ogledali cvetačo, brokoli, blitvo, zelje bučke, kumare in rdečo peso. Na našem vrtu smo 

nabrali kolerabice in čebulo. Po vrnitvi na šolsko igrišče smo zelenjavo oprali, jo olupili, 

narezali na rezine in kolerabico izrezali še z modelčki. Prinesla sem tudi pečen krompir in 

kuhano blitvo. Nato je vsak otrok izdelal vsaj štiri majhna nabodala iz krompirja in druge 

surove zelenjave, ki si jo je izbral. Na voljo so imeli kolerabico, rdečo peso, korenček, čebulo, 

brokoli, cvetačo, bučko, kumarico in zelje. Ko je bil prigrizek pripravljen, smo si zaželeli 

»dober tek« in pripravljena nabodala pomalicali. 
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Slika 35: Ogled zelenjave na njivi 

 

Slika 36: Priprava zelenjavnih nabodal 

 

Slika 37: Zdrava malica 

Analiza: 

Otroci vedno bolje poznajo zelenjavo, ki jo smo jo posadili, in to sem ugotovila tudi na 

tokratnem srečanju. Brokoli, cvetačo, bučko, kumarico in zelje, ki sem jih pokazala na 

uvodnem delu, so povezali s pravilnimi izrazi. Pogovorili smo se o tem, da imata brokoli in 

cvetača »rožo«, ki jo uživamo v prehrani in je sestavljena iz več manjših omesenelih cvetov. 

Z zanimanjem so si ogledali vsak po en cvetek brokolija. Pokazala sem cvetove bučk in en 

deček je vedel, da so to moški cvetovi. Ogledali smo si dve različno veliki bučki; pri obeh je 

bil ostanek cvetnega odevala še pritrjen na plod. Pokazala sem kumarico, na kateri je bil tudi 
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opazen majhen ostanek cvetnega odevala. Vse to so otroci prijeli v roke in pobližje pogledali. 

Povprašala sem jih o razlikah med bučkami in kumaricami. Ena deklica je dejala, da se ločijo 

po barvi, druga je dobro ugotovila, da ima kumarica »pike«.  

Ob njivi smo se razdelili. Pol otrok si je skupaj z učiteljico ogledalo, kako rastejo rdeča pesa, 

bučke in kumarice. Nekaj rdečih pes so izpulili iz zemlje. Sama pa sem polovico otrok peljala 

na drugi konec njive, kjer smo poiskali brokoli, cvetačo, zelje in blitvo. Nato sta se skupini 

zamenjali. Pri ogledu in pogovoru o zelenjavi sem se trudila, da bi v dialog vključila vse 

otroke.  

Na šolskem igrišču so otroci zelenjavo najprej oprali, nato so jo lupili in rezali. Nekateri so si 

zaposlitev našli takoj sami, drugi pa so potrebovali nekaj spodbude. Čez nekaj minut, ko sem 

videla, da je vsak imel svojo zaposlitev, sem prinesla pečen krompir. Za nabodala so od 

zelenjave najpogosteje izbirali kolerabico, bučke, rdečo peso in korenček. Rekla sem jim, naj 

pokusijo kuhano blitvo. Dva dečka sta poskusila tudi surovo blitvo, ki je bila prav tako na 

mizi. Dejala sem jima, da je grenka, ampak jima je bila kljub temu všeč. Ko smo na nabodala 

nataknili zelenjavo, smo jo seveda tudi pojedli. Skoraj vsi otroci so z veseljem zaužili prav 

vso zelenjavo, ki so jo pripravili na nabodalih. Na vprašanje »Katera zelenjava vam je 

najmanj okusna?« nekaj časa nisem dobila nobenega odgovora, pozneje pa je ena deklica 

odgovorila, da ima raje kuhano peso kot surovo. Le en deček ni želel pokusiti surove 

zelenjave, jedel pa je krompir.  

 

3.1.13  OGLED EKOLOŠKE KMETIJE PÔRTA 

Cilji: 

 Otroci spoznajo nekaj domačih živali, in kakšne koristi imamo od njih.  

 Otroci spoznavajo poklic kmeta. 

 Otroci spoznajo postopek od sejanja žita do mletja moke.  

 Otroci spoznajo razvoj plodu pri paradižniku, fižolu in ajdi.  

Potek dejavnosti: 

Ob začetku zadnje dejavnosti v tem šolskem letu smo zapeli vse tri kitice pesmi Danes so vse 

jagode in zraven zaplesali. Z otroki smo se pogovarjali o domačih živalih na kmetiji, kakšne 
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koristi imamo od njih in v čem se razlikujejo od hišnih ljubljenčkov. Odšli smo na kmetijo, 

najprej do kokošnjaka, v katerem smo našli prostor, kjer kokoši nesejo jajca, zatem pa še k 

prašičem in ovcam. Moj brat Aleš nam je povedal nekaj o svojem poklicu, namreč 

kmetovanju. Nato smo šli do sejalnice za žita, luščilca za žita in mlina. Ustavili smo se ob 

paradižniku in opazovali njegove cvetove in plodove. Postregla sem jim z napitkom iz bezga 

in z vodo, potem smo krenili proti šoli, pri čemer smo se na poti ustavili še pri nizkem 

cvetočem fižolu ob robu njive. 

 

Slika 38: Seznanjanje z delom kmeta 

 

Slika 39: Ogled električnega mlina za žito 

Analiza:  

Otroci so ob pogovoru o domačih živalih pripovedovali o svojih izkušnjah z živalmi. 

Pogovarjali smo se o razliki med hišnimi ljubljenčki in domačimi živalmi. Ena deklica je 

naštela za vsako žival, čemu nam koristi (krave nam dajejo mleko, kokoši jajca, živali gnoj za 

gnojenje). Dodala sem, da živali gojimo tudi zaradi predelave mesa.  

Ob obisku kokoši je učiteljico zanimalo, ali valijo piščance, zato sem tudi otrokom povedala, 

da te, ki smo si jih ogledali, ne valijo jajc, saj so izgubile nagon po valjenju. Jajca na naši 

kmetiji valijo samo kokoši posebne vrste, imenujejo se pritlikave kokoši. Razložila sem, da se 

tiste kokoši, ki jih mi kupimo, zvalijo v valilnicah, valilnice pa lahko vidimo tudi v živalskem 

vrtu v Ljubljani. To informacijo so povezali s preteklo izkušnjo, ko so bili v živalskem vrtu s 

šolo. Obiskali smo še prašiče in ovce. Pogovorili smo se o tem, da prašiče in ovce zakoljemo 

in uporabimo njihovo meso. Nekateri kmetje ovce gojijo tudi za volno in mleko. Od obeh vrst 

živali uporabljamo iztrebke za gnojenje polj in travnikov. Otroci so o teh živalih postavljali 

različna vprašanja, npr.: »Kajne, da so pujsi zelo pametni?«. K pogovoru smo povabili mojega 

brata ki doma kmetuje. Razložil jim je, da so prašiči pametnejši od ovc, saj brskajo po 
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različnih mestih, da bi našli hrano, ovce pa ves čas sledijo »ovnu/ovci vodniku/vodnici«. 

Opisal je tudi, kakšen je njegov povprečen dan poleti. Skupaj smo primerjali prednosti in 

slabosti kmetovega dela ter ga primerjali z delom v pisarni. Eden od otrok je trdil, da je biti 

ves čas na prostem bolj zdravo od stalnega sedenja. Otroci so bili v dialogu z mojim bratom 

aktivni, pozorno so ga poslušali.  

Ogledali smo si sejalnico za žita, nato še luščilec. Otrokom sem povedala, kakšen je postopek, 

po katerem iz semen pridobivamo moko: semena posejemo, zraste žito, in ko je zrelo, ga 

požanje kombajn, nato ga oluščimo (razen pšenice in rži, ki nimata ovoja) in po potrebi tudi 

zmeljemo v mlinu. Ogledali smo si luščilec za žita in mlin na elektriko. Poslušali in opazovali 

smo mletje mlina. Razložila sem, zakaj z našim mlinom lahko zmeljemo samo črno oziroma 

polnozrnato moko, v trgovini pa lahko kupimo belo, polbelo ali črno moko. To jih je 

zanimalo, saj iz gospodinjstev poznajo moko, postopka njenega pridobivanja pa ne poznajo 

najbolje. Vsi so zelo radi jedli zrna pire, ki sem jim jih ponudila.  

Pokazala sem jim rastline ajde, ječmena in pire, ki sem jih nabrala prejšnji dan. Opazovali 

smo obliko listov in ugotovili, da se listi ajde razlikujejo. Dejala sem, da je ajda edino žito, ki 

ne spada med trave, ima barvite cvetove in srčaste liste. Pira in ječmen spadata med trave. 

Izkazalo se je, da so se v šoli že učili razlike med žužkocvetkami in vetrocvetkami, tako da so 

pri omenjenih treh žitih določili tudi to klasifikacijo. Pokazala sem jim eno rastlino ajde, na 

kateri se je lepo videlo, da se je cvet že spremenil v zelene in črne plodove.  

Odšli smo k paradižniku, ki je rasel nekaj korakov stran. Tam smo na isti vejici videli nekaj 

cvetov in majhne zelene plodove, ki so bili bolj pri steblu večji. Ob besedni spodbudi in z 

opazovanjem so otroci ugotovili, da se tudi pri paradižniku razvije cvet pred plodom.  

Otrokom sem natočila pijačo iz bezga ali vodo. Ko so se okrepčali, smo se odpravili nazaj 

proti šoli. Spotoma smo se za nekaj minut ustavili še na njivi, kjer sem otrokom pokazala 

nizki fižol. Na njem so otroci opazili cvetove. Seznanila sem jih, da se bodo iz cvetov razvili 

stroki, v katerih potem zrastejo fižolčki. Spodbudila sem jih, naj se med počitnicami, ko bodo 

prišli na šolsko igrišče, kdaj ustavijo in si ogledajo, ali so na fižolu res zrasli stroki. 

 

  

Novo šolsko leto 2014/2015. Pri dejavnostih sodelujejo isti učenci (2. in 3. r). Na šoli ni 

več naravoslovnega krožka. Naše dejavnosti potekajo v času podaljšanega bivanja.  
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3.1.14  POBIRANJE PRIDELKOV IN KUHANJE ZELENJAVNE JUHE 

Cilji: 

 Otroci opazujejo spremembe na vrtu. 

 Otroci spoznavajo razlike in podobnosti med čebulo in česnom. 

 Otroci naberejo pridelke. 

 Otroci zelenjavo operejo, narežejo in sodelujejo pri postopku kuhanja juhe. 

Potek: 

Tokrat so bili prvo šolsko uro prisotni učenci iz tretjega razreda, drugo šolsko uro pa sem 

prevzela tudi učence iz drugega razreda. Tretješolci so mi najprej povedali, katera dela so 

opravljali doma na vrtu čez poletje. Zapeli smo pesem Danes so vse jagode. Opazovali smo 

česen, čebulo, podzemno kolerabo, zeljnato glavo in blitvo. Načrtovali smo delo tega dne. Na 

vrtu smo si ogledali cvetoče jagode, nabrali smo zelenjavo za juho. Odšli smo na kmetijo, kjer 

smo oprali gomolje in vso zelenjavo narezali na kocke. Medtem ko so otroci z učiteljico 

zelenjavo rezali in pražili na olju, sem šla po učence iz drugega razreda. Prav tako smo 

srečanje začeli v telovadnici, nadaljevali na vrtu in končali v kuhinji. Tretješolci so narezali 

velik del zelenjave, drugošolci pa pomagali pri vlivanju vode in stresanju zelenjave v lonec. 

Ker sta dve šolski uri prehitro minili, juha pa še ni bila kuhana, sem jo v šolo prinesla 

naslednji dan k malici. 

 

Slika 40: Izkopavanje korenja 
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Slika 41: Nabiranje fižola 

 

Slika 42: Čiščenje in rezanje zelenjave za juho 

 

 

Slika 43: Kuhanje juhe 

 

Slika 44: Okusna juha iz naše zelenjave 

Analiza: 

Otroci so s ponosom pripovedovali, kaj so delali na vrtu čez poletje. Ob opazovanju česna in 

čebule sem jih motivirala, naj razmislijo o njunih razlikah in podobnostih. Samostojno so 

našteli kar nekaj lastnosti, npr. da se razlikujeta po barvi; česen ima »take majhne notri«, 

čebula pa ne; podobnost je, da tisti del rastline, ki ga uporabljamo za prehrano, pri obeh 

vrtninah zraste pod zemljo; tako česen kot čebula imata ovoj in pekoč okus. Otroci poznajo 

zelje, slabše poznajo blitvo, koleraba jim je pa še precej tuja. Po obuvanju v garderobi sem jih 

spodbudila, naj predlagajo, kaj bi oni pripravili/skuhali iz zelenjave. Imeli so izvirne ideje: 

zelenjavni sladoled, zelenjavna juha, zelenjavni čevapčiči, pečen krompir …  
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Na vrtu je njihovo pozornost najprej vzbudil hotel za žuželke, ki smo ga izdelali spomladi. 

Zanimalo jih je, ali v njem živijo kakšne živali. Ogledali smo si ga in našli pajkovo mrežo. Z 

vilami sem zrahljala zemljo pri korenju in vsak je izpulil nekaj korenčkov. Kakšno minuto  

smo namenili tudi ogledu posušene rastline solate s semeni. Nabrali smo še podzemno 

kolerabo, cvetačo, brokoli, por, stročji fižol in nekaj vejic sladkega komarčka, ki so ga 

nekateri poskusili. Pokazala sem jim tudi brstični ohrovt in njegove brstiče. Kar smo prinesli z 

njive, smo očistili in dali zunaj na mizo. Otroci so se za delo zanimali, hitro so izbrali, katero 

zelenjavo bodo očistili in narezali na deskah s pomočjo nožev.  

Šla sem še po drugošolce in tudi njih vprašala, ali so med poletjem kaj vrtnarili in kuhali. En 

deček je dejal, da so si pripravili doma pridelano solato. Odšli smo na vrt, kjer smo si ogledali 

isto zelenjavo kot prej s tretješolci. Ko smo prišli do naše kmetije, so učenci iz tretjega 

razreda zaključevali z rezanjem in so že pospravljali. Narezane je bilo kar veliko zelenjave, ki 

so jo drugošolci z zadovoljstvom stresli v lonec. Dodali smo še nekaj lovorovih listov in vodo 

in juha se je kuhala. Tudi z drugošolci smo se pogovarjali o kolerabi, blitvi, zelju, česnu in 

čebuli, tretješolci pa so nam ob tem prisluhnili. Kljub temu, da so bili učenci obeh razredov 

prisotni na naših pomladanskih srečanjih, opažam, da tretješolci bolje poznajo in razumejo 

teme, o katerih se pogovarjamo, kot drugošolci. 

Ker smo imeli premalo časa, da bi počakali, da se juha do konca skuha, smo se v sodelovanju 

z učiteljico dogovorili, da jo otroci pojedo naslednji dan. Dan pozneje sem pred malico 

prinesla v šolo lonec z juho, ki so jo pokusili tretješolci, drugošolci pa tudi prvošolci. Vsi 

otroci so juho z veseljem pojedli, le dvema ni bila všeč, sta jo pa poskusila. Več otrok iz 

drugega in tretjega razreda si je zaželelo dodatne porcije juhe. 

 

3.1.15  PRIPRAVA POLETNO-JESENSKIH SOLAT 

Cilji: 

 Otroci povezujejo različne vrste zelenjave z ustreznimi izrazi. 

 Otroci spoznavajo, da plod paprike in kumare nastane iz cveta. 

 Otroci pripravijo solato iz kumar in krompirja ter iz zelenega in rdečega radiča. 
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Potek: 

Vsak učenec je v loncu izžrebal kartonček s fotografijo ene zelenjave, ki smo jo na prejšnjem 

srečanju dali v juho, in to zelenjavo poimenoval. Na vrtu smo nabrali radič. Ogledali smo si 

cvetove na paprikah. Ker na vrtičku kumare niso obrodile, smo šli ponje na njivo. Otroci so 

ugotovili, da so plodovi kumar na mestu, kjer je bil prej cvet. Odšli smo na kmetijo, kjer smo 

očistili zelenjavo. Otroci so olupili kuhan krompir in kumare ter vse to razrezali v sklede. 

Pripravili smo solato iz kumar in krompirja ter solato iz radiča.  

 

Slika 45: Nabiranje radiča  

 

Slika 46: Obiranje kumaric 

 

 

Slika 47: Čiščenje solate in lupljenje 

krompirja 

 

Slika 48: Okušanje solat 
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Analiza: 

Z začetno igro smo obnovili izraze za zelenjavo, iz katere smo na prejšnjem srečanju izdelali 

juho. Otroci so prepoznali veliko več vrst zelenjave kot pri prvih srečanjih, uspešni so bili pri 

ločevanju česna in čebule, delno so si zapomnili podzemno kolerabo.  

Na vrtu smo nabrali radič in kumare ter si ogledali, kako se razvija plod pri papriki. Ko sem 

jim pokazala, kako majhne ima plodove, so bili malo začudeni, zdele so se jim zanimive.  

Po prihodu na kmetijo so si otroci sami izbrali, kaj bodo počeli. Nekateri so očistili in olupili 

kumare, drugi so lupili kuhan krompir, tretji so čistili in rezali radič. Med svojim opravilom 

so se med seboj sporazumevali in so sodelovali pri uporabi pripomočkov. Pri lupljenju 

kuhanega krompirja z nožki so nekateri poleg olupka odstranili še nekaj sredice, in ne le 

olupek, zato sem jim pokazala, kako lahko lupijo kar brez noža. Deklica, ki je z strgalom 

ribala kumare, je dejala, da ima pri tem težave; svetovala sem ji, naj jih nareže na tanke rezine 

z nožem. En deček se je lotil rezanja radiča. Na njem je našel polža, ki se mu je gnusil. Polža 

sem odstranila in z vodo očistila tisti del radiča. Deček je brez zadržkov nadaljeval z 

rezanjem. Ko so otroci narezali krompir, radič in kumare, smo v dve skledi razporedili 

kumare in krompir, v drugi dve pa zmešali zeleni in rdeči radič. Dodali smo sol, olje in kis, v 

skledo s kumarično solato pa smo zamešali še nekaj kisle smetane. Za kumarično solato so 

otroci pokazali večje zanimanje kot za solato iz radiča, a večina je tudi zadnjo poskusila. 

Nekaj otrok je z užitkom pojedlo kar cele kuhane krompirje, ki jih nismo razrezali v solato.  

 

3.1.16  VLAGANJE RDEČE PESE IN POKUŠINA STROČJEGA FIŽOLA 

Cilji: 

 Otroci spoznajo, da gomolj rdeče pese zraste pod zemljo. 

 Otroci spoznajo postopek priprave vložene rdeče pese. 

 Otroci uživajo ob lupljenju in rezanju kuhane rdeče pese. 

Potek: 

Po uvodni ponovitvi dela, ki smo ga opravljali prejšnjikrat, sem razložila pravila igre spomin. 

Na našem vrtičku smo se spomnili izrazov za zelenjavo, ki tam še raste. Odpravili smo se na 

kmetijo. V kuhinji sem otrokom pokazala, kako se pripravi raztopina za vlaganje rdeče pese 
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(kis, sol in sladkor segrevamo). Pol otrok se je igralo spomin v sosednji sobi, pol pa se je 

usedlo za mizo v kuhinji. Ti so olupili in narezali rdečo peso ter rezine položili v steklene 

kozarčke, ki sem jih zalila s kisovo raztopino. Čez nekaj časa sta se skupini zamenjali. Vsi 

skupaj smo poskusili solato iz rdeče pese in posebej solato iz stročjega fižola. 

Analiza: 

V uvodnem delu smo se igrali igro telefončki – geslo, ki je uspešno pripotovalo do zadnjega 

učenca, je bilo »rdeči radič«. Mlajši otroci rdeči radič imenujejo smiselno: rečejo mu rdeča 

solata. Poleg rdečega radiča sem otrokom pokazala tudi zelenega in so samostojno naštevali, 

kakšne so razlike med njima.  

Poimenovanje zelenjave, ki še raste na vrtu (por, sladki komarček, paprika, zelena, fižol in 

rdeča pesa), večini ni delalo težav. Med razdeljevanjem v dve skupini so nekateri otroci na 

začetku izrazili nezadovoljstvo, ampak čez nekaj minut so na to pozabili. Pri igri spomin sem 

določila pravilo, da ko odkriješ dva kartončka, poveš, katera zelenjava je na njem. Če učenec 

tega ni vedel, je  lahko namesto njega odgovoril prijatelj na njegovi desni. Otroci so bili pri 

ugotavljanju imen uspešni, le brokolija se niso takoj spomnili.  

Pred lupljenjem pese so si vsi otroci zavihali rokave in umili roke. Pokazala sem jim, kako z 

rokami olupijo rdečo peso. Dva otroka sta imela na začetku s tem težave, a ko sta opazovala 

druge, jima je šlo bolje. Ena deklica je izrazila skrb, da ne zna rezati. Ob moji spodbudi je bila 

pri rezanju uspešna. Pesa je otrokom padala na tla, ker je bila spolzka. To delo je bilo večini 

zelo zabavno, saj so imeli pri tem rdeče roke – veselo so mi jih kazali: »Glej, krvave roke!« 

Na mizi je bilo nazadnje mogoče videti pravo »razdejanje«. Med delom sem pokazala tudi 

surovo peso. Otroci so ugotovili, da ima gomolj pod zemljo, saj je bila umazana od prsti. 

Naročila sem jim, naj poskusijo kuhano rdečo peso že medtem, ko jo režejo, nato pa sem jim 

jo pripravila tudi s kisom v solati. Povedala sem jim, da bi lahko na enak način v kozarce 

vložili tudi kuhan stročji fižol, ki so ga lahko poskusili. Vsi solate iz stročjega fižola niso 

želeli poskusiti, nekaterim pa je bila všeč. 
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3.1.17  SPOZNAVANJE SEMEN TER POKUŠANJE AJDOVE IN PROSENE KAŠE 

Cilji: 

 Otroci spoznavajo lan, ajdo in proso ter njihovo uporabnost v prehrani. 

 Otroci spoznavajo različna semena in jih povezujejo s plodovi/rastlinami.  

 Otroci spoznavajo razliko med žitom in rastlinami, ki niso žito, ter rastline razvrščajo 

v dve množici glede na ta kriterij. 

 Otroci spoznavajo nove okuse. 

Potek: 

Ker so bili otroci že obuti, ko sem prišla, smo kar odšli na šolski vrt. Opisali smo, kako 

pripraviti vloženo rdečo peso in sestavine, ki smo jih za to potrebovali na prejšnjem srečanju. 

Seznanila sem jim z nekaj zanimivostmi o semenih, vmes pa smo poskusili tudi lan, ki je 

zrasel na našem vrtu. Po prihodu na kmetijo smo spoznali bistvene značilnosti ajde, lanu in 

prosa. Otroci so prejeli delovne liste, na katere so kasneje v eni polovici skupine lepili semena 

k ustrezni fotografiji rastline. Druga polovica skupine je ločevala rastline v dve množici, na 

žito in druge vrtnine. Z drugo skupino smo luščili stroke redkve in semena spravili v vrečko. 

Čez nekaj minut so se otroci zamenjali. Po koncu osrednjega dela dejavnosti smo pokušali 

ajdovo kašo in proseno kašo z mlekom in medom ali marmelado. 

 

Slika 49: Luščenje in okušanje lanu 

 

Slika 50: Prirejanje semen ustreznim 

rastlinam 
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Slika 51: Razvrščanje na žito in vrtnine, ki niso žito 

 

Slika 52: Okušanje ajdove in prosene kaše 

Analiza: 

Otroci so našteli različne vrste zelenjave, ki smo jih sejali spomladi. Dejala sem, da seme 

vsebuje celoten zapis o tem, kakšna bo rastlina. Otrokom sem seme skušala približati tako, da 

sem ga primerjala s človeškim zarodkom, v katerem je zapis o naših telesnih značilnostih. 

Zlasti všeč jim je bilo iskanje lanenih semen v ovojih in okušanje teh. Skušala sem jim 

sporočiti pomembnost lastnega hranjenja semen. Otroci so vedeli, da moramo pri 

shranjevanju na vrečko ali kozarec s semeni napisati vrsto rastline, sama pa sem dodala, da 

napišemo tudi letnico pobiranja semen. V razpravi o semenih so otroci aktivno sodelovali in 

pripovedovali o svojih izkušnjah s semeni in sejanjem. Nabrali smo nekaj bilk prosa in odšli 

na kmetijo.  

Razložila sem jim nadaljnja navodila. Otroci v prvi polovici skupine so iskali semena, ki bi 

ustrezala fotografijam na delovnem listu, in jih z lepilnim trakom lepili v ustrezne okvirčke. 

Pri evalvaciji je učiteljica izpostavila, da so bili otroci negotovi, ker je bilo v prvi vrstici 

razpredelnice tudi slika jabolka, ki ni zelenjava. Najprej so prilepili vsa druga semena, šele 

nazadnje pa tudi semena jabolka, ki so bila pripravljena v posodici. Jabolko sem na delovni 

list vključila zato, ker sem domnevala, da njegova semena otroci najbolj poznajo.  

Drugi del otrok je opazoval rastline, ki so bile na mizi (cele rastline ajde, lanu in prosa, 

koruza, fižol in buča). Skupaj smo na eno stran mize postavili vsa žita (razložila sem, da jih 

predelujemo v moko), na drugo stran pa druge vrtnine. Otroci niso bili gotovi, kam spadata 

lan in koruza. Ogledali smo si tudi celo rastlino ajde in njene liste primerjali z listi prosa. 

Svoja opažanja so ubesedili. Razložila sem jim razliko med rastlinama: ajda ne spada med 
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trave, tako kot proso in vsa druga žita, vendar je obenem tudi žito, ker iz nje meljemo moko. 

Otroci so glede na razvrščanje rastlin na mizi izpolnjevali svoje delovne liste, pri čemer sem 

se jim lahko individualno posvetila. Pogledali in potipali smo posušene rastline redkve. Vsak 

je strl po en strok s semeni, ki smo jih spravili v papirnato vrečko in nanjo napisali: »Redkev, 

2014«. Skupini otrok sta se tudi zamenjali, tako da so vsi sodelovali pri obeh dejavnostih. 

Med razdeljevanjem ajdove in prosene kaše sem otrokom naročila, naj od vsake poskusijo 

vsaj po eno žličko. Učiteljica jim je dodajala v skledice toplo mleko, med in marmelado. 

Večinoma otrokom jedi nista bili všeč, nekoliko raje od ajdove kaše so imeli proseno. To me 

je presenetilo, saj sta bili postreženi kot desert. Le ena deklica je želela dodatno porcijo. Po 

pogovoru sodeč je večina otrok ajdovo kašo poskusila prvič. 

 

3.1.18  KISANJE ZELJA 

Cilji: 

˗ Otroci spoznavajo, da je pri pripravi hrane potrebna higiena rok in pripomočkov.  

˗ Otroci spoznavajo zelje, njegove značilnosti in uporabo. 

˗ Otroci obnavljajo znanje, ki so ga pridobili v preteklih srečanjih. 

˗ Otroci okušajo manj znano zelenjavo.  

Potek dejavnosti: 

Z otroki smo se zbrali v krogu v telovadnici. Spomnili smo se, kaj smo počeli prejšnjikrat in 

poimenovali rastline, ki so na delovnem listu spadale med žito. Nato smo odšli na njivo, kjer 

smo si ogledali, kako raste brstični ohrovt in brstiči na njem. Odrezali smo dve zeljnati glavi 

in jih prinesli na kmetijo. Razdelili smo se v dve skupini. Ena skupina otrok je čistila zelje, 

opazovala potek ribanja in ga tlačila v škaf, druga se je igrala igro deževnik z metanjem 

kocke, s katero so otroci obnovili nekaj znanja, ki so se ga naučili v vseh srečanjih do sedaj. 

Poskusili so tudi kislo zelje, surov sladki komarček, surovo zeleno in zmlet lan. Skupini sta se 

tudi zamenjali. 
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Slika 53: Pobiranje pridelka 

 

Slika 54: Ribanje zelja 

 

Slika 55: Tlačenje zelja 

 

 

Slika 56: Igra deževnik 

Analiza: 

Ob vprašanjih so se otroci spomnili vseh semen, ki so jih prejšnjikrat lepili na list. Našteli so 

tudi vsa žita. Eden je med žita želel prišteti tudi lan, pa ga je njegov sosed spomnil, da lan ni 

žito, ampak oljnica. Otroci so se obuli in krenili smo ob robu ceste proti njivi. Ob njivi smo se 

ustavili, da sem jih spomnila na previdno hojo po ozki potki med zelenjavo. Šli smo do 

brstičnega ohrovta in si ogledali brstiče na steblu. Nato smo se pomaknili naprej do zelja. 

Otroci so z mojo pomočjo odrezali dve zeljnati glavi, pri čemer so morali vložiti kar nekaj 

truda, saj so bili zeljni štori trdi. Poskusila sta odrezati še dva druga, a ni šlo, saj je bilo tudi 

njuno steblo pretrdo. Jaz sem ga prirezala, neki deček pa ga je nato odlomil. Šla sem še do 
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otrok, ki so bili bolj na koncu kolone. Tudi tam je neka deklica z mojo pomočjo odrezala 

zeljnato glavo.  

Nato smo odšli smo na kmetijo. Tako kot na prejšnjih dveh srečanjih smo se razdelili v dve 

skupini. Otroci v prvi skupini so si umili roke: štirje so čistili zelje, preostali pa so z 

zanimanjem opazovali mojega brata, ki je zelje ribal. Ko ga je naribal dovolj, ga je posolil, 

otroci pa so ga tlačili z rokami. Vsem otrokom je bilo to delo zelo zabavno. Surovo zelje so 

tudi poskusili.  

Medtem je druga skupina odšla v notranji prostor z mizo, kjer sem jim razložila pravila igre 

deževnik. Igra se igra s kocko in figuricami. Otroci so se najprej razdelili v pare in vsak par si 

je izbral po eno od figuric, ki so bile na voljo (fižoli različnih barv, koruza, sliva, bučno 

seme). S figurico se je par premaknil na deževniku toliko polj naprej, kolikor je določila 

kocka. Polja na deževniku so obsegala dve vrsti. Če sta otroka prišla na polje s sličico 

zelenjave, sta dvignila kartico (iz igre spomin), na kateri je bila fotografija zelenjave. Par je 

skušal to zelenjavo najti med pravo zelenjavo na drugem delu mize in jo poimenovati. Kadar 

pa je figurica prišla na polje z vprašajem, sta otroka potegnila s kupčka listkov, na katerih so 

bila vprašanja v zvezi s pridelavo hrane, po enega. Otroci so upoštevali pravila igre, drug 

drugega so poslušali in se ob tem učili. Sama sem skušala njihove odgovore dopolniti na čim 

bolj zanimiv način. Igra je bila otrokom iz obeh skupin všeč; želeli so, da bi se jo lahko še 

igrali, zato sem jim jo pozneje nesla v šolo za čas podaljšanega bivanja. Vsako skupino sem 

po koncu igre povabila k pokušnji kislega zelja, ki je bil všeč le približno polovici otrok. 

Lahko so poskusili tudi narezan surov sladki komarček, koščke gomoljne zelene in zmlet lan.  

  



Fister, Z. (2015). Šolski vrt v sodelovanju z ekološko kmetijo: vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in njihovi 

pridelavi ter na odnos otrok do uživanja vrtnin. (Diplomsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  
 

 

69 

 

3.2 REZULTATI RAZISKAVE Z RAZPRAVO 

V nadaljevanju predstavljam rezultate ustnih intervjujev, ki sem jih z otroki opravila pred 

dejavnostmi in po njih. Rezultate eksperimentalne skupine primerjam z rezultati intervjujev, 

ki sem jih opravila tudi s kontrolno skupino. Začetno intervjuvanje sem v obeh skupinah 

izvajala marca in aprila, končno pa septembra in oktobra.  

Otrokom sem zastavila spodaj navedena vprašanja. 4., 5., 6., 11., 12. in 13. vprašanje se 

nanaša na 30 vrst vrtnin, ki sem jih prinesla in so jih otroci imeli pred sabo: 

1. Ali imate doma kmetijo? 

2. Ali imate doma vrt? Ali pomagaš staršem ali sorodnikom pri obdelavi vrta? 

3. Kaj vse lahko pridelujemo na vrtu ali njivi? 

4. Kaj je to? 

5. Ali rad ješ to? 

6. Kako bi to zelenjavo razvrstil v različne skupine? Zakaj si tako razvrstil? 

7. Kako nastane solata? 

8. Kako nastane korenje?  

9. Kako nastane plod paradižnika? 

10. Kako nastane zrnje fižola? 

11. Kaj od tega, poleg korenja, nastane pod zemljo? 

12. Kaj od tega nastane iz cveta? 

13. Kaj od tega je žito? 

14. Kaj moramo storiti na njivi ali vrtu, preden začnemo pridelovati? 

15. Ali bi bil po poklicu kmet?  

Rezultate odgovorov zaradi smiselnosti ne bom razlagala v povsem enakem zaporedju, kot so 

bila postavljena otrokom.   
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3.2.1 PREDHODNE IZKUŠNJE OTROK S PRIDELAVO HRANE 

Z vprašanji »Ali imate doma kmetijo?«, »Ali imate doma vrt?« in »Ali občasno pomagaš 

staršem ali sorodnikom pri obdelavi vrta?« sem preverjala predhodne izkušnje otrok s 

pridelavo hrane.  

 

 

Vprašanje, zastavljeno otrokom: 

število otrok 

eksperimentalna skupina kontrolna skupina 

da ne da ne 

Ali imate kmetijo? 3 12 2 13 

Ali imate doma vrt? 15 – 13 2 

Ali občasno pomagaš pri delu na vrtu? 15 – 14 1 

 

Pri treh otrocih iz eksperimentalne skupine imajo doma kmetijo, pri dvanajstih je pa nimajo. 

Dva otroka iz kontrolne skupine sta odgovorila, da imajo doma kmetijo, trinajst pa, da je 

nimajo. Pri vseh otrocih iz eksperimentalne skupine imajo družine vrt, a ta ni pri vseh v 

neposredni bližini doma. Dva otroka iz kontrolne skupine sta dejala, da njuni družini nimata 

vrta, eden od njiju pa, da ga ima stara mama. Razen enega otroka iz kontrolne skupine, ki je 

dejal, da nimajo vrta, so vsi ostali otroci iz eksperimentalne in kontrolne skupine odgovorili, 

da občasno pomagajo pri delu na vrtu.  

Rezultati kažejo, da velika večina otrok, udeleženih v dejavnostih, ne izvira iz kmečkih 

družin, vendar so skoraj vsi že imeli že stik s pridelavo vrtnin, saj pomagajo staršem ali 

sorodnikom pri obdelavi vrta.  
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3.2.2 VRTNINE, KI JIH IMAJO OTROCI V SPOMINU 

 
Graf 1: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Kaj vse lahko pridelujemo 

na vrtu ali njivi?« 
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Graf 2: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje: »Kaj vse lahko pridelujemo na vrtu 

ali njivi?« 
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Graf 3: Število vseh rastlin, ki so jih našteli otroci pri vprašanju »Kaj vse lahko pridelujemo 

na vrtu ali njivi?« 

 

Vprašanje »Kaj vse lahko pridelujemo na vrtu ali njivi?« sem otrokom zastavila pred 

prihodom v sobo, kjer sem jim kasneje pokazala 30 različnih vrst zelenjave. 

Najpogostejši odgovori na to vprašanje pri obeh skupinah tako pred kot po dejavnostih so bili 

solata, korenje in paradižnik. Otroci iz eksperimentalne skupine so po dejavnostih nekoliko 

redkeje kot pred dejavnostmi našteli te tri in še nekatere druge vrtnine, saj so imeli v mislih 

več novih vrst. Po dejavnostih so našteli 15 vrst vrtnin, ki jih pred dejavnostmi ni nihče 

omenil. Otroci iz kontrolne skupine so pri končnem intervjuvanju našteli 7 vrtnin, ki jih ni 

nihče omenil pri začetnem intervjuvanju in jih lahko pridelujemo na vrtu ali njivi. 5 otrok iz 

kontrolne skupine se je pri končnem intervjuvanju spomnilo tudi sladkega komarčka, ki ga 

sicer ne poznajo, vendar so se ga spomnili z začetnega intervjuvanja, poleg tega sem ga 

nekaterim dala pokusiti tisti dan, ko sem opravljala končno intervjuvanje, saj so si o njem 

otroci povedali med seboj in jih je zanimalo, kaj je to.  

Rezultati odgovorov otrok na omenjeno vprašanje so pokazali, da imajo otroci, ki so 

sodelovali pri dejavnostih, pri končnem intervjuvanju v spominu širši spekter vrtnin ter jih 

prikličejo v spomin več kot otroci, ki pri dejavnostih niso sodelovali. 
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3.2.3 PREPOZNAVANJE VRTNIN PRI OTROCIH 

Otroka sem po tretjem vprašanju peljala v sobo, kjer so bile na mizi pripravljene naslednje 

vrtnine: ajda, blitva, brokoli, brstični ohrovt, bučka, cvetača, čebula, česen, zrnje fižola, 

jagoda, koleraba, korenje, koruza, krompir, kumara, lan, paprika, paradižnik, peteršilj, por, 

proso, rdeča pesa, rdeči radič, redkvica, rukola, sladki komarček, solata, stročji fižol, zelena in 

zelje. 

Kot pravilne sem upoštevala tudi domače izraze (npr. »paradajz«, »koleraba«) in samo ključni 

izraz (npr. »ohrovt«, »fižol«, »pesa«). 

Otrok mi je povedal ime vrtnine, če ga je vedel. Če ga ni, sem mu povedala jaz in ga vprašala, 

ali rad je to zelenjavo/žito/sadje ali ne. Imel je možnost reči tudi, da vrtnine še ni poskusil oz. 

se ne spomni njenega okusa. Za vsako vrtnino sem si označila, ali je otrok zelenjavo ustrezno 

poimenoval in ali jo je že poskusil ali ne. Rezultate predstavljam v grafih. Nekaj redkih izjem 

je, ko je otrok sicer poznal ime posamezne vrtnine, vendar je še ni nikoli pokusil, uvrščam 

pod kategorijo »poimenuje«.  
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Graf 4: Prepoznavanje in izkušnja z vrtninami pri otrocih eksperimentalne skupine pred 

dejavnostmi 

 

 
Graf 5: Prepoznavanje in izkušnja z vrtninami pri otrocih eksperimentalne skupine po 

dejavnostih 
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Graf 6: Prepoznavanje in izkušnja z vrtninami pri otrocih kontrolne skupine pri začetnem 

intervjuju 

 

 
Graf 7: Prepoznavanje in izkušnja z vrtninami pri otrocih kontrolne skupine pri končnem 

intervjuju 
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Posebnosti pri prepoznavanju vrtnin v eksperimentalni skupini pred dejavnostmi:  

 vsi otroci prepoznajo in poimenujejo fižol v zrnju, jagodo, korenje, koruzo, krompir, 

paradižnik in solato; 

 velika večina otrok je že pokusila rdečo peso, vendar je surove ne prepoznajo in ne 

poimenujejo; 

 večina otrok je že poskusila lan in radič, ju prepoznajo, vendar ne znajo poimenovati;  

 proso in ajdo je poskusilo 10 otrok, vendar ne prepoznajo zrnja teh dveh vrst žita in ju 

ne poimenujejo; 

 večina otrok še ni imela stika s sladkim komarčkom, rukolo, zeleno in kolerabo. 

Primerjava rezultatov, pridobljenih v eksperimentalni skupini pred dejavnostmi in po 

njih 

Povečalo se je število vrtnin, ki jih otroci znajo poimenovati. Pred dejavnostmi je bila kar 16 

vrtnin slabo poznanih – poimenovala jih je manj kot polovica otrok. Po dejavnostih pa je bilo 

takih vrtnin le 4. Pred dejavnostmi nihče od otrok ni znal poimenovati 7 vrtnin, po njih pa se 

nihče ni spomnil izraza le za 1 vrtnino, to je rukolo. Predvidevam, da je razlog v tem, da smo 

rukolo spoznavali v marcu, na začetku rastne sezone, intervjuvanje po dejavnostih pa sem 

opravila v oktobru. V tem času so ta izraz pozabili.  

Po dejavnostih se je povečalo število rastlin, ki so jih otroci že poskusili oz. celo poznali njen 

izraz. Pred dejavnostmi je bilo vrtnin, katerih okusa so se spomnili vsi otroci, 13, po 

dejavnostih pa jih je bilo še za tri več. Pred dejavnostmi se več kot polovica otrok ni spomnila 

okusa sladkega komarčka, rukole, zelene, po dejavnostih pa je bil ta delež pri vseh vrtninah 

manjši od polovice. V poteku vseh dejavnosti so imeli vsi otroci možnost pokusiti vse vrtnine, 

ki so bile vključene v individualni intervju. Po dejavnostih se jih je najmanj spomnilo okusa 

brstičnega ohrovta, zelene in sladkega komarčka. 
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Graf 8: Prepoznavanje vrtnin pri otrocih eksperimentalne skupine pred dejavnostmi in po 

njih 
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Graf 9: Prepoznavanje vrtnin pri otrocih kontrolne skupine pri začetnem in končnem 

intervjuju 

 

Primerjava rezultatov eksperimentalne in kontrolne skupine 

Začetno stanje poznavanja vrtnin je bilo pri prvem intervjuvanju pri obeh skupinah zelo 

podobno. Delež vrtnin, ki so jih otroci znali poimenovati, se je pri drugem intervjuvanju v 

eksperimentalni skupini zvišal za 26 %, v kontrolni skupini pa za 7 %. Delež vrtnin, ki jih 

otroci še niso nikoli poskusili, se je v eksperimentalni skupini znižal za 11 %, v kontrolni pa 
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za 6 %. Delež vrtnin, katere so otroci že pokusili, vendar ne poznajo njihovega imena, se je 

pri eksperimentalni skupini znižal za 14 %, pri kontrolni skupini pa za 2 %. 

Iz rezultatov lahko razberemo, da so otroci iz eksperimentalne skupine pri drugem 

intervjuvanju veliko uspešnejši pri prepoznavanju in poimenovanju vrtnin kot otroci iz 

kontrolne skupine. Tudi pri tej skupini se je prepoznavanje vrtnin malo izboljšalo, vendar je 

razlika v primerjavi s prvim intervjuvanjem veliko manjša. 

 

3.2.4 RAZVRŠČANJE VRTNIN PRI OTROCIH 

 

Slika 57: Vrtnine, ki so jih otroci razvrščali 

Z vprašanjema »Kako bi to zelenjavo razvrstil v različne skupine?« in »Zakaj si tako 

razvrstil?« sem preverjala, ali otroci zelenjavo razvrščajo po botaničnih pravilih, ki se jih ne 

učijo sistematično, ampak jih pridobijo skozi opazovanje vrtnin in njihove rasti. 

Otroci so 30 vrst vrtnin, ki so jih imeli na voljo, razvrščali na zelo različne načine. Najprej 

bom navedla razvrstitev zelenjave pri naključno izbranem otroku, nato pa bom skušala 

predstaviti najpogostejše načine razvrščanja, razlike, ki so se pojavljale pri razvrščanju med 

prvim in drugim intervjuvanjem, ter odgovore, ki so jih otroci dajali na vprašanje: »Zakaj si 

tako razvrstil?« 

Spremembe v razvrščanju eksperimentalne in kontrolne skupine pri drugem intervjuvanju so 

relativno majhne. Večje spremembe opažamo ob primerjavi prvega in drugega intervjuvanja 
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pri obeh skupinah. Predvidevam, da je do razlike prišlo zato, ker so imeli otroci pri končnem 

intervjuvanju za seboj že eno izkušnjo z razvrščanjem enakih objektov, poleg tega pa so se v 

pol leta razvile njihove zmožnosti logičnega mišljenja, zato so razvrščali bolj strukturirano. 

Pri svojih razvrščanjih se niso držali ene same spremenljivke, ampak so izbirali 

spremenljivke, ki je pri določeni skupini objektov izstopala.  

Navajam primer razvrstitve enega od otrok pred dejavnostmi in po njih. 

Pred dejavnostmi: 

Razvrstitev v isto skupino Otrokova obrazložitev 

Solata, zelje, cvetača, brokoli, bučka, 

kumara, rdeči radič 

So enake barve, razen radič. In imajo take 

liste. 

Por, blitva, peteršilj, rukola, stročji fižol So bolj podolgovate. 

Krompir, rdeča pesa, zelena, koleraba, česen, 

čebula 

So bolj okrogle oblike. 

Lan, ajda, proso, zrnje fižola, koruza So zrnje. 

Otrok pri prvem intervjuvanju ni nikamor razvrstil brstičnega ohrovta, jagode, korenja, 

paprike, paradižnika, redkvice in sladkega komarčka. Dejal je, da ne ve, kako bi razvrstil 

preostale.  

Po dejavnostih: 

Razvrstitev v isto skupino Otrokova obrazložitev 

Zelje, solata, rdeči radič So solate. 

Brokoli, cvetača Sta trda. 

Čebula, česen Sta okrogla in pečeta. 

Bučka, kumara Sta enako velika. 

Koruza, proso, lan, ajda So semena. 

Rdeča pesa, zelena, sladki komarček, 

redkvica, brstični ohrovt, korenje 

Rastejo pod zemljo. 

Koleraba, krompir Sta iste barve. 

Por, blitva, peteršilj, rukola Imajo liste. 

Stročji fižol, zrnje fižola Oba sta fižola.  

Paprika, paradižnik, jagoda Zrastejo na podoben način. 

 



Fister, Z. (2015). Šolski vrt v sodelovanju z ekološko kmetijo: vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in njihovi 

pridelavi ter na odnos otrok do uživanja vrtnin. (Diplomsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  
 

 

81 

 

Otroci so razvrščali: 

1. po videzu:  

 barvi (»so temno zeleni«, »imajo belo spodaj in zgoraj zeleno«, »rdečkasti«, »so 

svetlo rjavkasti« ipd.),  

 obliki (»so podolgovati«, »so bolj okrogle oblike«, »vse imajo take glave«, »cvetača 

in brokoli sta kakor drevesi«; »korenje in stročji fižol imata oba to«  otrok pokaže 

ošiljen zaključek), 

 velikosti (»so majhni«, »so drobčkani«; »so taki, da se hitro stresejo in jih je treba 

dolgo časa pobirat«, »so veliki« ipd.) in 

 »vsi imajo liste« (radič, zelje, cvetača, solata, por, brokoli, blitva, brstični ohrovt, 

peteršilj, rukola); 

2. po načinu uporabe: podzemni del uporabljamo za prehrano; plod uporabljamo za prehrano; 

žito; »vse so solate« (solata, zelje, radič, rukola)  ta način je bil bolj pogost pri drugem 

intervjuvanju; 

3. po botaničnih pravilih razvrščanja (stročji fižol in fižol; vse vrste žita; »jagoda nikamor ne 

paše«); 

4. po (predvidevanem) okusu: 

 »mislim, da so vse pekoče« (česen, čebula, por, redkvica, sladki komarček) in 

 »ker so bolj neokusne« (bučka, kumarica, pesa, redkvica, radič, koleraba, zelena); 

5. po drugih lastnostih: 

 »so nad zemljo, a nimajo listov« (buča, kumara, fižol, stročji fižol, koruza, paprika),  

 »vsi so gladki« (čebula, česen, krompir, paradižnik, redkvica), 

 »imata oba lupino« (česen in čebula), 

 »ker se ti oči solzijo« (česen in čebula), 

 »ker sta zdrava« (korenček in jagoda), 

 »ker sta zelenjava« (paradižnik in solata),  

 »ker so vse v lončkih« (proso, ajda, lan, fižol v zrnju) in 

 »ker ne spadajo nikamor drugam«. 
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Otroci so razvrstitve vrtnin večinoma besedno utemeljili, vendar ne vseh. Za nekatere so samo 

rekli »ker so podobne«, »ker spadajo skupaj« ali »ker ne spadajo nikamor drugam«. Nekateri 

otroci so imeli težave z razvrščanjem toliko različnih objektov in so ga zaključili pred 

dokončanjem izziva. Nekateri otroci so vrtnine smiselno razvrstili, a so imeli težave z 

verbalno utemeljitvijo.  

Sladki komarček je bil skoraj za vse otroke nekaj novega in zato so bili že med intervjuvanju 

zainteresirani, da ga okusijo in izvedo kaj več o njem. Pogosto je bil razvrščen k čebuli in 

česnu. Nekateri otroci so obrazložili, da jima je podoben, sklepali so, da belo odebeljeno 

steblo zraste pod zemljo. Nekateri so menili, da ima tudi komarček pekoč okus.  

Rezultati kažejo, da ni velikih razlik v načinu razvrščanja med eksperimentalno in kontrolno 

skupino. Lahko le rečemo, da so otroci iz eksperimentalne skupine pri končnem intervjuvanju 

nekoliko pogosteje razvrščali po načinu uporabe in botaničnih pravilih razvrščanja od 

kontrolne skupine.  

 

3.2.5 POZNAVANJE RAZVOJA IN RASTI VRTNIN 

Odgovori otrok na vprašanji »Kako nastane solata?« in »Kako nastane korenje?« 

Vsi otroci iz obeh skupin so pri začetnem intervjuvanju vedeli, da je solata rastlinskega 

izvora. Pokazali so razumevanje, da vrtnine zrastejo iz semena, da so najprej majhne in potem 

rastejo.  

Vsi so že pri začetnem intervjuvanju vedeli, da korenina korenja zraste pod zemljo, le ena 

deklica iz eksperimentalne skupine je dejala, da oranžni del korenja zraste nad zemljo in da 

raste vodoravno glede na tla. Pri končnem intervjuvanju so imeli vsi otroci ustrezno predstavo 

o rasti korenja.  

Odgovori otrok na vprašanje »Kako nastane plod paradižnika?« 

V grafu oznaka »predstava o razvoju plodu je neustrezna« pomeni, da so otroci vedeli, da je 

paradižnik rastlinskega izvora, vendar so imeli o njem pomanjkljivo ali neustrezno predstavo. 

Omenjali so semena, zemljo, vrt ipd. 
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»Predstava o razvoju plodu je pomanjkljiva« pomeni, da so otroci imeli približno predstavo o 

rastlini in njeni rasti; vedeli so, da ima rastlina steblo, liste, nekateri so omenjali tudi palico, ki 

jo paradižnik potrebuje za oporo. 

»Predstava o razvoju plodu je povsem ustrezna« pomeni, da so otroci imeli predstavo o 

rastlini. Vedeli so, da plod paradižnika nastane na mestu, kjer je bil prej cvet.  

 

Graf 10: Predstava o razvoju paradižnika pri otrocih eksperimentalne skupine 

 

 
Graf 11: Predstava o razvoju paradižnika pri otrocih kontrolne skupine 
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Po dejavnostih so skoraj vsi otroci vedeli, da plod paradižnika nastane iz cveta, pred 

dejavnostmi pa je to razumela le ena petina. Tudi otroci iz kontrolne skupine so imeli 

nekoliko boljšo predstavo o razvoju paradižnika pri končnem kot pri začetnem intervjuvanju, 

vendar je imela večina otrok še vedno pomanjkljivo predstavo o razvoju plodu. 

Odgovori otrok na vprašanje »Kako nastane zrnje fižola?« 

»Predstava o razvoju plodu je neustrezna« pomeni, da so otroci vedeli, da ima rastlina fižola 

steblo in liste, vendar so imeli neustrezno predstavo o razvoju plodu; predstavljali so si, da 

njegovo zrnje zraste direktno iz stebla, listov ali pa nastane pod zemljo.   

»Predstava o razvoju plodu je pomanjkljiva« pomeni, da so otroci vedeli, da zrnje fižola 

nastane v stroku, a so si predstavljali, da strok zraste direktno iz stebla ali nastane na mestu, 

kjer je bil prej list.  

»Predstava o razvoju plodu je povsem ustrezna« pomeni, da so otroci imeli ustrezno 

predstavo o rastlini fižola in stroku na njem; vedeli so, da strok nastane na mestu, kjer je bil 

prej cvet.  

 
Graf 12: Predstava o razvoju fižola pri otrocih eksperimentalne skupine 
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Graf 13: Predstava o razvoju fižola pri otrocih kontrolne skupine 

 

Otroci iz eksperimentalne skupine so imeli natančnejšo predstavo o razvoju zrnja fižola po 

dejavnostih kot pred njimi. Po dejavnostih je štiri petine otrok vedelo, da zrnje fižola nastane 

v stroku in da strok nastane na mestu, kjer je bil prej cvet. Pred dejavnostmi je razumevanje 

tega pokazal le en otrok.  

V kontrolni skupini se je, tako kot pri paradižniku, tudi razumevanje razvoja fižola izboljšalo, 

vendar ne tako očitno kot v eksperimentalni skupini. Ena petina je imela ustrezno predstavo o 

razvoju plodu, tri petine otrok iz kontrolne skupine pri drugem intervjuvanju pa pomanjkljivo. 

Sklepam, da so tudi otroci iz kontrolne skupine med poletjem sodelovali pri pridelavi in/ali 

opazovali rast rastlin na vrtovih svojih staršev ali drugih sorodnikov. Poleg tega so se nekateri 

tega verjetno spominjali s prvega intervjuvanja, ko sem zainteresiranim otrokom razložila, 

kako poteka razvoj paradižnika in fižola. 

Rezultati raziskave so pokazali, da so izkušnje, ki so jih pridobili otroci iz eksperimentalne 

skupine, spremljanje rasti in razvoja paradižnika in fižola, očitno močno vplivale na njihovo 

poznavanje in razumevanje razvoja plodov pri teh dveh vrtninah, saj imajo boljšo predstavo o 

razvoju teh dveh vrtnin od otrok iz kontrolne skupine. 

Poznavanje načina rasti  

Naslednja tri vprašanja so preverjala poznavanje načina rasti vrtnin pri otrocih, oziroma ali so 

bili zmožni iz oblike in barve rastlin (pri gomoljih, čebuli in česnu je bil prisoten samo 

podzemni del, pri plodovkah samo plod, pri žitu samo zrnje), ki so jih videli pred seboj, 

prepoznati njihov način rasti. Otroci so lahko po želji vrtnino poimenovali ali nanjo samo 
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pokazali. Vrtnine, med katerimi so otroci izbirali, so bile: ajda, blitva, brokoli, brstični ohrovt, 

bučka, cvetača, čebula, česen, zrnje fižola, jagoda, koleraba, korenje, koruza, krompir, 

kumara, lan, paprika, paradižnik, peteršilj, por, proso, rdeča pesa, rdeči radič, redkvica, 

rukola, sladki komarček, solata, stročji fižol, zelena in zelje. Pri obdelovanju podatkov sem 

upoštevala samo pravilne odgovore otrok. Vsaka ustrezna vrtnina, ki jo je otrok naštel, 

pomeni eno točko. Po preštevanju točk sem za ustrezen izračun odstotkov dobljeno število 

delila s celotnim številom vrtnin, ki spadajo v množico, po kateri sem spraševala. 

Odgovori otrok na vprašanje »Kaj od tega, poleg korenja, nastane pod zemljo?« 

Od nekaterih zgoraj naštetih vrtnin za prehrano najpogosteje uporabljamo stebelne oziroma 

koreninske gomolje ali združene luskoliste, ki zrastejo pod zemljo, to so: krompir, redkvica, 

rdeča pesa, koleraba, zelena, čebula in česen. Odgovorom vsakega otroka lahko določimo 

največ 7 točk. Za prikaz rezultatov z odstotki sem povprečno število ustreznih odgovorov 

delila s 7. 
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Graf 14: Poznavanje vrtnin, pri katerih za prehrano najpogosteje uporabljamo del, ki zraste 

pod zemljo 

 

Ustreznost odgovorov pri vprašanju, ki pri otrocih preverja poznavanje in sklepanje o 

rastlinah, pri katerih za prehrano najpogosteje uporabljamo podzemni del, se je pri 

eksperimentalni skupini po dejavnostih dvignila za več kot 30 %, pri kontrolni skupini pa za 

15 %. 
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Odgovori otrok na vprašanje »Kaj od tega nastane iz cveta?«  

Od nekaterih vrtnin za prehrano najpogosteje uporabljamo plodove in/ali zrnje, to so: 

paradižnik, paprika, fižol, jagoda, paprika, koruza, bučka, kumara, ajda, lan in proso. Pri tem 

vprašanju sem fižol in stročji fižol dojemala kot eno vrtnino. Odgovorom vsakega otroka 

lahko določim največ 10 točk. Za prikaz rezultatov z odstotki sem povprečno število ustreznih 

odgovorov delila z 10.  
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Graf 15: Poznavanje vrtnin, pri katerih za prehrano najpogosteje uporabljamo del, ki 

nastane iz cveta 

 

Ustreznost odgovorov pri vprašanju, ki pri otrocih preverja poznavanje in sklepanje o 

plodovih in semenih, se je po dejavnostih pri eksperimentalni skupini dvignila za 24 %, pri 

kontrolni skupini pa za manj kot 3 %.  

Pri tem vprašanju naj omenim tudi brokoli in cvetačo, ki so ju otroci pogosto povezali s 

cvetom, saj sem jim pri nekaterih dejavnostih večkrat povedala, da imata omesenelo socvetje, 

ki ga uporabljamo za prehrano. Navajam odstotek otrok iz eksperimentalne skupine, ki so 

menili, da brokoli in cvetača nastaneta iz cveta. Pred dejavnostmi je brokoli omenilo 27 %, po 

dejavnostih pa 40 %; cvetačo pa pred dejavnostmi 20 % in po dejavnostih 27 % otrok. 
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Odgovori otrok na vprašanje »Kaj od tega je žito?« 

V raziskavo sem poleg vrtnin vključila tudi žito. Odločila sem se, da bom otroke seznanila s 

prosom, ajdo in koruzo, katerih rastni cikel je v obdobju, ki sem ga določila za naš 

raziskovalni projekt, torej od marca do oktobra. Pri tem vprašanju lahko odgovorom otroka 

določim največ tri točke, saj so bile med poljščinami, med katerimi so izbirali otroci, le tri 

vrste žita. 
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Graf 16: Poznavanje žita 

Ustreznost odgovorov pri vprašanju, ki pri otrocih preverja poznavanje in sklepanje o vrsti 

žita, se je po dejavnostih pri eksperimentalni skupini dvignila za skoraj 36 %, pri kontrolni 

skupini pa je bil delež ustreznih odgovorov pri končnem intervjuvanju enak kot pri prvem.  

Rezultati so pokazali, da so otroci eksperimentalne skupine pri končnem intervjuju boljše 

razumeli nastanek in razvoj vrtnin kot otroci iz kontrolne skupine. Pokazali so boljše 

poznavanje rastlin, pri katerih najpogosteje za prehrano uporabljamo podzemni del ali del, ki 

ga uporabljamo v prehrani in nastane iz cveta. Prav tako so bili otroci eksperimentalne 

skupine uspešnejši pri določanju žita. 
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3.2.6 ODNOS OTROK DO UŽIVANJA VRTNIN 

Odgovori otrok na vprašanje »Ali rad ješ to?« 

Pri analiziranju rezultatov stališč otrok do vrtnin je treba upoštevati, da všečnost težko 

razdelimo na »rad imam« in »ne maram«, ampak gre bolj za lestvico oziroma kontinuum, 

katerega skrajnost bi lahko imenovali: »obožujem« in »nikakor ne maram«. Odgovori otrok 

so bili takšni in vse, kar sodi vmes: »Jem, ampak ni mi pa zelo všeč.«; »Jem samo v juhi.«; 

»Ne vem, bolj ne.«. Kot spraševalka sem iz odgovora in včasih tudi s pomočjo opazovanja 

mimike otroka razbrala, na katero stran se bolj nagiba otrokovo stališče. Če bi bila raziskava 

ponovljena, bi bila možna odstopanja. 

V grafih predstavljam število otrok, katerih stališče do uživanja posamezne vrtnine je 

pozitivno in število otrok, katerih stališče do uživanja posamezne vrtnine je negativno. Prazen 

prostor vmes predstavlja delež otrok, ki vrtnine še nikoli niso poskusili oziroma se okusa ne 

spomnijo, zato se ne morejo opredeliti.  



Fister, Z. (2015). Šolski vrt v sodelovanju z ekološko kmetijo: vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in njihovi 

pridelavi ter na odnos otrok do uživanja vrtnin. (Diplomsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

 

90 

 

Graf 17: Stališča do hrane pri otrocih eksperimentalne skupine pred dejavnostmi 

 

Graf 18: Stališča do hrane pri otrocih eksperimentalne skupine po dejavnostih 
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Graf 19: Stališča do hrane pri otrocih kontrolne skupine pri začetnem intervjuju 

 

 
Graf 20: Stališča do hrane pri otrocih kontrolne skupine pri končnem intervjuju 
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V  naslednjih dveh grafih prikazujem, koliko se je spremenil delež odgovorov »rad imam« pri 

posameznih otrocih. Razvrstitev je urejena od najmanjše do največje razlike med številom 

vrtnin, do katerih so otroci izrazili naklonjenost pri končnem in začetnem intervjuju. 
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Graf 21: Pozitiven odnos do uživanja vrtnin pri otrocih eksperimentalne skupine 

 

 
Graf 22: Pozitiven odnos do uživanja vrtnin pri otrocih kontrolne skupine 
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Iz grafov lahko razberemo, da ena petina otrok iz eksperimentalne skupine rada jé enako 

število vrtnin pred dejavnostmi in po njih, pri štirih petinah otrok pa je razvidno, da po 

dejavnostih radi jedo tudi vrtnine, ki jih prej niso marali ali poznali. Povprečno imajo otroci 

raje 3,6 vrtnine več kot prej. Otroci iz kontrolne skupine niso bistveno spremenili svojega 

odnosa do uživanja vrtnin, nekateri radi jedo celo manj vrtnin pri drugem intervjuvanju kot pri 

prvem. Povprečje pozitivnih stališč je v celi kontrolni skupini naraslo le za 0,8 vrtnine. 
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Graf 23: Stališča eksperimentalne in kontrolne skupine do vseh 30 vrtnin  

Graf prikazuje stališče otrok do vseh 30 vrtnin, ki sem jih vključila v vprašalnik. Vidimo 

lahko, da je se je v eksperimentalni skupini za 10 % povečal delež vrtnin, ki jih otroci radi 

uživajo, za 0,22 % pa se je zmanjšal delež vrtnin, ki jih ne marajo. V kontrolni skupini se je 

delež vrtnin, ki so jih otroci radi uživajo, povečal za 2,67 %, za 2,44 % pa se je povečal tudi 

delež vrtnin, ki jim niso naklonjeni. 

Rezultati kažejo, da so otroci kontrolne skupine pri začetnem intervjuju raje uživali vrtnine 

kot otroci eksperimentalne skupine. Vendar se je med dejavnostmi pridelave zelenjave pri 

otrocih eksperimentalne skupine naklonjenost do uživanja vrtnin povečala, medtem pri 

otrocih kontrolne skupine ostala približno na enaki ravni kot prej. 
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3.2.7 POZNAVANJE OBDELAVE POLJEDELSKIH POVRŠIN  

Odgovori otrok na vprašanje »Kaj moramo storiti na njivi ali vrtu, preden začnemo s 

pridelavo?« 

Otroci so pri tem odgovoru najpogosteje omenjali, da je zemljo treba globinsko obdelati. 

Uporabili so izraze, kot so: prekopati, preorati, pobranati, obrniti zemljo, »sfrezati«, 

»preštihati«, zrahljati … Veliko jih je dejalo, da moramo skopati luknjo/-e ali luknjice za 

seme. Redkejši odgovori so bili, da moramo zemljo pognojiti, poravnati, pograbiti, narediti 

gredice, zaliti, odstraniti morebitne pridelke na njivi, preveriti, če je luna primerna … Zanimiv 

odgovor je bil, da moramo »z lopato narediti luknje, da pridejo ven vsi krti.«  

V primerjavi otrok iz eksperimentalne skupine in kontrolne skupine ni bilo večjih odstopanj. 

Razlika je le ta, da je le en otrok v eksperimentalni skupini pred dejavnostmi omenil, da je 

treba zemljo opleti, po dejavnostih pa je odstranitev plevela omenilo šest otrok te skupine. V 

kontrolni skupini je pri obeh intervjuvanjih pletje omenil po en otrok. 

3.2.8 ODNOS DO POKLICA KMETA 

Z vprašanjem »Ali bi bil po poklicu kmet?« sem preverjala, kako se spreminja odnos otrok do 

kmeta in kmetovega dela.  

 eksperimentalna skupina kontrolna skupina 

prej 3 da; 2 mogoče; 2 verjetno ne; 8 ne 5 da; 10 ne 

potem 6 da, 2 verjetno ne; 7 ne 2 da; 1 ne vem, 12 ne 

 

Rezultati kažejo, da se je v mesecih, ko so otroci aktivno obdelovali vrt in predelovali hrano, 

spremenil tudi njihov odnos otrok do poklica kmeta. V eksperimentalni skupini se je povečalo 

število otrok, ki bi po poklicu želeli postati kmetje, v kontrolni pa se je to število zmanjšalo. 
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3.3 POVZETEK REZULTATOV 

V raziskavi sem proučevala vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in na odnos otrok 

do uživanja vrtnin. Ugotavljala sem tudi, ali z vključevanjem otrok v dejavnosti, pri katerih 

dobijo neposredne izkušnje z delom kmeta, izboljšamo odnos otrok do poklica kmeta. Za 

raziskavo sem se odločila zaradi spoznanja, da so za otroke neposredne izkušnje s pridelavo 

hrane zelo pomembne z mnogih vidikov, šolski sistem in šole same pa temu ne posvečajo 

zadostne pozornosti. Za izvedbo dejavnosti sem imela dobre organizacijske možnosti, doma 

sem namreč na ekološki kmetiji, kjer se ukvarjamo s poljedelstvom in živinorejo. V 

neposredni bližini naše kmetije stoji podružnična osnovna šola. Eksperimentalno množico je 

predstavljalo 15 učencev iz prve triade na tej šoli. 

V postopku opravljanja empiričnega dela sem najprej pregledala literaturo in oblikovala 

vprašalnik, s pomočjo katerega sem izvedla individualne intervjuje v eksperimentalni in 

kontrolni skupini. Namen prvega intervjuvanja, poleg primerjave z intervjuvanjem po 

končanem projektu, je bil preveriti predhodne izkušnje z vrtnarjenjem in predhodno znanje o 

rastlinski hrani v eksperimentalni skupini. Določila sem prostor na njivi, ki je najbližje šoli, 

da bi tam z otroki oblikovali šolski vrt. Načrtovala sem dejavnosti, ki bi bile primerne za delo 

na vrtu glede na letni čas in vremenske razmere. Pri tem sem upoštevala število in starost 

otrok, organizacijo v šoli ter ugotovitve, do katerih sem prišla pri prvem intervjuvanju. 

Termine srečanj in vsebino dejavnosti sem pripravila v predhodnem dogovoru z odgovorno 

učiteljico. S svojimi družinskimi člani sem se dogovorila glede lokacij na kmetiji, ki smo si 

jih ogledali, ter sredstev in pripomočkov, ki smo jih pri vsakem srečanju potrebovali. Pri 

nekaterih srečanjih so obe učiteljici (ena spomladi, druga jeseni), moja brat, mama in oče 

naključno ali v predhodnem dogovoru prevzeli tudi aktivno vlogo v učnem procesu in 

komunicirali z učenci, za kar se jim lepo zahvaljujem.  

Z aktivnostmi, ki sem jih pripravila za otroke, sem želela otrokom podati čim bolj raznolike 

izkušnje s področja pridelave in predelave zelenjave, poljščin in zelišč. V spomladanskem 

delu smo imeli 13 srečanj, na katerih smo spoznavali orodja in stroje, ki se uporabljajo v 

kmetijstvu. Spomladi smo si ogledali toplo gredo, sejali semena in sadike, spoznali pomen 

dobrih in slabih sosedov, izdelali setveni načrt, pripravili skutni namaz z zelišči, posadili 

semena v lončke, spremljali in dokumentirali rast sadik, pleli gredice ter pripravljali solato iz 

mladega česna, rukole, grahovih vršičkov, špinače, redkvice in gabezovih cvetov.  
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Posadili smo fižol za indijanski šotor, iskali in spoznavali živali v vrtnih tleh ter zanje izdelali 

»hotel«, pokušali smo sokove iz mete, melise in gabezovih cvetov, pobrali pridelek in iz njega 

pripravili presna zelenjavna nabodala, si na ekološki kmetiji ogledali živali, pobliže spoznali 

delo kmeta ter se seznanili s pridelavo žita in predelavo žita v moko. Jeseni smo se srečali 

petkrat. Takrat smo pobirali jesenske pridelke, ki so na šolskem vrtu med poletjem bogato 

obrodili, in iz njih skuhali juho. Pripravljali smo tudi radičevo solato ter solato iz krompirja in 

kumar, vkuhavali rdečo peso v kozarčke, spoznavali semena in njihovo skladiščenje ter 

pokušali za večino otrok neznano proseno in ajdovo kašo. Na zadnjem srečanju smo ribali 

zelje in ga pripravili za kisanje, s pomočjo namizne igre deževnik pa smo se spomnili vseh 

vrtnin, ki smo jih spoznali v vseh srečanjih od marca do oktobra. V 18 dejavnostih so otroci 

imeli možnost, da so poskusili prav vseh 30 vrtnin, ki so bile vključene v intervjuje, poleg 

tega pa še nekaj drugih vrst zelenjave in zelišča. Eksperimentalna skupina je zajemala manjšo 

skupino otrok (15), saj z večjo skupino ne bi mogli izvesti projekta s tako kompleksnimi 

dejavnostmi, ki so bile izpeljane v šestih mesecih od marca do oktobra.  

Prvo hipotezo, ki trdi, da večina otrok pozna rastlinski izvor zelenjave, lahko potrdim. 

Vsi otroci, ki so sodelovali pri raziskavi, poznajo njen rastlinski izvor. Na intervjujih pred 

začetkom izvajanja neposrednih dejavnosti sem ugotovila, da so imeli vsi otroci iz 

eksperimentalne skupine vsaj nekaj predhodnih izkušenj s pridelavo hrane na vrtu, nekateri 

imajo celo doma kmetijo. Nekoliko manj izkušenj s pridelavo vrtnin so ob prvem 

intervjuvanju imeli otroci iz kontrolne skupine. Otroci so z manj znanimi vrtninami že imeli 

stik, a jih niso znali poimenovati, z nekaterimi vrstami zelenjave pa se še nikoli niso srečali. 

Otroci, ki so bili vključeni v projekt, prihajajo iz majhnih vasi (podružnična osnovna šola ima 

približno 60 učencev). Velika večina otrok, ki so sestavljali vzorec raziskave, je že pred 

projektom imela izkušnje z vrtnarjenjem. Predvidevam, da bi bili rezultati o poznavanju 

vrtnin drugačni, če bi raziskavo opravljala v šoli v urbanem okolju.  

Drugo hipotezo lahko prav tako z veliko gotovostjo potrdim. Znanje otrok o vrtninah, ki 

so sodelovali pri dejavnostih, se je v tem obdobju močno izboljšalo, medtem ko se je pri 

kontrolni skupini v enakem časovnem obdobju prav tako izboljšalo, vendar veliko manj 

očitno kot v eksperimentalni skupini. Rezultati opravljene raziskave dokazujejo, da z lahko 

vključevanjem otrok v dejavnosti, v katerih dobijo neposredne izkušnje s pridelavo in 

nabiranjem hrane rastlinskega izvora, pripomoremo k izboljšanju njihovega znanja o pridelavi 

hrane. Ob primerjavi eksperimentalne skupine s kontrolno so se pojavljale pomembne razlike. 
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Vrtnin, ki so jih našteli, je bilo več, prepoznali so več tistih, ki sem jim jih pokazala, in bili so 

uspešnejši pri njihovem poimenovanju. Po projektu so poznali okus večje množice vrtnin. Po 

sodelovanju v dejavnostih so imeli tudi boljšo predstavo o zaporedju sprememb v razvoju 

vrtnin in njihovih plodov v primerjavi z otroki iz kontrolne skupine. Boljše poznavanje rastlin 

po aktivnem vključevanju v pridelavo hrane so v podobnih raziskavah dokazali tudi Kos 

(2014), Kos in Jerman (2012) ter Skelly in Bradley (2007).  

Tretja hipoteza pravi, da bodo otroci po izvedbi dejavnosti, v katerih dobijo neposredne 

izkušnje s pridelavo, nabiranjem in uživanjem hrane rastlinskega izvora, bolj 

naklonjeni njenemu uživanju. Presenetilo me je, da so bili otroci iz kontrolne skupine bolj 

naklonjeni uživanju vrtnin kot otroci iz eksperimentalne skupine, čeprav so že pri prvem 

intervjuvanju imeli manj izkušenj in znanja s tega področja. Otroci iz eksperimentalne 

skupine so bili po dejavnostih nekoliko bolj naklonjeni uživanju vrtnin, medtem ko je bila 

naklonjenost do uživanja vrtnin pri otrocih, ki v dejavnosti niso bili vključeni, v enakem 

obdobju skoraj enaka. Tako, kot beremo v raziskavah (Beery idr., 2014; Kos, 2014; 

Lautenschlager in Smith, 2007; Lineberger in Zajicek, 2000; McAleese in Rankin, 2007), da 

otroci raje uživajo zelenjavo, če so aktivno vključeni v njeno pridelavo, sem sama prišla do 

enakega zaključka. Hipotezo potrdim. 

V četrti hipotezo sem predvidevala, da bodo imeli otroci po izvedbi dejavnosti boljši 

odnos do poklica kmeta kot pred izvedbo. Hipotezo potrdim, saj se je po dejavnostih več 

otrok iz eksperimentalne skupine odločilo, da bi želeli postati po poklicu kmetje, število 

otrok, ki bi se odločili za poklic kmeta, pa se je v kontrolni skupini zmanjšalo. Otroci so 

pokazali zanimanje za delo, ki smo ga opravljali. Spoznali so pomen, ki ga imajo pridelovalci 

hrane. Tudi Dillon idr. (2005, v Kos, 2014) so dokazali, da mladi, ki aktivno sodelujejo pri 

pridelavi hrane, spremenijo odnos do zelenih poklicev. Delo v projektu, kjer so bili otroci 

vključeni v delo kmeta daljše časovno obdobje, je bogatilo tudi povezavo z lokalno 

skupnostjo.  

Zadnja hipoteza trdi, da lahko s skrbjo za rastline pri otrocih razvijamo odgovoren 

odnos do živih bitij in do neživih naravnih dobrin. Te hipoteze za razliko od vseh drugih 

nisem preverjala z individualnimi intervjuji, ampak sem odnos otrok do živih bitij in neživih 

dobrin preverjala z opazovanjem otrok iz eksperimentalne skupine pri dejavnostih.  
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Hipotezo lahko potrdim, kajti otroci so sčasoma z vedno večjo pozornostjo skrbeli za 

rastline na vrtu in tudi do živali ter zemlje so gojili vse spoštljivejši odnos.  
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4. SKLEP IN POGLED NAPREJ 

V veselje mi je bilo, da sem lahko izvajala diplomski projekt, ob katerem sem se veliko 

naučila, poleg tega pa sem otrokom posredovala izkušnje, znanje in navsezadnje tudi 

vrednote, ki so mi pomembne.  

Otroci so uživali in se veselili vsakega nadaljnjega srečanja. Seveda je bilo najbolj zanimivo 

takrat, ko smo pobirali pridelke in si iz njih pripravili malico. Njihovo zanimanje se je kazalo 

tudi takrat, ko nismo imeli dejavnosti. Zanimalo jih je, kaj počnem, če sem slučajno delala na 

njivi, medtem ko so se igrali na šolskem igrišču. Nekateri otroci so spomladi pripeljali tudi 

svoje starše, da so si ogledali naš šolski vrt. Od mame enega izmed otrok sem izvedela, da sin 

doma zaradi našega projekta raje je zelenjavo. Sklepam, da so otroci staršem in sorodnikom 

več pomagali na vrtu čez poletje, kot bi sicer, saj so mi jeseni pripovedovali, kako so poleti 

vrtnarili. 

Kot sem dejala, sem se med projektom tudi sama veliko naučila. Preizkušala sem se v svojih 

pedagoškovodstvenih sposobnostih, načrtovanju in refleksiji posameznih dejavnosti. Pri vsaki 

naslednji dejavnosti sem skušala upoštevati, kar se je na prejšnjih dejavnostih izkazalo kot 

bolj oziroma manj uspešno. Veliko sem se naučila o pridelavi zelenjave, za kar sem hvaležna 

mami, ki me je v to uvajala. Zdaj mi je veliko bolj jasno, kdaj in kako se seje in sadi, kakšni 

naj bi bili razmiki med rastlinami, katere vrtnine so primerne sosede itd. Urila sem se v 

organizaciji in fleksibilnosti, projekt je namreč zahteval medsebojno prilagajanje vseh 

vpletenih. Predvsem nas je večkrat priganjal čas, imeli smo na voljo le po eno šolsko uro, 

kadar je dejavnost potekala v okviru krožka ali v podaljšanem bivanju.   

Kadar nisem bila gotova, kako bo z vremenom, sem vnaprej načrtovala, kako bi dejavnost 

vseeno lahko izpeljali v šoli ali na naši kmetiji, saj sem bila na šoli vnaprej dogovorjena, 

kateri dan in uro vodim dejavnosti. Na srečo nas je manjša ploha ujela le enkrat, pa še takrat 

smo dejavnosti na prostem že zaključevali. Na zadnjem srečanju nas je obiskal fotograf iz 

lokalnega časopisa, kjer je bil objavljen članek o tem, kako smo pripravljali zelje za kisanje.  

Priprava dejavnosti – tako miselna kot tehnična – mi je vzela veliko časa, običajno več ur. 

Zato sklepam, da je nerealno, da bi se projekta šolski vrt lahko lotila ena sama vzgojiteljica ali 

učiteljica, ki je redno zaposlena v vrtcu, osnovni ali srednji šoli, tudi če bi bila zelo 

zainteresirana. Zdi se mi, da je vseeno v vrtcu nekoliko lažje, kajti vzgojiteljice imajo 
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nekoliko več avtonomnosti pri načrtovanju dejavnosti v dopoldanskem času. Kos (2014) 

potrjuje, da je šolam pri gojenju vrta najmočnejša ovira pomanjkanje časa oziroma 

prezaposlenost učiteljev, vrtcem pa ne. Na srečo vedno več šol in vrtcev sodeluje pri projektu 

Šolski ekovrt v okviru Inštituta za trajnostni razvoj, ki šolam in vrtcem pomaga pri 

oblikovanju vrta.  

Na tem področju so potrebne nadaljne raziskave. Vsebina dejavnosti, ki sem jo zajela v svoji 

diplomski nalogi, je zares široka in bi lahko nudila ideje za nadaljne diplomske projekte, pri 

katerih bi bil poudarek npr. na raziskovanju pozitivnih učinkov, ki jih ima vrt na socialni 

razvoj in učenje. Osredotočili bi se lahko tudi samo na spoznavanje žita ali vrtnin za 

ozimnico.  

Zavzemam se, da je za otroke ni ključnega pomena le bivanje v vrtu, ampak tudi kakovostno 

bivanje v vseh naravnih okoljih, ki jih naša prelepa Slovenija ponuja v obilju. V času študija 

sem preživela en semester na študijski izmenjavi na Norveškem, kjer sem spoznavala pristope 

v njihovih vrtcih in šolah, ki so na splošno zelo tesno povezani z naravo in izkušenjskim 

učenjem. Veliko imajo zasebnih vrtcev s koncesijo (približno 50 %), kar omogoča staršem 

širši spekter izbire, stroki pa primerjave in posledično izboljšave. Všeč mi je bilo, da so bili 

otroci lahko od pol desetih do pol treh na izletu: v gozdu, na obali ali v mestu. Niso bili 

vezani na kosilo v vrtcu, ampak so okrog poldneva pojedli malico iz popotne torbe oziroma 

jed, ki so jo vzgojitelji pripravili na ognju, nato pa so se naprej igrali na prostem. Menim, da 

bi se morali tu tudi mi zgledovati po njih. Znanje imamo oziroma ga lahko poiščemo. Vendar 

sta tako kot znanje potrebna navdušenje in osveščenost. Tisti, ki nam je to pomembno, se 

moramo povezati in navdušiti še ostale pedagoge, da bodo tudi ti spoznali pomen bivanja v 

naravi za otroke ter jim to omogočali.  

Naj se vrnem nazaj k vrtnarjenju. Šolski vrt ob šoli in vrtcu  da ali ne? To sploh ne bi smela 

biti več dilema. V svoji diplomski nalogi sem navedla dovolj razlogov, ki kričijo v prid temu, 

da naredimo korak k samooskrbi. Naj ponovim vprašanje, ki sem ga postavila v uvodu: »Mar 

niso vse ostale stvari nepomembne, če ostanemo brez hrane in vode?«. 

  



Fister, Z. (2015). Šolski vrt v sodelovanju z ekološko kmetijo: vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in njihovi 

pridelavi ter na odnos otrok do uživanja vrtnin. (Diplomsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  
 

 

101 

 

5. LITERATURA IN VIRI 

Angerer, T. (2000). Moj prvi naravni vrt. Celje: Mohorjeva družba. 

Bahovec, E. D., Bregar, K. G., Čas, M., Domicelj, M., Saje - Hribar, N., Japelj, B., Jontes, B., 

Kastelic, L., Kranjc, S., Marjanovič Umek, L., Požar Matijašič, N., Vonta, T., in 

Vrščaj, D. (1999). Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Beery, M., Adria, R., Segantin, O., Skaer, C. F. (2014). School Food Gardens: Fertile Ground 

for education. V Health Education, 144(4), str. 281292. doi: 10.1108/HE-05-2012-

0019 

Černe, M. (1998). Kapusnice. Ljubljana: Kmečki glas. 

Debevec, D. (2006). Moja velika knjiga o živalih. Ljubljana: Založba Tuma. 

Eisenreich, W., Handel, A. in Zimmer, E. U. (2005). Rastline in živali z vami na sprehodu. 

Ljubljana: Založba Modrijan. 

Esenko, I. (2008). Sto vrtnih živali na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba. 

Esenko, I. (2010). Vrt, učilnica življenja. Ljubljana: Oka, otroška knjiga.  

Garrick, R. (2009). Playing Outdoors in the Early Years. London: Continuum. 

Guldberg, H. (2009). Reclaiming Childhood: Freedom and Play in an Age of Fear.Oxon: 

Routledge.  

Ivanuš Grmek, M., Čagran, B. in Sadek, L. (2009). Eksperimentalna študija primera pri 

pouku spoznavanja okolja. Ljubljana: Pedagoški inštitut.  

Jennings, T. (2010). Male živali. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. 

Jolly, L., Krogh, E., Nergaard, T., Parow K. in Verstad B. (2004). The Farm as a Pedagogical 

Resource: Background for and Avaluation of the Co-operation Between Agriculture 

and Primary School in the County of Nord-Trondelag, Norway. V Knowing and 

Learning: Labour and Skills at Stake for a Multidimensional Agriculture. Pridobljeno 

shttp://home.utad.pt/~des/ifsa/ifsa_6th_eu_proceed.pdf#page=651 



Fister, Z. (2015). Šolski vrt v sodelovanju z ekološko kmetijo: vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in njihovi 

pridelavi ter na odnos otrok do uživanja vrtnin. (Diplomsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

 

102 

Kajfež Bogataj, L. (2008). Kaj nam prinašajo podnebne spremembe? Ljubljana: Pedagoški 

inštitut. 

Karba, R., Sonnenschein, J., Miloševič, G., Rantaša, B., Slabe, A., Vovk, M. in Žnidaršič, B. 

(2014). Zelena delovna mesta: stanje, potenciali, dobre prakse. Pridobljeno s 

http://www.arhiv.zelenadelovnamesta.ukom.gov.si/upload/Zelena_delovna_mesta_ana

liza.pdf 

Katalinič, D., Tratnjek, L. in Anželj, B. (2007). Sejemo, sadimo in raziskujemo že v vrtcu. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Kocjan Ačko, D. (2015). Poljščine – pridelava in uporaba. Ljubljana: Kmečki glas.  

Kolar, M., Krnel, D., Velkavrh, A., Umek, M., Petrič, M., Kostanjšek, M. (2011). Program 

osnovna šola, spoznavanje okolja, učni načrt. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport, Zavod RS za šolstvo.  

Kos, M. (2014). Vrt v vrtcu – prostor rasti. V J. Ambrožič-Dolinšek (ur.) Sodobni ekološki 

izzivi v procesu izobraževanja. Maribor: Pedagoška fakulteta, str. 4962. 

Kos, M. in Jerman, J. (2012). Preschool Children Learning About the Origin of Food, on 

Local Farms and in the Preschool Garden. V Nutrition and Food Science. 42(5), str. 

324330. doi: 10.1108/00346651211266836 

Lautenschlager, L. in Smith, C. (2007). Understanding Gardening and Dietary Habits Among 

Youth Garden Program Participants Using the Theory of Planned Behavior. V 

Appetite, 49(1), str. 122130. 

Lepičnik Vodopivec, J. (2013). Od okoljske vzgoje do vzgoje za trajnostno prihodnost v vrtcu. 

Koper: Univerzitetna založba Annales.  

Lineberger, S.E. in Zajicek, J.M. (2000). School Gardens: Can a Hands-on Teaching Tool 

Affect Students' Attitudes and Behaviors Regarding Fruit and Vegetables? V 

HorTechnology, 10(3), str. 593597. 

Lysklett, O. B., Buaas, E. H., Bakke, H. H. K., Hagen, T. L. in Sandseter, H. B. (2008). 

Compendium on Nature and Environment. Trondheim: Queen Maud's College of 

Early Childhood Education. 



Fister, Z. (2015). Šolski vrt v sodelovanju z ekološko kmetijo: vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in njihovi 

pridelavi ter na odnos otrok do uživanja vrtnin. (Diplomsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  
 

 

103 

 

McAleese, J.D. in Rankin, L.L. (2007). Garden-based Nutrition Education Affects Fruit and 

Vegetable Consumption in Sixth-grade Adolescents, V Journal of the American 

Dietetic Association, 107(4), str. 662665. 

Močnik, A. (2013). Jemo zdravo okoljsko pridelano hrano. V D. Katalinič in D. Dolinšek 

(ur.) Zbornik zbranih povzetkov vsebin projekta Zgodnje naravoslovje za trajnostni 

razvoj (str. 78). Portorož: Društvo DOVES.  

Mršić, N. (1997). Živali naših tal: uvod v pedozoologijo - sistematika in ekologija s splošnim 

pregledom talnih živali. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. 

Podmenik, D. (2012). Trendi in perspektive ekološkega kmetijstva s poudarkom na Sloveniji 

in slovenski Istri. Ljubljana: Založba Vega.  

Pogačnik, M., Žnidaršič D. in Strgar, J. (april 2012). Use of Gardens in Elementary Schools in 

Slovenia. V Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(2),str. 11961199. 

Helsinki: Science and Technology. 

Pušenjak, M. (2007). Zelenjavni vrt. Ljubljana: Kmečki glas.  

Ribarič, M. (2014). Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri (Razstavni katalog) 

Ljubljana: Slovenski šolski muzej. 

Rode, J. (2012). Odločitev za ekološko kmetijstvo: Pomen prave izbire! Ljubljana: Kmetijsko 

gozdarska zbornica Slovenije. Pridobljeno s 

http://www.kgzs.si/Portals/0/Gradiva/ekolosko%20kmetijstvo.pdf 

Skelly, S. M. in Bradley, J. C. (2007). The Growing Phenomenon of School Gardens: 

Measuring Their Variation and Their Affect on Students’ Sense of Responsibility and 

attitudes Toward Science and the Environment. V Applied Environmental Education 

and Communication, 6(1), str. 97104. 

Slabe, A. (2013). Program Šolski ekovrtovi. V Didakta, 22(161) str. 3537. 

Šebenik, U. (2015). Pogovor po elektronski pošti. (17. 8. 2015). 

Škof, J. (2013). Šolski vrt  korak k samooskrbi. Ljubljana: samozaložba. 



Fister, Z. (2015). Šolski vrt v sodelovanju z ekološko kmetijo: vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in njihovi 

pridelavi ter na odnos otrok do uživanja vrtnin. (Diplomsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

 

104 

Šolski ekovrt, spletna stran, rubrika Govori se. Pridobljeno s 

http://www.solskiekovrt.si/?page_id=60 

Šolski vrt na poletnih počitnicah (2015). Pridobljeno s 

http://www.shemasolskegasadja.si/uploads/datoteke/Solski%20vrt%20na%20solskih%

20pocitnicah-ITR.pdf 

Šterlek, E. (2014). Učilnica v naravi posavskih kmetij. Pridobljeno s 

http://www.bistricaobsotli.si/dinamic/editor/971F5_UUilnica_v_naravi_posavskih_km

etij_web.pdf 

Tovey, H. (2007). Playing Outdoors: Spaces and Places, risk and Challenge. Maidenhead: 

Open University Press. 

Voglar, M. (2008). Majhna sem bila. Ljubljana: DZS. 

Vrhunc, M. (6. 5. 2014). Ekološka pridelava hrane (Strokovno predavanje). Ljubljana: 

dvorana Knjižnice Bežigrad. 

Williams, D. R. in Brown, J. D. (2012). Learning Gardens and Sustainability Education: 

Bringing Life to Schools and Schools to Life. New York; London: Routledge. 

 

 



Fister, Z. (2015). Šolski vrt v sodelovanju z ekološko kmetijo: vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in njihovi 

pridelavi ter na odnos otrok do uživanja vrtnin. (Diplomsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  
 

 

105 

 

VIRI SLIK 

Slika 1: Cvetača. [Ogled strani 5. 8. 2015]. Pridobljeno s 

http://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g304160-i19205638-

Nantou.html 

Slika 2: Rdeča pesa. [Ogled strani 5. 8. 2015]. Pridobljeno s http://zelenisvet.com/rdeca-pesa/ 

Slika 3: Sladki komarček. [Ogled strani 5. 8. 2015]. Pridobljeno s 

http://www.naredivrt.si/si/rastline/zelenjavni-vrt/Sladki-komarcek?catId=359 

Slika 4: Proso [Ogled strani 8. 8. 2015]. Pridobljeno s http://botany.cz/cs/panicum-miliaceum/ 

Slika 5: Ajda [Ogled strani 8. 8. 2015]. Pridobljeno s http://www.bodieko.si/ajda 

Slika 6: Lan [Ogled strani 8. 8. 2015]. Pridobljeno s 

http://www.lokalno.si/2012/07/20/82821/zgodba/Lan_znova_na_belokranjskih_poljih/ 

Slika 7: Čmrlj [Ogled strani 8. 8. 2015]. Pridobljeno s http://www.slo-foto.net/galerija_slika-

49835.html 

Slika 8: Deževnik [Ogled strani 8. 8. 2015]. Pridobljeno s http://www.naturephoto-

tone.com/index.php/2011/09/dezevnik/ 

Slika 9: Listna uš [Ogled strani 8. 8. 2015]. Pridobljeno s http://www.aqua-

vita.si/phpbb3/viewtopic.php?f=48&t=4139 





Fister, Z. (2015). Šolski vrt v sodelovanju z ekološko kmetijo: vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in njihovi 

pridelavi ter na odnos otrok do uživanja vrtnin. (Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta: Ljubljana. 
 

 

 

PRILOGE 

Priloga 1: Načrt gredic 

 

 

  



Fister, Z. (2015). Šolski vrt v sodelovanju z ekološko kmetijo: vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in njihovi 

pridelavi ter na odnos otrok do uživanja vrtnin. (Diplomsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

 

 

Priloga 2: Skladba Danes so vse jagode (Voglar, 2008) 
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Priloga 5: Igra deževnik z nalogami 
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Priloga 6: Članek iz časopisa Gorenjski glas  
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Priloga 7: Primer priznanja za sodelovanje 

 


