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Rastline na šolskem vrtu: 
koledar gojenja rastlin

Šolski vrt se kot učilo pri podajanju bioloških vse-
bin uporablja že od sredine devetnajstega stoletja. Po 
naročilu kmetijskega ministrstva je učitelj Gustav 
Pirc leta 1888 napisal obširnejšo knjigo s področja 
šolskih vrtov. V knjigi je zapisano, da je šolski vrt v 
mestni šoli namenjen »naravoznanstvu«, na vaški šoli 
pa je šolski vrt namenjen učenju kmetijstva (Pirc, 
1888). Po drugi svetovni vojni je kljub odredbi o šol-
skih vrtovih, ki jo je izdalo ministrstvo za prosveto, 
število šolskih vrtov začelo upadati in izgubljati svojo 
vlogo. J. Strgar je leta 1986 ugotovila, da je vrt, na-
menjen pouku naravoslovja, imelo le 21 % slovenskih 
šol. Novejša raziskava (Pogačnik, Žnidarčič in Strgar, 
2012), v kateri sta sodelovali slabi dve tretjini vseh 
slovenskih osnovnih šol, ugotavlja, da ima 79 % so-
delujočih osnovnih šol šolski vrt. Najpogosteje se šol-
ski vrt uporablja v okviru interesnih dejavnosti (77 
%) in obogatitvenih dejavnosti (71 %), redkeje (51 
%) pa za poučevanje v okviru rednega pouka. Kot 
odgovor na upadanje pomena in uporabe šolskih vr-
tov je Inštitut za trajnostni razvoj leta 2011 razvil 
mrežo Šolskih ekovrtov. Namen projekta je bil spod-
buditi oblikovanje šolskih ekoloških vrtov po vsej 
Sloveniji in vključevanje vrtov v pouk in vzgojo otrok 
(Končno poročilo: program »Šolski ekovrtovi«, 
2013). Prav tako je nastanek in vzdrževanje šolskih 
vrtov spodbudil program Ekošola (Šolska VRTilnica: 
USTVARIMO ŠOLSKE VRTOVE, b. d.).

Subramniam (2002) je poudaril, da je najpomemb-
nejša vloga šolskega vrta v okviru rednega pouka. Av-
torji (Pogačnik, Žnidarčič in Strgar, 2012) dodajajo, 
da slovenske šole še niso povsem prepoznale potencia-
la uporabe šolskega vrta v okviru trenutnega kurikulu-
ma za osnovne šole. V prvem triletju osnovne šole se 
učenci z rastlinami srečajo pri spoznavanju okolja, kjer 
s poskusi dokažejo, kaj potrebujejo rastline za življe-
nje, spoznajo vrt kot življenjski prostor in spoznajo, iz 
česa lahko zrastejo mlade rastline (Program Osnovna 
šola. Spoznavanje okolja. Učni načrt 2011). V četrtem 

in petem razredu pri naravoslovju in tehnika (Pro-
gram Osnovna šola. Naravoslovje in tehnika. Učni 
načrt 2011) spoznavajo najpomembnejše vrste rastlin 
v okolici, kjer živijo, in njihovo zgradbo. Pri naravo-
slovju v šestem razredu obravnavajo zgradbo, delova-
nje, rast, razvoj in razmnoževanje rastlin (Program 
Osnovna šola. Naravoslovje. Učni načrt 2011). Pri 
biologiji se učenci srečajo z rastlinami pri tematikah: 
Vpliv človeka na okolje, Biotska pestrost in Biotehno-
logija (Program Osnovna šola. Biologija. Učni načrt 
2011).

Rezultati raziskav kažejo, da učenci, ki uporabljajo 
šolski vrt kot učilo za izbrane biološke vsebine, dose-
gajo boljše rezultate na preizkusu znanja v primerjavi 
s kontrolno skupino, ki je enake vsebine obravnavala 
na klasičen način v razredu (Klemmer, Waliczek in 
Zajicek, 2005). Poleg tega učne ure, ki potekajo na 
šolskem vrtu, povečajo fizično aktivnost učencev. 
Pouk na šolskem vrtu je način, kako združimo zdrav 
način življenja in učenje (Robinson - O'Brien, Story 
in Heim, 2009). Pri poučevanju prehranskih vsebin 
je uporaba šolskega vrta pozitivno vplivala na pre-
hranske navade učencev (Ruiz - Gallardo, Verde in 
Valdés, 2013). Pozitiven vpliv učenja s pomočjo šol-
skega vrta se je pokazal tudi pri t. i. »problematičnih« 
učencih. Tako so v obdobju dveh let opazili boljše 
znanje, višje samospoštovanje in samozavest pri vklju-
čenih učencih (Ruiz - Gallard, Verd in Valdés, 2013). 
Aktivnosti na šolskem vrtu delujejo spodbudno na 
učenčevo vključenost in učenje pri naravoslovnih 
predmetih ter spodbujajo zanimanje za naravoslovje 
na dolgi rok (Williams, Brule, Kelley in Skinner, 
2018).

Hershey (1992) navaja, da moramo pri poučevanju 
o rastlinah dati prednost neposrednim izkušnjam, kot 
sta gojenje rastlin in izdelovanje herbarijev, ter manj 
uporabljati trajna učna gradiva, kot so plastični mo-
deli, trajni preparati in izdelani herbariji. Pogačnik, 
Žnidarčič in J. Strgar (2012) izpostavljajo tri glavne 
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Slika 1: Primeri rastlin iz stenske slike: Rastline na šolskem vrtu
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razloge za neuporabo šolskega vrta v okviru rednega 
pouka:
– prevladujoč tradicionalni način poučevanja v razre-

du,
– pomanjkanje primernega učnega materiala za šolski 

vrt, ki se sklada z učnim načrtom,
– pomanjkanje dodatnega izobraževanja učiteljev, da 

bi lahko bolj aktivno vključili šolski vrt v učne ure.

S koledarjem za gojenje rastlin na šolskem vrtu želi-
mo optimizirati uporabo šolskega vrta. Nastal je v 
okviru internega projekta Herbarij in šolski vrt v izo-
braževanju učiteljev, ki je potekal na Pedagoški fakul-
teti v Ljubljani. Koledar je pripomoček za načrtovanje 
šolskega vrta, ki učitelju podaja napotke za gojenje 
rastlin ter ponuja predloge njihove uporabe pri pouku 
o bioloških vsebinah. Prilagojen je za podnebne raz-
mere v osrednji Sloveniji ter odgovarja na učne cilje, ki 
so zapisani v učnih načrtih. V letu 2018 je bil posku-
sno posajen šolski vrt, kjer smo od marca so novembra 
spremljali rast vrtnih rastlin, ter dokumentirali spre-
membe. 

V koledarju je predstavljenih 13 vrst vrtnih rastlin. 
Slika 1 prikazuje, kako si lahko s koledarjem pomaga-
mo pri pouku. Vsaka rastlina je predstavljena s foto-
grafijami rastlinskih organov, ki so posebej primerni 
za poučevanje določenega biološkega pojma. V sredini 
je predstavljeno ime rastline in koledar gojenja. V ko-
ledarju je navedeno, kdaj lahko opazujemo določene 
rastlinske organe oziroma dele. Za večjo preglednost 
so organi oziroma deli predstavljeni v različnih bar-
vah. Legenda na koncu koledarja tudi pojasnjuje raz-
lične posebnosti rastlin oziroma njihovega gojenja, 
kot na primer založni organi, druga setev in rast v no-
tranjih prostorih. Na desni strani pa so predstavljeni 
predlogi uporabe rastline pri pouku. Navedeni so poj-
mi iz učnih načrtov, ki jih lahko dosegamo z obravna-
vo na šolskem vrtu. 

Avtorji si želimo, da bi učitelji koledar preizkusili ter 
nam sporočili svoja opažanja ter predloge za izboljša-
ve.
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