
1 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, poučevanje na razredni stopnji z angleščino 

 

 

 

 

 

Ema Žvokelj 

IZKUŠNJE UČENCEV PETEGA RAZREDA Z VRTNARJENJEM IN NJIHOV 

VPLIV NA ODNOS DO DOMA PRIDELANE ZELENJAVE 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 



2 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, poučevanje na razredni stopnji z angleščino 

 

 

 

 

 

Ema Žvokelj 

IZKUŠNJE UČENCEV PETEGA RAZREDA Z VRTNARJENJEM IN NJIHOV 

VPLIV NA ODNOS DO DOMA PRIDELANE ZELENJAVE 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

GARDENING EXPERIENCE OF FIFTH GRADERS AND ITS IMPACT ON THEIR 

ATTITUDE TOWARDS HOME PRODUCED VEGETABLES 

 

 

 

Mentorica: doc. dr. Darja Skribe Dimec 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 

 



3 

 

POVZETEK 

 

V zgodovini slovenskega šolstva je šolski vrt predstavljal pomemben del pouka: bil je učilnica 

v naravi, kjer so učenci preko neposrednega stika z naravo spoznavali posamezne rastline, se 

učili obdelovanja vrtov in pridelovanja različnih pridelkov, ki so jih nato uporabili v kuhinji. V 

današnjem, vedno bolj virtualnem svetu, otroci preživijo manj prostega časa zunaj, kar vpliva 

na njihove izkušnje z vrtnarjenjem in posledično na odnos do doma pridelane zelenjave.  

Nekateri namreč sploh ne vedo, od kod pride hrana, ki se vsak dan znajde na njihovih krožnikih. 

Pomembno vlogo pri približevanju narave učencem in upoštevanju praks naših prednikov ima 

program Šolski ekovrt, ki poskuša po vsej Sloveniji spodbuditi oblikovanje šolskih ekoloških 

vrtov in jih vključiti v redni pouk. Prav tako se spremembe dogajajo v šolskem sistemu, saj 

posodobljeni učni načrti zahtevajo izvajanje šolskih dejavnosti, ki spodbujajo vzgojo in 

izobraževanje za trajnostni razvoj. V magistrskem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika 

raziskali, kakšne so izkušnje učencev petega razreda z vrtnarjenjem, kje so jih pridobili in kako 

vplivajo na njihov odnos do doma pridelane zelenjave. V raziskavi se je pokazalo, da imajo 

podeželski otroci z večino vrtnarskih dejavnosti (rahljanje, sajenje, zalivanje, puljenje plevela, 

nabiranje in čiščenje) več izkušenj kot mestni. Ugotovili smo tudi, da večja količina izkušenj z 

vrtnarjenjem pozitivno vpliva na odnos učencev do doma pridelane zelenjave, kar je pobuda za 

to, da vrtnarjenje ponovno postane obvezen predmet v osnovnih šolah, saj bi le tako imeli vsi 

učenci (posebej tisti iz urbanih okolij) možnost neposrednega in pristnega stika z naravo. 

 

Ključne besede: vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, permakultura, pouk na prostem, 

šolski vrt, izkušnje z vrtnarjenjem, odnos do doma pridelane zelenjave 
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ABSTRACT 

 

In the history of Slovenian education the school garden represented an important part of the 

lessons: it was a classroom in the nature, where through direct contact with nature students 

learned about the plants, they learned how to cultivate gardens and how to grow diffferent crops, 

which they then used in the kitchen. In today's increasingly virtual world children spend less 

spare time outside, which also affects their gardening experience and consequently their attitude 

towards home produced vegetables. Some children do not even know anymore where the food 

that they daily have on their plates comes from. An important role in connecting pupils to nature 

and taking into considering our ancestors' practices is played by the Slovenian program Šolski 

ekovrt,  which tries to encourage the creation of school ecological gardens throughout Slovenia 

and integrate them into everyday lessons. Changes are also happening in the school system as 

the updated school curriculum requires performing activities that encourage education for 

sustainable development. In the master's thesis we used the questionnaire to explore the fifth-

graders' experience in gardening, to learn where did they acquire it and how does the experience 

with gardening affect their attitude towards home produced vegetables. The research showed 

that rural children have more experience with most of the gardening activities (raking, planting, 

watering, weeding, harvesting and cleaning) than urban children. We also found that the higher 

amount of experience with gardening has a positive impact on the students' attitude towards 

home produced vegetables, which could lead to making gardening a compulsory subject in 

primary schools. This way all students (particularly ones from urban environments) would be 

able to get the chance of being in the genuine and direct contact with nature. 

 

Key words: education for sustainable development, permaculture, outdoor education, school 

garden, experience with gardening, attitude towards home produced vegetables 

  



5 

 

KAZALO VSEBINE 

 

1   UVOD ...............................................................................................................................9 

2   TEORETIČNI DEL ......................................................................................................... 10 

2.1 POUK NA PROSTEM IN ŠOLSKI VRT ............................................................... 10 

2.1.1   Učni vrt .............................................................................................................. 10 

2.1.2   Pomen šolskega vrta za učence ........................................................................... 11 

2.1.3   Šolski vrt z vidika šolskih predmetov .................................................................. 12 

2.1.4   Šolski vrt v učilnici kot alternativa šolskemu vrtu na prostem ............................. 15 

2.2   ZGODOVINA ŠOLSKIH VRTOV NA SLOVENSKEM .......................................... 15 

2.3   ŠOLSKI VRT NA SLOVENSKEM DANES ............................................................ 17 

2.3.1   Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj ....................................................... 17 

2.3.2   Društvo za permakulturo Slovenije ..................................................................... 18 

2.3.3   Program Ekošola ................................................................................................. 20 

2.3.4   Šolski ekovrt ....................................................................................................... 21 

2.4  PRIDOBIVANJE IZKUŠENJ Z VRTNARJENJEM .................................................. 22 

2.5   ODNOS UČENCEV DO DOMA PRIDELANE ZELENJAVE ................................. 23 

2.5.1   Zdravstveni vidik uživanja zelenjave (in sadja) ................................................... 24 

2.5.2   Uživanje zelenjave in sadja med učenci .............................................................. 24 

2.5.3   Dejavniki, ki vplivajo na uživanje doma pridelane zelenjave ............................... 25 

2.5.3   Prednosti doma pridelane zelenjave .................................................................... 26 

3   EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................ 28 

3.1   OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ............................................. 28 

3.2   CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ............................................................. 28 

3.2.1   Raziskovalna vprašanja ....................................................................................... 28 

3.3   METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP .............................................................. 29 

3.3.1   Opis vzorca ......................................................................................................... 29 

3.3.2   Opis instrumenta ................................................................................................. 31 

3.3.3   Postopek zbiranja podatkov ................................................................................ 32 

3.3.4   Postopki obdelave podatkov ................................................................................ 32 

3.4   REZULTATI IN INTERPRETACIJA ....................................................................... 33 

3.4.1   Uživanje zelenjave med učenci petih razredov .................................................... 33 

3.4.2   Izkušnje učencev petega razreda z vrtnarjenjem .................................................. 37 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Ema Žvokelj – magistrsko delo 

6 

 

3.4.3   Odnos učencev petega razreda do doma pridelane zelenjave ............................... 50 

3.4.4   Ali se glede na količino izkušenj z vrtnarjenjem med učenci pojavljajo razlike v 

odnosu do doma pridelane zelenjave .............................................................................. 56 

4   ZAKLJUČEK .................................................................................................................. 59 

5   LITERATURA ................................................................................................................ 61 

6   PRILOGI ......................................................................................................................... 64 

6.1   Soglasje staršev ......................................................................................................... 64 

6.2   Anketni vprašalnik .................................................................................................... 65 

 

 

KAZALO GRAFOV 

 

Graf 1: Vzorec glede na spol................................................................................................. 30 

Graf 2: Vzorec glede na lokacijo domovanja......................................................................... 30 

Graf 3: Vzorec glede na vrsto obiskovane šole ...................................................................... 31 

Graf 4: Ali učenci radi uživajo zelenjavo .............................................................................. 33 

Graf 5: Prisotnost vrta na domu učencev ............................................................................... 39 

Graf 6: Ali učenci vrtnarijo vsako leto .................................................................................. 40 

 

 

KAZALO PREGLEDNIC 

 

Preglednica 1: Zelenjava, ki jo imajo učenci radi .................................................................. 34 

Preglednica 2: Zelenjava, ki jo učenci ne marajo................................................................... 36 

Preglednica 3: Pogostost uživanja zelenjave glede na spol .................................................... 36 

Preglednica 4: Število učencev, ki so že kdaj vrtnarili ........................................................... 37 

Preglednica 5: Kraj, kjer so učenci pridobili izkušnje z vrtnarjenjem .................................... 37 

Preglednica 6: Kraj, kjer so učenci poleg navedenih možnosti še pridobili izkušnje z 

vrtnarjenjem ......................................................................................................................... 38 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Ema Žvokelj – magistrsko delo 

7 

 

Preglednica 7: Prisotnost vrtnarskega krožka na obiskovani šoli ........................................... 38 

Preglednica 8: Obiskovanje vrtnarskega krožka med učenci, ki imajo to možnost ................. 39 

Preglednica 9: Razporeditev mestnih in podeželskih učencev, glede na prisotnost vrta na 

njihovem domu ..................................................................................................................... 40 

Preglednica 10: Delež mestnih in podeželskih učencev, ki vsako leto vrtnarijo ..................... 41 

Preglednica 11: Razlike v izvajanju dejavnosti (rahljanje) na vrtu med mestnimi in 

podeželskimi učenci ............................................................................................................. 42 

Preglednica 12: Razlike v izvajanju dejavnosti (gnojenje) na vrtu med mestnimi in podeželskimi 

učenci ................................................................................................................................... 42 

Preglednica 13: Razlike v izvajanju dejavnosti (sajenje) na vrtu med mestnimi in podeželskimi 

učenci ................................................................................................................................... 43 

Preglednica 14: Razlike v izvajanju dejavnosti (zalivanje) na vrtu med mestnimi in 

podeželskimi učenci ............................................................................................................. 43 

Preglednica 15: Razlike v izvajanju dejavnosti (puljenje plevela) na vrtu med mestnimi in 

podeželskimi učenci ............................................................................................................. 44 

Preglednica 16: Razlike v izvajanju dejavnosti (nabiranje) na vrtu med mestnimi in 

podeželskimi učenci ............................................................................................................. 44 

Preglednica 17: Razlike v izvajanju dejavnosti (čiščenje) na vrtu med mestnimi in podeželskimi 

učenci ................................................................................................................................... 45 

Preglednica 18: Razlike glede pogostosti izvajanja dejavnosti na vrtu med mestnimi in 

podeželskimi učenci. ............................................................................................................ 46 

Preglednica 19: Razlike v prepoznavanju domačih paradižnikov na fotografijah med mestnimi 

in podeželskimi učenci ......................................................................................................... 47 

Preglednica 20: Utemeljitve učencev, ki so obkrožili pravilne fotografije ............................. 48 

Preglednica 21: Stvari, ki so učencem pri vrtnarjenju všeč .................................................... 49 

Preglednica 22: Stvari, ki učencem pri vrtnarjenju niso všeč ................................................. 50 

Preglednica 23: Ocene trditev, povezanih z odnosom do doma pridelane zelenjave .............. 51 

Preglednica 24: Ocene trditev o odnosu do doma pridelane zelenjave glede na lokacijo 

domovanja učencev .............................................................................................................. 53 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Ema Žvokelj – magistrsko delo 

8 

 

Preglednica 25: Razlike med mestnimi in podeželskimi učenci v odnosu do doma pridelane 

zelenjave .............................................................................................................................. 56 

Preglednica 26: Število učencev z nič/malo, srednje in veliko izkušnjami z vrtnarjenjem ...... 57 

Preglednica 27: Levene test .................................................................................................. 57 

Preglednica 28: Enosmerna analiza varianc (ANOVA) ......................................................... 57 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Ema Žvokelj – magistrsko delo 

9 

 

1   UVOD 

 

Ob besedi otroštvo pomislim predvsem na čas, ki smo ga z bratom in najinimi vaškimi prijatelji 

preživeli zunaj. Spominjam se bosonogega tekanja po zelenici, neskončnih ur skrivalnic, 

lovljenja kresničk, ustvarjanja gradov iz mivke, ovohavanja cvetov, pobiranja krompirja na 

domači in sosedovi njivi,  skakanja po lužah, plezanja po češnjah, nabiranja marjetic, 

obmetavanja z jesenskim listjem, hranjenja živali na kmetiji in nenazadnje aktivnega, polnega 

dogodivščin in nikoli dolgočasnega izkoriščanja prostega časa – tega »razkošja« se takrat 

seveda sploh nismo zavedali. 

Danes, ko je tehnologija močno napredovala, otrokom bolj kot kadarkoli primanjkuje pristnega, 

neposrednega stika s prstjo, rastlinami in živalmi, skratka z naravo. Otroci veliko časa preživijo 

za štirimi stenami, zato je Louv (2010) njihovo stanje označil z izrazom »motnja pomanjkanja 

narave«. Tudi Katalinič, Tratnjek in Anželj (2007) ugotavljajo, da so otroci vedno bolj 

izpostavljeni grajenemu okolju, ki se ga zelo hitro navadijo in jim kmalu postane pretesno, zato 

postaja njihova radovednost in želja po raziskovanju neznanega ter spreminjajočega se sveta 

narave vedno večja. K. Constable (2012) in Louv (2010) sta mnenja, da so za pomanjkanje stika 

z naravo delno odgovorni tudi starše, ki svoje otroke v želji po zaščiti pred nevarnostmi raje 

zadržujejo v zaprtih prostorih pred televizorji, računalniki in ostalimi elektronskimi napravami, 

namesto da bi jih poslali ven in jih prepustili spontani igri. Otroci tako počasi izgubljajo 

sposobnost povezovanja z naravo, kar se kaže tudi na odnosu do okolja, ki se v tem obdobju 

šele izgrajuje, posledice pa so vidne še potem v odraslosti. 

D. Blair (2009) verjame, da lahko prav izpostavljenost vrtnarjenju v otroštvu pomaga 

nadoknaditi ta manjko narave in izoblikovati pozitiven odnos do živega. Vrtnarjenje po njenem 

mnenju poleg učenja o vzgoji vrtnin in oblikovanja zdravih prehranskih navad ter gibanja na 

svežem zraku, pripomore še k boljši koncentraciji otrok, zmanjšanju stresa, večji kreativnosti, 

boljši motorični sposobnosti in večji samozavesti. 

Četudi se pri nas število šolskih vrtov počasi povečuje, je bilo narejenih malo raziskav, kjer bi 

ugotavljali pozitivne učinke vrtnarjenja in vpliv vrtnarjenja na odnos učencev do doma 

pridelane zelenjave. Zato smo se odločili, da ugotovimo, kako je z vrtnarjenjem na slovenskem 

prostoru danes. Najprej smo preverili, koliko otrok ima izkušnje z vrtnarjenjem, kakšne so in 

kako vplivajo na njihov odnos do doma predelane zelenjave. Zanimalo nas je, v kolikšni meri 

okolje, v katerem učenci živijo, vpliva na njihove izkušnje z vrtnarjenjem in odnos do doma 

pridelane zelenjave. Ugotovitve lahko prenesemo na bodoče generacije in z nadaljnim 

spodbujanjem šolskih vrtov ter obveznih vrtnarskih krožkov zagotovimo, da imajo tudi otroci 

iz urbanih okolij in tisti, ki doma nimajo možnosti vrta, priložnost, da vsaj nekaj ur na teden 

preživijo v pristnem stiku z naravo. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Ema Žvokelj – magistrsko delo 

10 

 

2   TEORETIČNI DEL 

 

Teoretični del zajema pet glavnih poglavij, ki so razdeljena na podpoglavja. V prvem poglavju 

smo se posvetili pouku na prostem, s poudarkom na uporabi šolskega vrta kot pripomočka zanj. 

V drugem poglavju smo preučili zgodovino šolskih vrtov v Sloveniji in v tretjem poglavju 

ugotavljali, kako je s šolskimi vrtovi danes – v tem sklopu smo predstavili vzgojo in 

izobraževanje za trajnostni razvoj, Društvo za permakulturo Slovenije ter programa Eko Šola 

in Šolski ekovrt, ki delujeta pri nas. Četrto poglavje zajema načine postopnega uvajanja otrok 

v aktivnosti na vrtu in s tem pridobivanje izkušenj z vrtnarjenjem, v petem poglavju pa smo 

predstavili prednosti doma pridelane zelenjave in našteli nekaj dejavnikov, ki vplivajo na to, 

kakšen odnos imajo učenci do nje in kako pogosto jo uživajo. 

 

2.1   POUK NA PROSTEM IN ŠOLSKI VRT 

 

Tako D. Skribe-Dimec (2014) kot K. Constable (2012) opisujeta pouk na prostem kot 

organizirano učenje, ki ga izvajamo zunaj – v »prostoru«, kjer ni strehe in sten. K. Constable 

(2012) poudarja, da si niti dve učilnici na prostem nista enaki, hkrati pa imajo vse eno skupno 

lastnost, saj se ob vsakem obisku vsaj malo spremenijo (posledica spreminjanja letnih časov, 

vremena, menjavanja dneva in noči). 

Šole so danes začele izkoriščati kotičke v svoji okolici in jih spreminjati v učilnice na prostem, 

saj se po mnenju D. Skribe-Dimec (2014) zavedajo, da aktivnosti na prostem pozitivno vplivajo 

na zdrav razvoj osebnosti. Poleg tega poskrbijo, da v dobi računalnikov in pametnih telefonov 

otroci vsaj v okviru pouka izkusijo odkrivanje zunanjega sveta in se gibajo na svežem zraku. 

Priest (2010) je mnenja, da je pouk na prostem učna metoda, kjer se učenci, ki so aktivno 

udeleženi v proces učenja, učijo o zakonitostih narave in odnosih med človekom in naravo. 

Prav tako pri učenju uporabljajo vse svoje čute (vid, sluh, okus, tip in voh). 

C. Warden (2016) omeni še, da učenci, ki so večkrat deležni pouka na prostem, prej postanejo 

samostojni in se začnejo zavedati odgovornosti za svoja dejanja, saj jim narava ponuja ogromno 

izzivov. Poveča se tudi njihova samozavest, okrepijo se sposobnosti in hitreje se naučijo 

spopadati s problemi. Prav tako narava zaradi spremenljivosti in nestabilnosti od otrok zahteva 

veliko pozornosti, zaradi česar razvijejo še večje spoštovanje do nevarnosti. Pravi še, da okolje, 

polno tveganj, odraslim zagotavlja, da bodo otroci v naravi varni, saj se preko njihovega 

vodenja skozi različne izkušnje naučijo ocenjevati tveganja za svoja dejanja. 

 

2.1.1   Učni vrt 

 

Ena izmed možnosti pouka na prostem je učni vrt. Williams in Brown (2012) ga opišeta kot 

strategijo poučevanja, ki uporablja vrt kot učni vir in učno orodje. Vključuje programe, 
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dejavnosti in projekte, v katerih je vrt temelj za integrirano učenje, ki ga dosežemo s privlačnimi 

in resničnimi izkušnjami. V knjigi, izdani s strani California School Garden Network (2006), 

šolski vrt predstavijo kot živi laboratorij, kjer se učenci namesto iz učbenikov učijo preko 

opazovanja, odkrivanja, preizkušanja, negovanja, ipd. ter tako postanejo aktivni udeleženci v 

učnem procesu. Preko stika z vrtom pridobijo razumevanje ekosistemov, se učijo o zdravi 

prehrani ter spoznavajo rastlinske in živalske cikle. Hkrati se naučijo praktičnih vrtnarskih 

veščin, ki jih spremljajo celo življenje. Louv (2010) šolski vrt opiše kot inovativno učno orodje 

za ustvarjanje bogatih učnih izkušenj in pomoč otrokom pri povezovanju s svetom narave. 

Williams in Brown (2012) zaključita z mislijo, da vrtovi predstavljajo alternativo, ki lahko 

dobesedno prinese življenje v šole in vrne šole nazaj v življenje (za razliko od umetnih reform, 

namenjenih ekonomski globalizaciji). V svojem delu omenita Billa Mollisona (začetnika 

permakulture), ki je podal provokativno izjavo, da vsa živa bitja vrtnarijo - še mravlje. 

 

2.1.2   Pomen šolskega vrta za učence 

 

Lyle (1994) meni, da vse preveč otrok izgublja stik z naravo in med njimi niso samo tisti iz 

mest. Z gledanjem mobilnih, računalniških in televizijskih zaslonov skušajo nadomestiti 

realnost, zato je nujno, da ustvarimo okolje, kjer se lahko učenci vsakodnevno učijo lekcij 

narave. Vrtnarjenje je prav zagotovo eden izmed načinov, da jim to zagotovimo – z njim 

vzpostavimo najbolj direktno povezavo med učenjem znotraj in učenjem izven učilnice. Za 

učence je to zelo motivacijsko, saj lahko z rokami kopljejo po zemlji in tako raziskujejo naš 

planet (prav tam). 

Šolski vrt po mnenju M. Ribarič (2014) za učence pomeni prostor, kjer imajo možnost 

neposrednega stika z zemljo, rastlinami in živalmi in se preko njega učijo, kako je vse v naravi 

medsebojno povezano. Tudi Likar (2009) dojema vrtnarjenje kot izredno primerno dejavnost, 

kjer otroci krepijo zdrav odnos do narave in ustvarjalno mišljenje – slednje je zelo pomembno 

za otrokovo intelektualno rast skozi celo življenje. Vrtnarjenje jih prav tako na enostaven in 

nevsiljiv način nauči potrpežljivosti, saj otroci nimajo enakega občutka za čas kot odrasli in 

težje čakajo na določeno stvar. 

Narejenih je bila vrsta študij, ki dokazujejo pozitivne vplive vrtnarjenja na učence. Nuttall in 

Millington (2016) pišeta o boljših učnih dosežkih učencev (predvsem pri naravoslovnih 

predmetih), pozitivnem socialnem in osebnem razvoju, boljši samopodobi, večji kreativnosti, 

motivaciji in koncentraciji, boljšem odnosu do doma pridelane zelenjave in večjem zavedanju 

pomembnosti zdravega življenjskega sloga. Tudi Lineberger in Zajicek (2000) sta v svoji 

raziskavi ugotovila, da so bili učenci po sodelovanju v vrtnarskem krožku veliko bolj naklonjeni 

različnim vrstam zelenjave kot pa pred tem. Prav tako sta ugotovila, da je na rezultate na začetku 

raziskave močno vplivalo okolje, v katerem se je šola nahajala (mesto/podeželje), medtem ko 

te razlike po končanem krožku skoraj ni bilo več opaziti. Zaključila sta z ugotovitvijo, da ima 

vrtnarjenje pozitivne učinke, predvsem na tiste, ki jim neposrednega stika z naravo močno 

primanjkuje. 
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Williams in Brown (2012) sta mnenja, da lahko večja izpostavljenost različnim vrstam 

zelenjave izboljša učenčeve prehranjevalne navade. Tudi E. Ozer (2007) poudarja, da šolski 

vrtovi učencem nudijo možnost, da se spoznajo z različnimi vrstami zelenjave, se jo naučijo 

vzgojiti in jo kasneje tudi poskusijo – dokazal je namreč, da učenci raje zaužijejo zelenjavo, ki 

so jo vzgojili sami. Prav tako zagovarja socialni pomen takšnega pristopa, saj se učenci 

medsebojno spodbujajo pri vzgoji vrtnin ter posledično tudi pri uživanju doma pridelane 

zelenjave in oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad. V šolskih vrtovih pa vidi še eno 

prednost – učenci se namreč med delom na vrtu ves čas gibajo in so na svežem zraku, kar na 

šolskem urniku poveča delež fizične aktivnosti učencev. 

Williams in Brown (2012), Louv (2010) ter Likar (2009) šolski vrt vidijo kot prostor, kjer imajo 

učenci odlično priložnost, da se naučijo krepiti vse svoje čute. Preko klasičnega pouka učenci 

namreč krepijo le vid in sluh, ostale čute pa pogosto zanemarijo. Na vrtu lahko učenci torej 

tipajo rastline, ki so na otip zanimive (mehki, kosmati, svileni listi; mehki cvetovi; plodovi 

zanimivih oblik), opazujejo rastline najrazličnejših barv in oblik ter vzorcev, ki so prava paša 

za oči, vohajo aromatične rastline, poslušajo zvoke, ki ji obkrožajo (šumenje listov v vetru, 

brenčanje čebel, petje ptic, žuborenje vode) in okušajo raznovrstno zelenjavo. Louv (2010) 

meni, da se na vrtu (kot tudi povsod drugod na prostem) učenci počutijo svobodne in s pomočjo 

senzoričnih elementov naravnega okolja ustvarjajo svojo resničnost – to je prostor, kjer 

preprosto so. 

D. Blair (2009) opozori še na to, da bi morali pri načrtovanju šolskih vrtov upoštevati tudi 

dejstvo, da učenci potrebujejo košček »divjine«, torej kotiček v šolskem okolišu, ki ni 

nadzorovan in do potankosti urejen, ampak jim omogoča prostor za svobodno in ustvarjalno 

igro. 

 

2.1.3   Šolski vrt z vidika šolskih predmetov 

 

Čeprav šolski vrt najlaže povežemo z naravoslovjem, lahko delo na vrtu uporabimo tudi za 

izhodišče pri učenju ostalih predmetov. California School Garden Network (2006) je v 

podpoglavju Linking Gardens to School Curriculum zbral zanimive ideje za aktivnosti na vrtu, 

s katerimi lahko krepimo razumevanje in sposobnosti pri določenih šolskih predmetih. 

Aktivnosti in ideje, kako vrtnarjenje vpeljati v šolske predmete in ga z njimi povezati, so 

predstavljene v nadaljevanju. 

Naravoslovje 

Vrt predstavlja veliko priložnosti, kako učencem približati naravoslovje, saj spodbuja aktivno 

raziskovanje in reševanje problemov. V iskanju odgovorov učenci uporabljajo svoje čute, 

mišljenje in veščine sporazumevanja. Ključni pojmi v naravoslovju, ki jih učenci lahko usvojijo 

na vrtu, so: živa bitja, kroženja, osnovne potrebe za življenje, zgradba rastlin, prilagoditve, 

prehranjevalne verige, razgradnja, soodvisnost, ekološka načela, razmnoževanje rastlin in 

raznolikost življenja. Učenci se učijo z opazovanjem, razvrščanjem, sklepanjem, merjenjem, 
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napovedovanjem, organiziranjem in interpretiranjem podatkov, oblikovanjem hipotez in 

prepoznavanjem spremenljivk. 

Primeri aktivnosti: 

• Opazovanje rasti rastlin in pisanje vrtnarskega dnevnika. 

• Iskanje podobnosti in razlik med rastlinami. 

• Razlikovanje med živimi bitji in neživimi stvarmi. 

• Opazovanje sprememb v naravi skozi letne čase. 

• Izvedba eksperimenta, da ugotovijo, kaj rastline potrebujejo za življenje. 

• Opazovanje živali na vrtu. 

• Poznavanje različnih vrst zelenjave (po otipu, vonju, izgledu ipd.). 

Matematika  

Vrt omogoča uporabo osnovnih matematičnih dejavnosti, kot so izračuni, primerjave, meritve 

in različne predstavitve podatkov (grafikoni, grafi itd.). Matematika postane praktična in 

pomembna, ko učenci znanja, ki so se jih naučili v učilnici, udejanjajo v resničnih situacijah na 

vrtu. Že samo oblikovanje in zasaditev vrta namreč zahtevata reševanje matematičnih 

problemov. 

Primeri aktivnosti: 

• Merjenje rasti rastlin in prikaz meritev na grafu. 

• Načrtovanje, kdaj posaditi vrtnino, če želimo pobirati pridelke ob točno določenem 

času. 

• Merjenje vrta in izdelava zemljevida. 

• Računanje količine gnojila, ki ga moramo dodati vodi. 

• Razvrščanje pridelkov po barvi/obliki. 

• Ocenjevanje in napovedovanje dolžine/debeline pridelkov. 

• Štetje semen, ki so vzklila. 

• Računanje razdalje med posameznimi semeni v gredici. 

• Iskanje cen pridelkov v različnih trgovinah in določevanje cen lastnih pridelkov. 

• Tehtanje pridelkov. 

Slovenščina 

Branje in pisanje sta dve zelo pomembni veščini. Dodajanje jezikovnih vaj k vrtnarjenju lahko 

naredi vse skupaj še bolj zabavno. 

Primeri aktivnosti: 

• Pisanje vrtnarskega dnevnika (zapisovanje sprememb na vrtu, vremenskih pojavov in 

aktivnosti). 

• Pisanje in branje pesmi/zgodb o občutkih ali spoznanjih na vrtu. 

• Opisovanje rastlin z najrazličnejšimi pridevniki. 
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• Učenje besedišča, vezanega na rastline in vrt. 

• Pisanje navodil/priporočil za vzgojo določene rastline. 

• Upoštevanje napisanih navodil za sajenje določene rastline. 

• Prebiranje knjig o rastlinah in vrtnarjenju. 

• Priprava predstavitve šolskega vrta za starše in druge učence. 

Zgodovina/sociologija 

Rastline so pomemben del svetovne zgodovine. Že od nekdaj so imele vpliv na človeško 

civilizacijo in gospodarstvo ter bodo kot osnova vseh prehranskih verig in zaloga kisika vedno 

bistvenega pomena za naše preživetje. Dejavnosti na vrtu lahko uporabimo za poučevanje o 

določenih zgodovinskih dogodkih in kulturah, kot tudi za predstavitev aktualnih dogodkov, kot 

je vpliv biotehnologije. 

Primeri aktivnosti: 

• Obisk različnih pridelovalcev zelenjave in poizvedovanje o načinih pridelave, 

oglaševanju in zgodovini kmetij. 

• Odkrivanje avtohtonih slovenskih vrst določene zelenjave in sajenje na vrtu. 

• Ugotavljanje, od kod izvirajo rastline, ki rastejo na šolskem vrtu. 

• Razredno oblikovanje pravil, ki se jih je potrebno držati na vrtu. 

Likovna in glasbena umetnost 

Narava je navdih za številna umetniška dela in glasbo, zato lahko na šolskem vrtu k temu 

spodbujamo tudi učence. 

Primeri aktivnosti: 

• Risanje/slikanje rastlin. 

• Izdelovanje mozaika iz semen. 

• Slikanje z uporabo rastlin/plodov, ki puščajo barvo. 

• Izdelava herbarija. 

• Petje pesmi med vrtnarjenjem. 

• Imitacija zvokov iz narave. 

• Poslušanje in prepoznavanje različnih zvokov iz narave. 

• Okraševanje loncev za rastline. 

Šport 

Vrtnarjenje samo po sebi učence spodbuja k fizični aktivnosti na svežem zraku, ki je preprosta 

in spontana. Učenci tako s sajenjem, kopanjem lukenj, puljenjem plevela, zalivanjem in 

nabiranjem pridelkov porabljajo kalorije in krepijo svoje zdravje. 
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2.1.4   Šolski vrt v učilnici kot alternativa šolskemu vrtu na prostem 

 

Slabo vreme ali pomanjanke prostora v šolski okolici ne smeta biti razloga za to, da šolski vrt 

popolnoma odmislimo. Preprost vrt je namreč lahko že lonček, napolnjen z zemljo. 

California School Garden Network (2006) v svoji knjigi predstavi najenostavnejšo obliko 

vrtnarjenja v zaprtih prostorih - postavitev rastlin na okenske police ali na mize v prostore z 

dovolj svetlobe. Tako lahko vzgojimo npr. solato, peso, korenje, peteršilj in repo. Med drugimi 

lahko gojimo tudi razna zelišča. Znotraj vzgojene rastline so po navadi manjše in obrodijo manj 

pridelkov, še vedno pa so odlično sredstvo za učenje. Z uporabo luči, namenjenih gojenju rastlin 

v notranjih prostorih, lahko poleg omenjenih vrtnin gojimo še fižol, kumare, jajčevce, paprike, 

grah in paradižnike. Vrtnarjenje pod lučmi omogoča tudi lažje vzgajanje zdravih sadik, ki jih 

potem spomladi, če imamo možnost, presadimo v zunanji vrt. 

Priprava šolskega vrta v učilnici 

Za pripravo vrtnih površin na okenskih policah ali mizah je najbolj pomembno, da pod lonce 

ali korita postavimo podstavke in s tem preprečimo uhajanje vode ob zalivanju. 

Za namestitev dodatnih luči za gojenje rastlin v notranjih prostorih sledimo navodilom in pri 

tem upoštevamo vse varnostne ukrepe. 

Pripomočki za vrtnarjenje v učinici 

Za vzgojo rastlin v učilnici potrebujemo le: 

• rastline (lahko jih vzgojimo iz semena ali pa kupimo sadike), 

• glinene/plastične lonce ali korita z luknjami za odtekanje vode (če želimo reciklirati, 

lahko uporabimo tudi kartone od mleka ali sokov, lončke od jogurtov, dno plastenke 

ipd.), 

• zemljo, 

• zalivalko (lahko tudi plastenko), 

• nalepke za označevanje, 

• gnojilo. 

 

2.2   ZGODOVINA ŠOLSKIH VRTOV NA SLOVENSKEM 

 

Šolski vrtovi so imeli v zgodovini slovenskega šolstva pomembno vlogo. V 2. polovici 19. 

stoletja je imela, kot navaja M. Ribarič (2014), skoraj vsaka slovenska šola svoj šolski vrt, ob 

sprejetju zakona (leta 1869), ki je uvedel splošno šolsko obveznost vseh otrok od 6. do 14. leta, 

pa je vrtnarjenje postalo obvezen učni predmet, pri katerem so učenci spoznavali različne vrste 

rastlin, se naučili obdelovati zemljo in pridelke celo uporabili v kuhinji. Prav tako je učni načrt 

za ljudske šole v letu 1869 pridobil nov učni predmet prirodopis, v okviru katerega so poskušali 
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petošolcem vzbuditi ljubezen do narave in jim posredovati praktično znanje o različnih živalih, 

rastlinah in kamninah, da bi lahko to znanje uporabili v vsakdanjem življenju. Praktični pouk o 

zelenjadarstvu, sadjarstvu, cvetličarstvu, čebelarstvu so izvajali na šolskem vrtu. Od učiteljev, 

ki so skrbeli za vrtove, se je pričakovalo, da so o delu na vrtu poučeni. Priporočeno je bilo, da 

naj bi imela vsaka podeželska šola v svoji okolici šolski vrt, ki naj bi obsegal najmanj tri are in 

ne več kot šestnajst arov. 

Tudi v številnih časopisih iz predvojnih časov lahko najdemo zapise o uvajanju vrtov na šolska 

ozemlja, njihovem nadzorovanju in upravljanju ter o učno-vzgojnem pomenu šolskih vrtov za 

učence. Slednjim so želeli vcepiti ljubezen do vrtnarjenja, hkrati pa so bili mnenja, da zgleden 

šolski vrt pomaga tudi sovaščanom, ki se lahko tako naučijo marsikaj uporabnega – v časopisih 

namreč najdemo razne skice vrtov, po katerih naj bi se ljudje zgledovali (»Šolski vrti«, 1875). 

M. Košič (2017) navaja, da se je tudi Maria Montessori zavedala, kako pomembno je otroka že 

zgodaj spodbuditi za delo na vrtu. V tem obdobju se namreč učijo razumeti naravo, ki jih 

obkroža, starši in učitelji pa bi jim morali pri tem pomagati. 

V članku M. Ribarič (2014) piše, da je bilo potem med prvo svetovno vojno mnogo vrtov 

uničenih, spremenil se je tudi njihov namen. Tako niso več služili vzgoji in izobraževanju, 

ampak so postali zgolj kraj za gojenje zelenjave, ki bi jim predstavljala vir hrane, v primeru, da 

drugega ne bi bilo. Po koncu prve svetovne vojne pa se je pričela organizacijska in pedagoška 

obnova šolskih vrtov. Leta 1921/22 so v vseh slovenskih ljudskih šolah ponovno pričeli z 

izvajanjem kmetijsko-prirodoznanstvenega pouka, praktične vaje pa so izvajali preko 

dejavnosti na šolskem vrtu (pripravljanje komposta, puljenje plevela, sajenje in cepljenje 

dreves, pobiranje pridelka ipd.). Predpisani so bili urejeni in dobro obdelani šolski vrtovi, ki so 

jih nadzorovali šolski nadzorniki ter ugotovitve prenesli vse do šolskih upraviteljev. Leta 1929 

je bil sklenjen zakon, ki je zahteval, da imajo vse podeželske šole urejen šolski vrt.  

Prav tako so oblikovanje velikega centralnega vrta spodbujali v mestih, saj je bil to prostor, kjer 

so otroci lahko zadovoljili svojo potrebo po gibanju, občudovali naravo, se seznanili z delom 

in se učili z njim okoristiti (Škulj, 1922). Zanimivo je, da so se že takrat zavedali pomanjkanja 

priložnosti za pridobivanje izkušenj v naravi pri mestnih otrocih. Škulj (1922) namreč piše o 

nemškem zdravniku Schreberju, ki se je zavzemal za reformo vzgoje mestnih otrok in ravno z 

njegovo pomočjo so potem v večjih nemških mestih res odprli velike centralne vrtove. Tudi v 

Ljubljani so v trnovskem predmestju uredili velik centralni vrt. Naloga teh vrtov je bila pametno 

izkoriščanje prostega časa v naravi in seznanitev otrok z delom ter preprečevanje brezdelja in 

pocestnega potepanja. Poleg tega je bil mnenja, da npr. igre z žogo niso bistven del telesne 

vzgoje, saj nimajo smisla – pametneje jih je nadomestiti z vrtnarjenjem na šolskem vrtu, ki je 

po njegovem mnenju smiselno, krepi otrokovo telo, nahrani dušo in jih navaja delavnosti. Poleg 

vsega naj bi vrtnarjenje spodbujalo še izoblikovanje čuta za lepoto, saj so veliko pozornost 

namenjali okraševanju hiš, ulic in mest. 

V drugi svetovni vojni so bili vrtovi in šolske stavbe večinoma uničene. Po njej, piše M. Ribarič 

(2014), se je število vrtov začelo zmanjševati, nadomestila so jih parkirišča, igrišča, asfaltne 

ceste in nove zgradbe. Spremembe niso bile vidne le na zunanjih površinah, ampak tudi v 

miselnosti družbe – začela se je industrializacija. Šolski vrtovi od takrat naprej niso bili več 
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obvezni del učnega programa, ponekod so jih ohranjali le v obliki interesnih dejavnosti ali 

krožkov (prav tam). 

 

2.3   ŠOLSKI VRT NA SLOVENSKEM DANES 

 

V Sloveniji je bila pred leti narejena raziskava, v kateri so Pogačnik idr. (2012) raziskovali, 

koliko slovenskih osnovnih šol ima na šoli šolski vrt. V raziskavi je sodelovalo 267 šol, izmed 

katerih je bilo ugotovljeno, da jih ima kar 79 % v svoji okolici šolski vrt, ampak ne služijo vsi 

istemu namenu. Tako ima pridelovalni vrt 49 % šol, okrasnega 47 %, le za nekaj šol (21 %) pa 

je vrt predstavljal tudi pripomoček pri učenju naravoslovja. Z raziskavo so prišli do zaključka, 

da je glavni namen šolskih vrtov ta, da učence seznani s pridelovanjem zelenjave in jih tako 

ozavesti o zdravem prehranjevanju, ki naj bi se ga držali tudi kasneje v življenju. Williams in 

Brown (2012) vidita v šolskih vrtovih priložnost, da učence naučimo trajnostnih prehranskih 

sistemov in s tem zmanjšamo vse večjo nevednost ljudi o izvoru naše hrane. Tudi M. Ribarič 

(2014) navaja, da so se ravno s tem namenom po letu 2000 začela ustanavljati društva in 

programi, ki spodbujajo izobraževanje za trajnostni razvoj. Med njimi najdemo Društvo za 

permakulturo Slovenije, program Ekošola in Šolske ekovrtove Inštituta za trajnostni razvoj. 

Mnogi izmed njih spodbujajo predvsem oblikovanje šolskih vrtov, kar se vidi v vsakoletni rasti 

števila vrtov po slovenskih osnovnih šolah, ponekod tudi po srednjih šolah in vrtcih (prav tam). 

 

2.3.1   Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj 

 

Po mnenju M. Ribarič (2014) se je naš odnos do narave, ki je bil v preteklosti skorajda 

religiozen in predvsem ponižen, močno spremenil. Začeli smo jo pretirano izkoriščati, si jo 

prilaščati, včasih do te mere, menijo Kokot Kranjc, Vovk Korže, Korez, Križan in Globovnik 

(2011), da ta izgubi zmožnost samoočiščenja – takrat se prizadetega okolja po naravni poti ne 

da več obnoviti, kar pojmujemo kot ekološko katastrofo. Spremembe na tem področju se lahko 

zgodijo le z ozaveščanjem ljudi in z vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj, ki si ga 

razlagamo kot »takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal 

možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam.« (World Commission on 

Environment and Development, 1987, 41) Tudi Slovenija sprejema trajnostni razvoj kot 

osrednjo perspektivo strategije razvoja, zato na področju šolstva v učne načrte vključuje prvine 

trajnostnega razvoja, ki učence vodijo do razumevanja povezanosti naravnega, gospodarskega, 

družbenega in političnega sistema ter soodvisnosti ljudi povsod po svetu, da bi znali v prihodnje 

sami razmišljati o raznih okoljskih in družbenih vprašanjih človeštva (Ministrstvo za šolstvo in 

šport RS, 2007). 
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2.3.2   Društvo za permakulturo Slovenije 

 

Celotno poglavje je povzeto po uradni spletni strani Društva za permakulturo Slovenije (b.d.). 

Društvo za permakulturo Slovenije, ki je bilo ustanovljeno leta 1996, velja za eno izmed prvih 

permakulturnih organizacij v Sloveniji. Njihov glavni cilj, ki ga dosegajo s pomočjo predavanj, 

izobraževalnih aktivnosti in prirejanja delavnic, je seznanjanje ljudi s permakulturo. Vključeni 

so v Evropsko permakulturno mrežo (European Permaculture Network) in redno sodelujejo v 

mednarodnih projektih, kot so European Permaculture Teachers, Otroci v permakulturi 

(Children in Permaculture) in Mladi v permakulturi (Youth in Permaculture). V Sloveniji so 

pomagali tudi pri vzpostavitvi permakulturnega poligona Dole v Poljčanah in Študentskih 

skupnostnih vrtov v okviru Študentskega doma v Ljubljani. Permakulturo želijo ljudem 

prikazati kot možnost sobivanja med seboj in z naravo. 

Dejavnosti društva so: 

• širjenje permakulture po Sloveniji, 

• pridobivanje članov društva, 

• mednarodni stiki s sorodnimi društvi (izmenjava informacij in izkušenj), 

• spodbujanje uvajanja permakulturnih načel tudi na drugih področjih (konvencionalno 

kmetijstvo, gradbeništvo, ekologija ...), 

• spodbujanje vzgojno-izobraževalnih institucij, da širijo permakulturo med vse sloje 

prebivalstva, 

• izdajanje letakov, knjig in prevajanje tuje literature iz področja permakulture, 

• organizacija posvetovanj, predavanj, tečajev in podobnih javnih prireditev, 

• izdelava projektov po naročilu, 

• svetovanje in stiki z javnostjo preko medijev, 

• urejanje učnih, promocijskih permakulturnih območij, 

• izpopolnjevanje članov s področja permakulture v tujini. 

Na spletni strani Društva za permakulturo Slovenije (b.d.) so permakulturo ali permanentno 

agrikulturo definirali kot način pridelave, ki sta ga v sedemdesetih razvila Bill Mollison in 

David Holmgren. Gre predvsem za trajnostni način pridelave, ki upošteva etike in načela narave 

ter zadovoljuje potrebe ljudi in hkrati izboljšuje medsebojno delovanje ekosistemov. Temelji 

načrtovanja in delovanja v permakulturi so skrb za ljudi, skrb za Zemljo in pravična delitev 

presežkov. Velik poudarek je na pozornem opazovanju narave in njenem posnemanju, saj je 

slednja zmožna ob majhni uporabi energije proizvesti vse, kar potrebuje, pri tem pa učinkovito 

uporablja vire, ki so ji na voljo, kar prepreči nastanek izgub ali odpadkov. Permakultura v nas 

prebuja zavedanje, da smo tudi ljudje del narave, zato je naše zdravje povezano z »zdravjem« 

narave, torej je precej odvisno od kakovosti vode, zraka in prsti. 

Permakulturo predstavljajo tri etike: skrb za Zemljo, skrb za ljudi in pravična delitev presežkov. 

Pri etikah gre za neka splošna prepričanja o tem, kaj je dobro in kaj slabo, ki so nastala na 
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podlagi opazovanj, kako določena stvar na drugo vpliva. Glede na etike potem v permakulturi 

zavestno sprejemamo svoje odločitve. 

Skrb za Zemljo: Ta etika predstavlja ekološki vidik človeškega delovaja in nas opominja, da 

smo odvisni od narave, zato jo moramo spoštovati in zanjo lepo skbeti, saj bomo le tako od nje 

dobili vse potrebno za kakovostno in zdravo življenje in poskrbeli, da bodo tega deležni tudi 

naši potomci. 

Skrb za ljudi: Ta etika predstavlja socialni vidik človeškega delovanja in nas opominja, da bo 

naše življenje kakovostno le, če bomo vključeni v družbo in se bomo trudili za dobre 

medsebojne odnose. 

Pravična delitev: Ta etika predstavlja ekonomski vidik človeškega delovanja, ki nas opominja 

na kroženje stvari v naravi, kar pomeni, da v njej ni odpadkov ali kopičenja virov. Na tak način 

moramo delovati tudi sami in ustvarjene presežke vračati v sistem. 

Otroci v permakulturi 

Društvo za permakulturo Slovenije je med septembrom 2015 in avgustom 2018 sodelovalo v 

evropskem projektu Otroci v permakulturi (Children in Permaculture). Vanj so bile vključene 

skupine permakulturnih učiteljev iz Slovenije, Velike Britanije, Italije, Češke in Romunije, ki 

so se trudile, da bi učenci na zanimiv in primeren način spoznali permakulturo. Poleg tega je 

bil namen slovenske CiP (Children in Permaculture) skupine ta, da etična načela permakulture 

vpelje v slovenske šole. 

V okviru projekta so Alderslowe, Amus in Devapriya (2018) izdali priročnik za poučevanje 

permakulture otrokom, ki nosi naslov Earth Care, People Care and Fair Share in Education: 

The Children in Permaculture Manual. V njem so predstavili razloge, zakaj je pomembno tudi 

otroke vpeljati v permakulturo in kako jim najlaže približati permakulturne etike. Menijo 

namreč, da je prihodnost našega planeta odvisna od spremembe našega odnosa do narave, ko 

jo bomo nehali pretirano izkoriščati in se bomo začeli zavedati dolgoročnih posledic naših 

dejanj. Z razvijanjem takšnega mišljenja in spoštljivega odnosa do narave je zato smiselno 

začeti že pri otrocih, vendar ni dovolj, da jih samo postavimo v naravo, ampak potrebujejo ob 

sebi odrasle osebe, ki jim bodo s svojimi prepričanji in dejanji zgled. Otrokom morajo 

omogočiti, da se preko proste igre in izkustvenega učenja v neposrednem stiku z naravo 

povežejo sami s seboj, z drugimi in z okolico. Pomembno je tudi, da otroke seznanijo z etikami 

permakulture, ki jih lahko potem uporabljajo na vseh področjih življenja. 

Bistvo etike skrbi za Zemljo je zmanjšati negativne vplive na okolje. Priporočljivo je, da otroke 

seznanimo z uporabo lokalnih, recikliranih, organskih in energetsko varčnih materialov. O 

naravi jih je smiselno večino časa učiti preko neposredne izkušnje in ne preko fotografij. Prav 

tako moramo otrokom privzgojiti zavest, da za seboj ne puščajo »sledi« (smeti ipd.), da prostor 

za seboj vedno pustijo v takem stanju, kot so ga našli ter da z naravo in njenimi prebivalci 

ravnajo spoštljivo. 

Bistvo etike skrbi za ljudi je spodbujanje kakovostnega odnosa med otroki, v katerem je veliko 

sodelovanja, empatije, izmenjevanja idej in dobrega počutja. 
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Bistvo etike pravične delitve je, da pri otrocih razvijemo zavest, koliko lahko vzamejo zase (le 

toliko, kot potrebujejo), in kako presežek prerazporedijo znotraj drugih sistemov. S tem otroke 

učimo poštenosti in deljenja stvari med seboj ter jih seznanimo tudi s potrebami drugih bitij, da 

se ne navadijo upoštevati le svojih. 

 

2.3.3   Program Ekošola 

 

Celotno poglavje je povzeto po uradni spletni strani Ekošole (b.d.). 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in 

izobraževanja, katerega glavni cilj je spodbujati in ozaveščati o trajnostnem razvoju. V program 

se lahko vključijo vrtci, osnovne šole, srednje šole, centri šolskih in obšolskih dejavnosti ter 

domovi. Šolam, ki so bile v določenem šolskem letu najbolj uspešne, podelijo mednarodna 

priznanja – zelene zastave, ki so edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za 

okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for 

Environmental Education). 

Dejstvo je, da bodo v prihodnosti otroci tisti, ki bodo sprejemali pomembne odločitve na 

različnih področjih v svetu, zato jih želi program Ekošola na to dobro pripraviti, da bodo kot 

ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja sprejemali prave odločitve in vplivali na 

ravnanja drugih. Program Ekošola je šola za življenje, v njem pa se uresničujejo naslednja 

načela: 

• skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb 

za okolje in naravo; 

• okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem 

programu; 

• naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti; 

• vrednostni cilji so sestavni del življenja šole; 

• dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma 

projektov; 

• vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci; 

• prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta. 

Ekošola učence uči spoštovati naravo in vse, kar jim ta ponuja. Z izbiro zanimivih aktivnosti se 

trudi, da bi znali znanje, ki so ga osvojili pri pouku, čim bolje uporabiti tudi drugje, za reševanje 

vsakdanjih problemov. Glavni cilj programa Ekošola pa je vzgoja otroka in mladostnika, da 

skrb za okolje in naravo postane del njihovega življenja. 

V šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019 je v okviru njigovega programa potekal projekt Šolska 

VRTilnica, katerega namen je bil ustvariti čim več šolskih vrtov. Šolski vrt namreč ponuja 

ogromno možnosti za izvajanje različnih aktivnosti v času rednega pouka, hkrati pa je prostor 
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za koristno preživljanje prostega časa, v zdravem okolju. Prav tako predstavlja zanimiv in 

praktičen način za postopno uvajanje najmlajših v okoljsko vzgojo in izobraževanje.  

Najbolj pomembno je, da za šolski vrt ne potrebujemo ogromne količine zemlje in prostora. 

Začnemo lahko že v sami učilnici, na okenskih policah. Spodbujajo torej vzgajanje vrtnin na 

vseh razpoložljivih mestih – tudi v vednost staršev doma (pa naj bo to na balkonih, mizah ipd.). 

Glavni cilji šolskih vrtov so: 

• navajanje na potrpežljivost, sodelovanje in timsko delo, 

• pridobivanje novih spretnosti in znanja, ki so ključnega pomena za učinkovit trajnostni 

razvoj 21. stoletja, 

• raznolike oblike in načini učenja, 

• preživljanje prostega časa v naravi, 

• bolj urejena okolica šol ali razredi. 

 

 

2.3.4   Šolski ekovrt 

 

Celotno poglavje je povzeto po uradni spletni strani Šolskega ekovrta (2019). 

V našem prostoru že od leta 2011 deluje program Šolski ekovrt, ki ga je zasnoval in ga 

koordinira Inštitut za trajnostni razvoj (ITR). Njihov namen je nuditi strokovno in informacijsko 

podporo vsem izobraževalnim ustanovam, ki vzpostavljajo ali negujejo svoj ekovrt(iček). Idejo 

vodi prepričanje, da neposreden stik z naravo, spremljanje rasti in razvoja rastlin in živali ter 

skrb zanje za otroke predstavlja nenadomestljivo vzgojno izkušnjo. Preko šolskih vrtov torej 

želijo mladim omogočiti vzpostavitev tesnejšega stika z naravo.  

Ustanove, ki so se odločile priključiti projektu, sestavljajo »Mrežo šolskih ekovrtov«. Vanjo je 

vključenih več slovenskih vzgojnih in izobraževalnih ustanov kot so šole, vrtci, dijaški domovi 

in druge ustanove. Vsaka izmed njih lahko sodeluje na delavnicah, izobraževanjih in prireditvah 

projekta ter preko spletne strani Šolskih ekovrtov dostopa do učnih gradiv in vsebin za 

mentorje. V šolskem letu 2012/2013 je v programu sodelovalo 109 ustanov, medtem ko podatki 

o vseh ustanovah, ki so že kdaj sodelovale z njimi, kažejo, da je bilo do sedaj vključenih že več 

kot 255 ustanov. 

Nameni programa Šolski ekovrtovi so: 

• spodbuditi oblikovanje šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji in njihovo 

vključevanje v pouk in vzgojo otrok, 

• oblikovanje dejavne mreže šolskih ekovrtov, ki omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih 

praks, 

• spoznavanje ekološke pridelave in permakulture, 
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• spoznavanje celovite kakovosti ekoloških živil, ki vključujejo prehransko 

polnovrednost ter okoljske in socialne vidike. 

 

 

2.4  PRIDOBIVANJE IZKUŠENJ Z VRTNARJENJEM 

 

Otroci so lahko v stiku z vrtom že od malih nog. Na spletni strani Posadi.si (2018) je po 

starostnih skupinah razloženo, kako otroka postopno uvajati v aktivnosti na vrtu. 

V prvih letih življenja so otroci izredno radovedni in se z veseljem lotevajo najrazličnejših 

stvari, pomembno je le, da vse skupaj poteka skozi igro in v prijetnem okolju. Več kot 

dobrodošlo je, da pri tem uporabljajo čim več svojih čutil in s tem odkrivajo različne ravni 

narave. Izredno zanimiva aktivnost za otroke do treh let je zalivanje vrtnin. 

Ko so starejši, se pod našim nadzorom že lahko lotijo enostavnejših opravil, a jim morajo biti 

ta še vedno zabavna in smiselna – kot primer lahko izvedemo tekmovanje, kdo bo vzgojil 

najdebelejšo ali največjo bučo. Četudi na začetku otroci ne bodo veliko pripomogli k 

zmanjšanju obsega dela na vrtu, pa jim bo omogočen stik z zemljo in počasi bodo spoznavali 

postopek nege vrtnin. Med opazovanjem staršev pri delu se jim bo verjetno porajalo veliko 

vprašanj in z veseljem bodo prisluhnili razlagi ter se s tem veliko naučili. 

Kasneje jim lahko na vrtu odstopimo njihov lasten kotiček, kjer bodo gojili svojo zelenjavo – 

seveda jim pri opravilih pomagamo. Paziti je potrebno, da izberemo vrste zelenjave, ki so 

preproste za gojenje, setev skoraj vedno uspe in hitro pokukajo iz zemlje (npr. bučke ali solata), 

saj otroci še nimajo veliko potrpljenja. Lahko jih spodbudimo tudi, da začnejo pisati vrtnarski 

dnevnik, v katerega vpisujejo opažanja in beležijo rast rastlin ter po želji dodajo fotografije. 

V najstniških letih so otroci sposobni že samostojno načrtovati vrt, uporabljati večino orodij in 

skrbeti za vrtnine. Pomembno je, da jim starši vrtnarjenje predstavijo kot »kul« dejavnost – ena 

izmed možnosti je, da svoje pridelke prodajajo na domači tržnici in s tem nekaj zaslužijo. Bistvo 

procesa pridobivanja izkušenj z vrtnarjenjem je, da otroci pridobijo in tudi v odraslosti gojijo 

pozitiven odnos do narave. 

Kljub vse večjemu poudarjanju, kako pomembno je zgodnje seznanjanje otrok z vrtnarjenjem 

in dokazanim pozitivnim vplivom, ki jih ima vrtnarjenje nanje, pa vemo zelo malo o tem, kako 

mladi sploh pridobijo zanimanje za vrtnarjenje. Tudi Lekies in Sheavly (2007) sta se spraševali, 

kako lahko otroci razvijejo dolgoročno zanimanje za vrtnarjenje, in kaj vse na to vpliva. 

Zanimalo ju je, če je pri razvoju otrokovega zanimanja pomembna le neposredna interakcija z 

rastlinami, semeni in zemljo, ali so prisotni še drugi dejavniki. Preden sta zasnovali svojo 

raziskavo, sta navedli nekaj dejavnikov, ki bi lahko imeli vpliv na razvoj dolgoročnega 

zanimanja za vrtnarjenje: 

• preko neposrednega stika z zemljo in rastlinami naučene vrtnarske 

spretnosti, 

• sodelovanje pri načrtovanju in vzdrževanju šolskih vrtov, 
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• ponavljajoče se aktivnosti na vrtu (sejanje, zalivanje, puljenje plevela, 

gnojenje in nabiranje pridelkov), 

• reševanje problemov na vrtu, 

• izvajanje raziskav v zvezi z vrtom, 

• zgodnje izkušnje z vrtnarjenjem, 

• močan stik z naravo že v otroštvu, 

• zabavne aktivnosti na vrtu, 

• stik z osebami, ki navdušenje nad vrtnarjenjem prenašajo na druge. 

Lekies in Sheavly (2007) sta nato izvedli raziskavo, v katero sta vključili 9 in 10 let stare otroke, 

in ugotavljali, kako spol, dolžina obiskovanja vrtnarskega krožka, sodelovanje v različnih 

dejavnostih na vrtu in naučene vrtnarske spretnosti vplivajo na otrokovo zanimanje za 

vrtnarjenje. Predvidevali sta, da bodo imele deklice, ki dlje časa obiskujejo vrtnarski krožek in 

so bolj aktivne pri sodelovanju v različnih vrtnarskih dejavnostih ter so se posledično naučile 

več vrtnarskih spretnosti, največje zanimanje za vrtnarjenje. 

Analiza rezultatov je pokazala, da imajo na otrokovo zanimanje za vrtnarjenje največji vpliv 

naučene vrtnarske spretnosti. Velik vpliv ima tudi sodelovanje otrok v različnih vrtnarskih 

dejavnostih, ki poleg osnovnih (sejanje, zalivanje, puljenje plevela, gnojenje in nabiranje 

pridelkov) zajemajo tudi načrtovanje vrtov in njihovo upravljanje, torej da so otroci v celoten 

proces aktivno vključeni. Aktivno sodelovanje, odločanje in vodenje namreč privedejo do 

občutka pripadnosti, krepijo samozavest ter otrokom dajo občutek, da so z lastnim 

sodelovanjem veliko prispevali k skupnosti. Spol ima na zanimanje za vrtnarjenje malo 

neposrednega vpliva, se pa je več deklic lotevalo dejavnosti, ki vključujejo načrtovanje in 

upravljanje vrtov. Prav tako so bile deklice pri upravljanju vrta bolj skrbne. Dolžina 

obiskovanje vrtnarskega krožka je pomembna z vidika, da dlje časa kot so otroci preživeli v 

stiku z vrtom, bolj aktivno so se vključevali v dejavnosti in postajali v vrtnarjenju bolj 

samozavestni. Pri tem je imel pomembno vlogo občutek ponosa v primeru, da je bila njihova 

vzgoja zelenjave uspešna. 

Lekies in Sheavly (2007) sta zaključili z mislijo, da bi morali odrasli, ki delajo z otroki v šoli 

in skupnosti, določiti načine za boljše vključevanje otrok in mladostnikov v vse faze 

načrtovanja, izvajanja in vzdrževanja vrta ter večjo pozornost nameniti vključevanju dečkov. 

 

2.5   ODNOS UČENCEV DO DOMA PRIDELANE ZELENJAVE 

 

Williams in Brown (2012) izrazita nezadovoljstvo ob dejstvu, da se na globalni ravni zelenjava 

danes dojema bolj kot potrošna dobrina in ne kot nekaj živega, kar nam »podarja« narava in bi 

morali spoštovati. Izginjanje malih kmetij in globalizacija sistemov prehranjevanja so 

povzročili, da otroci danes ne vedo več, kako zelenjava raste, na kakšen način se jo goji in kako 

sploh pride na naše krožnike. Tudi Western Growers Foundation (2013) je v svoji publikaciji 

zapisala, da je najpogostejši odgovor otrok ob vprašanju od kod pride zelenjava ta, da pride iz 

trgovine.  
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Evans, Ranjit, Fair, Jennings in Warren (2016) so mnenja, da je razumevanje izvora in načina 

pridelave zelenjave bistveno za oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad in ravno vrtnarjenje 

predstavlja obetaven način za doseganje tega cilja. 

 

2.5.1   Zdravstveni vidik uživanja zelenjave (in sadja) 

 

Za razvoj zdravih prehranjevalnih navad učencev je ključnega pomena, da vsakodnevno 

zaužijejo dovolj sadja in zelenjave, saj s tem, kot poudarja M. Bajt (2016), v telo vnesejo tudi 

polno mineralov, vitaminov, vlaknin, antioksidantov in drugih snovi, ki jih mlad organizem 

potrebuje. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (2019) na 

spletni strani za promocijo lokalne hrane navaja, da je dnevno priporočljivo zaužiti od 400 do 

650 gramov raznolikega in svežega sadja ter zelenjave. Vsak dan naj bi torej zaužili 3 do 5 enot 

zelenjave in 2 do 4 enote sadja. Za enoto zelenjave si lahko predstavljamo: 

• veliko skledo (pribl. 20 dag) surove listnate zelenjave – solata, radič, špinača, 

• skodelico (pribl. 10 dag) kuhane ali surove sesekljane zelenjave - brokoli, cvetača, 

korenje, zelje, ohrovt, kolerabica, stročji fižol, kisla repa, kislo zelje, 

• dve manjši papriki ali paradižnika (pribl. 15 dag), manjšo peso ali kolerabo (pribl. 10 

dag), manjšo čebulo (pribl. 10 dag), 

• en majhen kozarec (1 dl) zelenjavnega soka. 

Razmerje med zaužitim sadnjem in zelenjavo ne sme biti enako, prevladovati mora zelenjava 

(najmanj 250 g), pri čemer je krompir izključen. Sadja naj bi zaužili najmanj 150 g na dan. 

Priporoča se uživanje lokalno pridelanega sadja in zelenjave, saj obstaja večja verjetnost, da sta 

primerno dozorela in imata višjo hranilno vrednost. 

 

2.5.2   Uživanje zelenjave in sadja med učenci 

 

M. Bajt (2016) ugotavlja, da je prehranjevanje bolj čustveno kot racionalno dejanje, saj učenci 

na podlagi opravljenih raziskav večinoma poznajo priporočila in koristi zdravega 

prehranjevanja z lokalno pridelanim sadjem in zelenjavo, ampak jih velikokrat ne upoštevajo. 

Raje kot zelenjavo uživajo sadje, prav tako uživanje zelenjave z leti upada, naj pa bi jo dekleta 

zaužila več kot fantje. Gregorič (2010) je v raziskavi ugotovil, da je izbira hrane, ki jo bodo 

učenci zaužili, odvisna predvsem od: 

• prijetnega okusa, 

• dobrega videza, 

• razpoložljivosti doma, 

• njihovih prehranskih navad, 

• poznavanja določenih živil, 

• prehranskega vedenja vrstnikov in družine, 
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• spodbud iz okolja, v katerem otrok živi. 

Na podlagi naštetih kriterijev lahko sklepamo, pravi Gregorič (2010), da zelenjava med učenci 

ni bolj priljubljena, ker ni tako sladkega okusa in prijetnega videza, prav tako je možno, da 

učencem doma ni vedno na razpolago. Možen vzrok je tudi nepoznavanje različnih vrst 

zelenjave in premalo spodbud iz okolja za njeno uživanje. Pri odločanju za zdravo 

prehranjevanje učenci namreč naletijo na razne ovire, saj na reklamnih panojih večinoma vidijo 

le nezdravo hrano, ki je hkrati še lahko dostopna, ima prijeten okus in je časovno hitro 

pripravljena. Velikokrat jim že starši s svojimi navadami ne predstavljajo dobrega zgleda ter 

jih k takšnemu prehranjevanju celo spodbujajo. 

 

2.5.3   Dejavniki, ki vplivajo na uživanje doma pridelane zelenjave 

 

E. Ozer (2007) je mnenja, da je treba otroke že od majhnega spoznavati z zelenjavo in jih, če 

imamo to možnost, vključevati v dejavnosti na vrtu, saj bodo tako aktivno vpleteni v proces 

domače pridelave zelenjave. S tem bodo spoznavali različne vrste zelenjave in jo tudi brez 

problema poskusili, saj bo predstavljala rezultat njihovega dela. Pristen stik z vrtnarjenjem že 

od otroštva je torej le eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na pogostejše uživanje doma pridelane 

zelenjave, v nadaljevanju pa je podrobneje predstavljenih še nekaj drugih. 

Vpliv izkušenj 

Nedvomno predstavlja otrokova lastna aktivnost pomemben dejavnik pri uživanju doma 

pridelane zelenjave. Seldin (2018), ki v svoji knjigi predstavi vzgojo po metodi montessori, je 

namreč prepričan, da otroci radi uživajo zelenjavo, ki jo pridelajo sami. Tudi Evans idr. (2016) 

so na podlagi prepričanja, da je kvaliteta prehranjevalnih navad učencev odvisna od tega, koliko 

izkušenj imajo učenci z vrtnarjenjem in če v njem uživajo, med letoma 2012 in 2013 izvedli 

raziskavo, v kateri so sodelovali tretješolci osemindvajestih Teksaških osnovnih šol (skupaj 

1326 učencev). V raziskavi so primerjali izkušnje učencev z vrtnarjenjem, njihov odnos do 

vrtnarjenja in število različnih vrst zelenjave, ki jih učenci uživajo pred sodelovanjem v 

vrtnarskih aktivnostih tega programa ter po njem. Pred pričetkom programa kar 31 % učencev 

ni imelo izkušenj z vrtnarjenjem, 42 % pa jih je imelo veliko izkušenj. Ugotovili so, da največ 

zelenjave vsakodnevno pojedo ravno učenci, ki so imeli z vrtnarjenjem več izkušenj in so v 

raziskavi potrdili, da v njem uživajo. Prav tako so ti učenci kazali večje zanimanje za raznoliko 

zelenjavo. Čeprav sodelovanje na vrtu ne vključuje samo vrtnarskih aktivnosti, lahko 

zaključimo, da vrtnarjenje kljub temu spodbuja uživanje zelenjave pri učencih, saj se jim s tem 

poveča dostop do raznolike zelenjave. 

Vpliv staršev 

Otroci pogosto pravijo, da določene zelenjave ne marajo, čeprav jo mogoče sploh še niso 

poskusili. Kot razlog I. Adams (2012) navede dejstvo, da jim jo starši še niso predstavili oz. jim 

jo niso ponudili v obliki, ki bi se jim zdela zanimiva in bi jo zlahka zaužili. Prav tako pravi, da 
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je najboljši način spodbujanja uživanja doma pridelane zelenjave pri otrocih ta, da so jim starši 

zgled, saj jim nima smisla vsiljevati načel zdravega prehranjevanja, če jih sami ne upoštevajo. 

Starši imajo namreč velik vpliv na prehranjevalne navade svojih otrok, zato je pomembno, da 

jih z raznoliko in doma pridelano zelenjavo seznanijo čim prej. Na srečo se jih vedno več 

zaveda, da je zelenjava, ki je prepotovala dolgo pot in je bila nekaj časa skladiščena, manj 

kakovostna od doma pridelane, sveže zelenjave. Kljub temu agronomka J. Jošar (2015) 

opozarja, da je za marsikoga predraga in je njena nabava preveč zapletena – industrijsko 

pridelano zelenjavo dobiš v vsaki najbližji trgovini, medtem ko moraš za nakup lokalnih 

pridelkov oditi na tržnico ali na določeno kmetijo oz. jo vzgojiti sam. Poudarja pa, da je doma 

pridelana zelenjava bogatejša z vitamini, minerali ter drugimi bioaktivnimi snovmi in kar je 

najpomembneje – vzgojena je brez uporabe pesticidov. 

Vpliv šole in učiteljev 

Western Growers Foundation (2013) v publikaciji razpravlja o tem, da večja izpostavljenost in 

razumevanje doma pridelane zelenjave predstavlja boljšo možnost, da otrok vzpostavi zdrave 

prehranjevalne navade. Ključno je, da se vse učence (sploh mestne, ki doma mogoče nimajo te 

priložnosti) vpelje v svet doma pridelane zelenjave in ni ga boljšega načina kot to, da se v šolski 

program uvede šolski vrt, kjer učenci gojijo svojo zelenjavo, učitelji pa jim nudijo strokovno 

podporo, jim dajejo zagon in motivacijo ter jih učijo spoštovanja »darov« narave. Učenci ob 

lastnem pridelku čutijo notranje zadovoljstvo in toliko raje poskusijo vse, kar so pridelali. Z 

aktivnostmi na šolskem vrtu jih namreč povežemo z zdravo zelenjavo. 

 

2.5.3   Prednosti doma pridelane zelenjave 

 

Vrtnarjenje na domačem vrtu ali njivi, ki je bilo včasih ključno za preživetje, je po drugi 

svetovni vojni, kot navaja M. Ribarič (2014), postalo manj pomembno. Danes mu ponovno 

posvečamo večjo pozornost, saj se vse bolj zavedamo, da s tem ne koristimo samo sebi, ampak 

tudi okolju. Že kupovanje lokalno pridelane zelenjave je odličen način zmanjševanja 

negativnega vpliva na okolje, še boljša pa je vzgoja lastne zelenjave. Največje prednosti doma 

pridelane zelenjave, opisane na spletni strani Vrt in narava (2013), so: 

Skrb za okolje 

Preden industrijsko pridelana zelenjave pride na naše krožnike, mora prepotovati kar nekaj 

kilometrov, pri tem pa se porabljajo fosilna goriva, ki okolje onesnažujejo. Prav tako se v želji 

po najhitrejši pridelavi čim večjega števila pridelka, uporabljajo različne kemikalije, ki v naravi 

niso dobrodošle. Z domačo pridelavo torej znižamo ali izničimo stroške prevoza ter okolja 

dodatno ne obremenjujemo z uporabo umetnih škropiv in gnojil. 

Skrb za zdravje 

Pri domači zelenjavi vedno vemo, kako smo jo vzgojili in imamo uporabo kemičnih in bioloških 

pripravkov pod nadzorom. V primeru, da uporabljamo le naravna sredstva za zatiranje 
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škodljivcev in naravna gnojila (kompost, hlevski gnoj), je naš pridelek popolnoma ekološki. 

Paziti moramo le, da je tudi okolje, v katerem imamo vrt, neonesnaženo in v bližini ni kakšne 

težke industrije. 

Sveža in bolj kvalitetna zelenjava 

Velika prednost domačega vrta je ta, da nam je sveža zelenjava vedno na voljo. Domača 

zelenjava je tudi boljšega okusa in ima višjo hranilno vrednost, četudi ne izgleda tako »lepo« 

kot industrijsko pridelana. V sebi ima več vitaminov, saj tudi Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (2019) na spletni strani navaja, da se z daljšanjem 

verige od pridelovalca do potrošnika zelo zmanjša vsebnost C-vitamina v zelenjavi, prav tako 

pa tudi vitaminov A, B in E. 

Gibanje na svežem zraku in sprostitev 

Vzgajanje lastne zelenjave od nas zahteva kar nekaj pozornosti ter nam hkrati omogoča 

sprostitev in gibanje na svežem zraku, kar ugodno vpliva na naše počutje. 

Prihranek denarja 

Kupovanje zelenjave skozi celo leto ni poceni, zato lahko z lastnim vrtom tudi privarčujemo. 

Semena namreč niso draga, prav tako je nekatera možno posušiti in uporabiti za prihodnje leto. 

Edina pomankljivost je, da imamo v tem primeru na voljo le sezonsko zelenjavo.  

Lastno zadovoljstvo 

Vsak, ki se loti domačega vrtnarjenja, vanj vloži veliko truda, zato je veselje in zadovoljstvo ob 

pobiranju pridelka še toliko večje. 
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3   EMPIRIČNI DEL 

 

V empiričnem delu je opredeljen raziskovalni problem, navedeni so cilji in raziskovalna 

vprašanja ter opisana sta metoda in raziskovalni pristop. Rezultati so interpretirani in 

predstavljeni s preglednicami ter grafi. 

 

3.1   OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Danes učenci zaradi porasta tehnologije (pametni telefoni, tablice, računalniki) vse hitreje 

izgubljajo stik z naravo in so prikrajšani za veliko izkušenj, ki so bile za njihove prednike morda 

samoumevne. Kot poudarjata Williams in Brown (2012), je stik z naravo pomemben za 

pozitiven telesni, spoznavni, čustveno-osebnostni in socialni razvoj otrok. Izpostavita tudi, 

kako pomembno je ozaveščanje o pomenu zdrave prehrane in lastnega vzgajanja vrtnin, saj 

mnogo otrok danes ne ve več, od kod pride hrana, ki jo imajo vsak dan na jedilniku, in kako je 

bila pridobljena. V magistrskem delu smo raziskali, koliko učencev petega razreda osnovne 

šole ima izkušnje z vrtnarjenjem in ugotavljali, kakšne so in kje so jih pridobili ter kako vplivajo 

na njihov odnos do doma pridelane zelenjave. 

 

3.2   CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšne izkušnje imajo učenci petega razreda, ki prihajajo iz 

različnih okolij (mesto/podeželje), z vrtnarjenjem, in kako slednje vplivajo na njihov odnos do 

doma pridelane zelenjave. Prav tako smo raziskali, kje so učenci omenjene izkušnje pridobili 

(doma in/ali v šoli). Ugotavljali smo tudi, kako priljubljena je zelenjava med učenci in katero 

imajo najraje. Na podlagi zastavljenih ciljev smo oblikovali pet raziskovalnih vprašanj. 

 

3.2.1   Raziskovalna vprašanja 

 

1. Ali učenci petega razreda radi uživajo zelenjavo, kako pogosto jo uživajo in katero imajo 

najbolj/najmanj radi? 

2. Ali imajo učenci petega razreda izkušnje z vrtnarjenjem, in če jih imajo, kakšne so ter kje so 

jih pridobili? 

3. Ali imajo učenci s podeželja več izkušenj z vrtnarjenjem kot tisti iz mesta? 

4. Ali imajo učenci s podeželja pozitivnejši odnos do doma pridelane zelenjave kot tisti iz 

mesta? 
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5. Ali se glede na količino izkušenj z vrtnarjenjem med učenci pojavljajo razlike v odnosu do 

doma pridelane zelenjave? 

 

3.3   METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno ne-eksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Raziskovalni pristop je kvantitativen. 

 

3.3.1   Opis vzorca 

 

V raziskavo smo vključili slučajnostni vzorec učencev petega razreda štirih slovenskih 

osnovnih šol. Šole smo izbrali na podlagi naslednjih kriterijev: 

• Mestna šola (znotraj mestnega središča), kjer izvajajo vrtnarski krožek. 

• Mestna šola (znotraj mestnega središča), kjer vrtnarskega krožka ne izvajajo. 

• Podeželska šola (izven mestnega središča), kjer izvajajo vrtnarski krožek. 

• Podeželska šola (izven mestnega središča), kjer vrtnarskega krožka ne izvajajo. 

Za takšne kriterije smo se odločili, da bi dobili širok razpon učencev (od učencev mestne šole, 

kjer ne izvajajo vrtnarskega krožka, za katere smo menili, da imajo najmanj možnosti za 

pridobivanje izkušenj z vrtnarjenjem, vse do učencev podeželske šole, kjer izvajajo vrtnarski 

krožek, ki pa imajo po našem mnenju največ možnosti, da se vključijo v dejavnosti, povezane 

z vrtnarjenjem, in pridobijo omenjene izkušnje).  

Opis vzorca smo oblikovali na podlagi demografskih podatkov, ki smo jih pridobili pri prvih 

treh vprašanjih v anketnem vprašalniku. V nadaljevanju je prikazana struktura anketiranih 

učencev glede na spol, lokacijo domovanja (mesto/podeželje) in vrsto obiskovane šole 

(mestna/podeželska). 

Vprašalnik smo osebno razdelili med učence enega oddelka petega razreda na vsaki izbrani 

šoli, skupno med 82 učencev.  

Z grafom 1 smo prikazali razmerje med deklicami in dečki. 
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Graf 1: Vzorec glede na spol                 

Iz grafa 1 lahko razberemo, da je v anketi sodelovalo več deklic kot dečkov. Vzorec je bil glede 

na spol dokaj uravnotežen, saj je bilo deklic 46, kar predstavlja 56 %, dečkov pa 36, kar znaša 

44 % vseh sodelujočih v anketi. Vsi so bili učenci petih razredov. 

Na grafu 2 je predstavljen vzorec glede na lokacijo domovanja. 

 

Graf 2: Vzorec glede na lokacijo domovanja 

 

Na grafu 2 opazimo, da 43 anketiranih učencev prebiva na podeželju (52 %). V mestu živi 39 

anketiranih učencev, kar predstavlja 48 % vseh sodelujočih v raziskavi. Tudi glede na lokacijo 

domovanja je vzorec dokaj enakomerno porazdeljen, nekoliko več anketirancev prebiva na 

podeželju kot v mestu. Podatki so pričakovani in se večinoma skladajo z izbiro šol (enako 

število mestnih kot podeželskih šol). 

46; 56%36; 44%
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Graf 3 prikazuje, kakšne vrste šolo anketirani učenci obiskujejo. 

 

Graf 3: Vzorec glede na vrsto obiskovane šole 

Z grafa 3 lahko razberemo, da 42 učencev (51 %) obiskuje podeželsko šolo in 40 učencev (49 

%) šolo v mestu. Nekoliko več anketiranih učencev torej obiskuje podeželsko šolo, vseeno pa 

je razmerje v številu učencev s podeželskih in mestnih šol skoraj enako. S primerjavo grafa 2 

in 3 prav tako vidimo, da se samo pri enem učencu lokacija obiskovane šole in lokacija 

domovanja razlikuje (šola se v mestu in prihaja s podeželja). 

 

3.3.2   Opis instrumenta 

 

Podatke za predstavitev rezultatov smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika (priloga 2), ki 

smo ga sestavili izključno za namen te raziskave. Vprašalnik je sestavljen iz 18 vprašanj, izmed 

katerih je 12 vprašanj zaprtega tipa, 2 polodprtega in 4 odprtega tipa. Prva tri vprašanja v 

vprašalniku smo uporabili za opis vzorca, saj zajemata osebne podatke anketirancev (spol, vrsta 

obiskovane šole in lokacija domovanja). Drugi del vprašalnika smo razdelili v tri vsebinske 

sklope. V prvem sklopu (4.-7. vprašanje) smo raziskovali uživanje zelenjave med učenci petega 

razreda, v drugem (8. vprašanje) smo s pomočjo Likertove lestvice stališč preverjali njihov 

odnos do doma pridelane zelenjave, v tretjem (9.-18. vprašanje) pa izkušnje anketiranih 

učencev z vrtnarjenjem, ki so jih pridobili doma in/ali v šoli. 

Anketiranci so odgovarjali na različno število vprašanj, odvisno od odgovorov, ki so jih 

podajali. Za primer lahko vzamemo učenca, ki je na 12. vprašanje odgovoril z ne, kar je 

pomenilo, da je lahko preskočil 13. vprašanje. Prav tako je lahko učenec, ki še nikoli ni vrtnaril, 

preskočil zadnja tri vprašanja, ki so se navezovala na posamezne dejavnosti pri vrtnarjenju. S 

tem smo preprečili, da bi učenec prenehal z reševanjem vprašalnika, ker ne bi našel ustreznega 

odgovora. 
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Preden smo raziskavo izvedli na šolah, smo opravili še pilotski preizkus sestavljenega 

instrumenta. Anketni vprašalnik je rešila ena odrasla oseba in en učenec petega razreda, ki sta 

nato ocenila primernost odgovorov, ponujenih pri zaprtih tipih vprašanj in podala mnenje o 

razumljivosti vprašalnika. Slednji se je obema zdel jasen in razumljiv, zato potrebe po 

spreminjanju vprašanj ni bilo. 

 

3.3.2.1     Merske karakteristike anketnega vprašalnika 

 

Z zbranimi podatki smo lahko odgovorili na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja, zato je 

anketni vprašalnik vsebinsko veljaven. Objektivnost anketnega vprašalnika smo dosegli z 

zagotavljanjem enakih pogojev učencem, ki so izpolnjevali anketni vprašalnik, občutljivost pa 

z uporabo petstopenjskih lestvic v vprašalniku. Reševanje vprašalnika je bilo anonimno, med 

raziskovanjem smo upoštevali načela etike v raziskovanju. 

 

3.3.3   Postopek zbiranja podatkov 

 

Rezultate smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, sestavljenega izključno za namen te 

raziskave (priloga 2). Zbiranje podatkov je potekalo od 15. oktobra do 27. novembra 2018. 

Prošnjo za sodelovanje v raziskavi smo poslali na več šol po Sloveniji (večinoma v 

osrednjeslovenski in gorenjski regiji) in na koncu izbrali štiri, ki so izpolnjevale naše kriterije. 

Po pridobitvi soglasij staršev učencev, ki so bili pripravljeni sodelovati v anketi (priloga 1), 

smo jih obiskali na šoli in jim vprašalnike osebno razdelili. Čas reševanja ni bil omejen. 

 

3.3.4   Postopki obdelave podatkov 

 

Obdelava podatkov, zbranih v raziskavi, je bila kvantitativna. Za opis vzorca smo uporabili 

osnovno deskriptivno statistiko. Dobljene rezultate smo vnesli v program Microsoft Office 

Excel, nato pa še v IMB SPSS Statistics. 

Podatke, s katerimi smo odgovorili na raziskovalna vprašanja, smo obdelali s programoma 

Microsoft Office Excel in IMB SPSS Statistics. Podatke smo predstavili s preglednicami in 

grafi. S t-testom smo preverili, ali obstajajo razlike med mestnimi in podeželskimi učenci glede 

pogostosti izvajanja določenih dejavnosti na vrtu in glede strinjanja s posameznimi trditvami o 

odnosu do doma pridelane zelenjave. S testom analize varianc (ANOVA) smo preverili, ali se 

glede na količino izkušenj z vrtnarjenjem med učenci pojavljajo razlike v odnosu do doma 

pridelane zelenjave. Odgovore na vprašanja odprtega tipa smo po podobnosti razvrstili v več 

skupin in jih predstavili v preglednicah. 
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3.4   REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Analizo rezultatov, pridobljenih v raziskavi, smo zaradi boljše preglednosti razdelili v skupine 

po tematskih sklopih, ki smo jih oblikovali že med samo izdelavo anketnega vprašalnika. V 

posamezen sklop smo vpletli še raziskovalna vprašanja. 

 

3.4.1   Uživanje zelenjave med učenci petih razredov 

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju smo najprej želeli preveriti, koliko učencev rado uživa 

zelenjavo. 

Graf 4 prikazuje, koliko učencev ima rado zelenjavo. 

 

Graf 4: Ali učenci radi uživajo zelenjavo 

 

Graf 4 prikazuje, da je v raziskavi 33 učencev (40 %) odgovorilo, da radi uživajo vso zelenjavo, 

ostalih 49 (60 %) pa ima rado le določeno zelenjavo, kar je bil tudi najbolj pogost in pričakovan 

odgovor. Presenetilo nas je, da med anketiranimi učenci ni bilo nikogar, ki zelenjave ne bi rad 

užival, kar je, če so učenci odgovarjali iskreno, zelo spodbudno. Možno je tudi, da so učenci 

obkrožili odgovor, za katerega vedo, da bi bil najbolj zaželjen, čeprav v resnici zelenjave ne 

uživajo radi oz. ne marajo vseh vrst zelenjave. 

Peto in šesto vprašanje je bilo odprtega tipa. Zanimalo nas je, katera zelenjava je med učenci 

najbolj in katera najmanj priljubljena. Učenci so pri obeh vprašanjih lahko napisali več vrst 

zelenjave. 

Preglednica 1 prikazuje, kolikokrat so učenci določeno zelenjavo napisali kot tisto, ki jim je 

všeč, kar nam pove, katera zelenjava je najbolj priljubljena in katera nekoliko manj. 

33; 40%

49; 60%

0; 0%
Da

Samo nekatero

Ne
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Število 

omemb 
Vrsta zelenjave 

60 zelena solata 

56 korenje 

42 paradižnik 

38 krompir 

35 kumare 

30 paprika 

28 brokoli 

26 zelje 

25 koruza 

20 cvetača 

18 fižol 

16 čebula 

13 rdeča pesa 

13 grah 

12 buče 

12 redkvice 

10 radič 

10 por 

10 bučke 

10 špinača 

9 peteršilj 

8 motovilec 

8 repa 

8 ohrovt 

8 česen 

7 koleraba 

7 zelena 

6 blitva 

6 artičoka 

6 rukola 

6 šparglji 

Preglednica 1: Zelenjava, ki jo imajo učenci radi 
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Iz preglednice 1 razberemo, da ima večina anketiranih petošolcev najraje zeleno solato, ki je 

bila omenjena kar 60-krat. Po priljubljenosti ji sledita korenje (56 omemb) ter kmalu za njim še 

paradižnik (42 omemb). Zelje, brokoli in cvetača so bili za priljubljeno zelenjavo označeni 

večkrat, kot smo pričakovali, saj ta v naši mladosti ni veljala kot zelo okusna. Ob pogledu na 

preglednico 1 lahko tudi vidimo, da so učenci navedli res veliko različnih vrst zelenjave, kar 

kaže na široko znanje o vrtninah in razgledanost anketiranih učencev. 

 

V preglednici 2 je prikazano, kolikokrat so učenci določeno zelenjavo omenili kot tisto, ki je 

ne marajo, kar nam pove, katera zelenjava je najmanj priljubljena in katera nekoliko bolj. 

 

Število 

omemb 
Vrsta zelenjave 

20 brokoli 

17 ohrovt 

14 cvetača 

13 redkvice 

13 zelje 

12 por 

12 fižol 

11 jajčevci 

10 grah 

9 česen 

9 čebula 

8 paprika 

8 rdeča pesa 

8 radič 

7 kumare 

7 korenje 

7 buče 

7 peteršilj 

6 bučke 

6 repa 

5 krompir 

5 zelena solata 

5 paradižnik 

5 regrat 
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5 motovilec 

5 šparglji 

5 artičoka 

5 čičerika 

5 koleraba 

4 zelena 

4 koruza 

4 bob 

3 špinača 

Preglednica 2: Zelenjava, ki jo učenci ne marajo 

 

Na preglednici 2 lahko vidimo, da je najmanj priljubljena zelenjava anketiranih učencev brokoli 

(20 omemb), sledi mu ohrovt (17 omemb). Prav tako učenci niso najbolj navdušeni nad cvetačo, 

redkvicami, zeljem, porom, fižolom in jajčevci, vendar je število omemb naštete zelenjave 

relativno majhno, zato jih na splošno ne moremo označiti za nepriljubljeno zelenjavo. Tudi pri 

odgovorih na to vprašanje nas je navdušilo, koliko različnih vrst zelenjave učenci poznajo. 

Opazili smo še, da se določene vrste zelenjave približno enako številčno pojavijo na obeh 

seznamih, tako na seznamu priljubljene zelenjave kot tudi na seznamu nepriljubljene zelenjave 

(npr. cvetača, brokoli in redkvice). 

 

Nato nas je zanimalo, kako pogosto se zelenjava znajde na jedilniku anketiranih učencev. 

Rezultati so prikazani v preglednici 3, vidne so tudi razlike med spoloma. Zeleno obarvani 

odstotki predstavljajo večinski delež. 

Spol 

Pogostost uživanja zelenjave 

Skupaj 
Vsak dan 

Nekajkrat 

na teden 
Redko Zelo redko Nikoli 

Dečki 

% 

17 

47,2 

14 

38,9 

3 

8,3 

2 

5,6 

0 

0 

36 

100 

Deklice 

% 

23 

50,0 

20 

43,5 

1 

2,2 

2 

4,3 

0 

0 

46 

100 

Skupaj 

% 

40 

48,8 

34 

41,5 

4 

4,9 

4 

4,9 

0 

0 

82 

100 

Preglednica 3: Pogostost uživanja zelenjave glede na spol 

 

Iz preglednice 3 je razvidno, da večina učencev (40) zelenjavo uživa vsak dan, kar je skoraj 

polovica vseh anketiranih. Med njimi je 23 deklic in 17 dečkov. Nekajkrat na teden zelenjavo 

uživa 34 učencev, med njimi je 20 deklic in 14 dečkov. Trije učenci in ena učenka uživajo 

zelenjavo redko. Dva učenca in dve učenki uživata zelenjavo zelo redko. Nihče izmed učencev 
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ni odgovoril, da zelenjave nikoli ne uživa, kar nas je presenetilo. Zelenjavo pogosteje uživajo 

deklice, kar se sklada z ugotovitvami M. Bajt (2016), a vendar med našimi anketiranci tudi pri 

dečkih ni bilo večjih odstopanj glede pogostosti uživanja zelenjave. 

 

3.4.2   Izkušnje učencev petega razreda z vrtnarjenjem 

 

Z analizo vprašanj v tem sklopu smo odgovorili na drugo in tretje raziskovalno vprašanje. 

Najprej nas je zanimalo, če imajo učenci petega razreda izkušnje z vrtnarjenjem, kakšne so in 

kje so jih pridobili. 

V preglednici 4 je prikazano, koliko učencev je že kdaj vrtnarilo. 

 

Si že kdaj vrtnaril? f f% 

Da 80 97,6 

Ne 2 2,4 

Preglednica 4: Število učencev, ki so že kdaj vrtnarili 

 

Na preglednici 4 vidimo, da jih je od vseh anketiranih učencev 80 že kdaj vrtnarilo, kar je 97,6 

%. Samo dva učenca (2,4 %) še nikoli nista vrtnarila, zato tudi nista odgovarjala na vprašanja, 

povezana z izkušnjami na vrtu. Skoraj vsi učenci so torej že imeli stik z vrtnarjenjem in ne glede 

na to, kje so se z njim srečali, je ugotovitev izredno pozitivna. Bili smo namreč mnenja, da bo 

učencev, ki še nikoli niso vrtnarili, več. Možno je, da so pritrdilno odgovorili tudi učenci, ki so 

kdaj le stopili na vrt, četudi nikoli niso zares vrtnarili. 

 

V preglednici 5 je prikazano, kje so učenci pridobili izkušnje z vrtnarjenjem. 

 

Kje si vrtnaril? f f% 

Doma 33 41,3 

Doma in drugod 23 28,7 

Drugod 12 15,0 

Doma in v šoli 5 6,3 

Doma in v šoli in drugod 3 3,8 

V šoli 2 2,5 

V šoli in drugod 2 2,5 

Skupaj 80 100 

Preglednica 5: Kraj, kjer so učenci pridobili izkušnje z vrtnarjenjem 

 

Iz preglednice 5 je razvidno, da je največ učencev (33) vrtnarilo doma, 23 pa jih je poleg doma 

vrtnarilo še nekje drugje. Najmanj učencev je izkušnjo z vrtnarjenjem pridobilo samo v šoli (2) 

ali v šoli in drugod (2). Pričakovali smo, da je največ učencev vrtnarilo predvsem doma (kar se 

je tudi pokazalo), a so nas rezultati vseeno presenetili, saj smo si predstavljali, da je več učencev 
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izkušnje z vrtnarjenjem pridobilo tudi v šoli, sploh ker sta dve izmed izbranih šol imeli šolski 

vrt in možnost obiskovanja vrtnarskega krožka. 

 

Učenci, ki so pri 11. vprašanju obkrožili, da so poleg navedenih možnosti odgovorov izkušnje 

nabirali tudi drugod, so morali napisati lasten odgovor. Preglednica 6 prikazuje, kaj so napisali. 

 

Vrtnarjenje - drugod f f% 

Pri starih starših 30 75 

Pri sorodnikih 5 12,5 

Na vikendu 2 5 

Pri sosedih 1 2,5 

V vrtcu 1 2,5 

Na kmetiji 1 2,5 

Skupaj 40 100 
Preglednica 6: Kraj, kjer so učenci poleg navedenih možnosti še pridobili izkušnje z vrtnarjenjem 

 

Iz preglednice 6 lahko razberemo, da je na vprašanje odprtega tipa odgovorilo 40 učencev. 

Večina izmed njih (30) je izkušnje na vrtu pridobila pri starih starših. Nekaj (5) jih je vrtnarilo 

pri ostalih sorodnikih (teta, stric, ipd.), dva na vikendu, ostali trije pa so vrtnarili pri sosedih, v 

vrtcu in na kmetiji. Rezultati nas pri tej nalogi niso presenetili, saj smo pričakovali, da bodo 

poleg ali namesto družine verjetno stari starši tisti, ki imajo svoj vrtiček in svoje znanje ter 

zavedanje o pomembnosti domače pridelave zelenjave prenašajo na vnuke. 

 

Preglednica 7 prikazuje, koliko anketiranih učencev obiskuje šolo, kjer izvajajo vrtnarski 

krožek, in koliko šolo, kjer vrtnarskega krožka ne izvajajo. 

 

Na šoli izvajajo vrtnarski 

krožek 
f f% 

Da 36 43,9 

Ne 46 56,1 

Skupaj 82 100 

Preglednica 7: Prisotnost vrtnarskega krožka na obiskovani šoli 

 

Iz preglednice 7 je razvidno, da je 36 učencev (43,9 %), sodelujočih v anketi, prihajalo iz šol, 

kjer so izvajali vrtnarski krožek, 46 (56,1 %) pa iz šol, kjer krožka niso izvajali. Glede na to, da 

smo izbrali enako število šol z vrtnarskim krožkom kot tistih brez, nas ne preseneča, da je 

porazdelitev učencev približno uravnotežena, je pa nekoliko več anketirancev prihajalo iz šol, 

kjer krožka niso izvajali, saj so bili peti razredi po številu učencev različno veliki. 

 

Preverili smo še, koliko anketiranih petošolcev sploh izkorišča to možnost in v okviru interesnih 

dejavnosti obiskuje vrtnarski krožek. Rezultati so prikazani v preglednici 8. 
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Obiskovanje vrtnarskega 

krožka 

f (f%) 

Mesto Podeželje Skupaj 

Da 6 (16,7) 4 (11,1) 10 (27,8) 

Ne 13 (36,1) 13 (36,1) 26 (72,2) 

Skupaj 19 (52,8) 17 (47,2) 36 (100) 

Preglednica 8: Obiskovanje vrtnarskega krožka med učenci, ki imajo to možnost 

 

Iz preglednice 8 razberemo, da trenutno le 10 anketiranih učencev obiskuje vrtnarski krožek, 

kar je 27,8 % vseh, ki imajo to možnost. Med njimi je največ tistih, ki živijo v mestu (6), štirje 

pa prihajajo s podeželja. Vrtnarskega krožka ne obiskuje 26 (72,2 %) učencev, čeprav imajo to 

možnost. Nad rezultati nismo navdušeni, saj si želimo, da bi več učencev obiskovalo vrtnarski 

krožek, a vendar se zavedamo, da je izbira interesnih dejavnosti zelo raznolika, prav tako pa 

verjetno število učencev, ki lahko sodelujejo pri vrtnarskem krožku, ni neomejeno, sploh v 

mestnih šolah, kjer primanjkuje prostora. 

 

Graf 5 prikazuje, koliko anketiranih učencev ima doma vrt. 

 

Graf 5: Prisotnost vrta na domu učencev 

 

Graf 5 prikazuje, da ima velika večina učencev (60, 73 %) doma vrt. Samo 22 učencev (27 %) 

doma nima možnosti za vrtnarjenje. Glede na to, da le 43 učencev prihaja s podeželja, smo nad 

rezultati navdušeni, saj to pomeni, da tudi mestne družine doma vrtnarijo. Pri primerjavi grafa 

5 in preglednice 5 lahko vidimo, da se podatki ne ujemajo popolnoma, saj je tam 64 učencev 

odgovorilo, da so izkušnje med drugimi pridobili tudi doma. Možna razlaga je, da so se nekateri 

učenci vmes preselili in so nekoč imeli vrt, danes pa te možnosti nimajo več oz. so vrtnarjenje 

opustili. 

 

Preglednica 9 predstavlja, koliko učencev, ki imajo doma vrt, prihaja s podeželja in koliko iz 

mesta. Z zeleno obarvana polja predstavljajo večinski delež. 

60; 73%

22; 27%

Doma je vrt

Doma ni vrta
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 Doma imam vrt 
Skupaj 

Da Ne 

 

 

 

Domovanje 

Mesto število 

učencev 
18 21 39 

 % znotraj 

mest. učencev 
46,2 53,8 100 

Podeželje število 

učencev 
42 1 43 

 % znotraj 

pod. učencev 
97,7 2,3 100 

 

 

Skupaj 

 
število vseh 

učencev 
60 22 82 

 
% znotraj 

vseh učencev 
73,2 26,8 100 

Preglednica 9: Razporeditev mestnih in podeželskih učencev, glede na prisotnost vrta na njihovem domu 

 

Na preglednici 9 lahko vidimo, da ima večina učencev s podeželja (42, 97,7 %) doma lasten 

vrt, samo eden vrta nima. Pri mestnih učencih je sicer več tistih, ki doma vrta nimajo (21, 53,8 

%), slaba polovica (46,2 %) pa vrt ima. Kljub temu so ugotovitve izjemno pozitivne, saj na 

podeželju še vedno skoraj vsi vrtnarijo in hkrati vrtnarjenje postaja priljubljena dejavnost tudi 

v mestih. 

 

Iz grafa 6 je razvidno, koliko učencev vrtnari vsako leto. 

 

Graf 6: Ali učenci vrtnarijo vsako leto 

 

64; 78%

10; 12%

8; 10%

Da

Ne, ampak bi si želel

Ne, in tudi nimam želje
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Graf 6 prikazuje, da vsako leto vrtnari kar 64 učencev (78 %), medtem ko jih je 10 (12 %) 

odgovorilo, da ne, ampak bi si želeli, 8 (10 %) pa jih ne vrtnari vsako leto in tudi nimajo želje 

po tem. Rezultati se skladajo z našimi pričakovanju, saj večina učencev vrtnari vsako leto ali si 

to vsaj želi, če bi imeli možnost. Tistih, ki si vrtnariti sploh ne želijo, je bilo na srečo zelo malo, 

bi pa bilo zanimivo izvedeti, kakšni so razlogi za to. 

 

V nadaljevanju smo preverili, ali obstajajo razlike med mestnimi in podeželskimi učenci glede 

izkušenj z vrtnarjenjem. Ugotavljali smo, koliko izmed njih vrtnari vsako leto ter kako pogosto 

izvajajo določene aktivnosti na vrtu. 

 

V preglednici 10 je prikazano, koliko podeželskih in mestnih učencev vsako leto vrtnari. 

 

 Vrtnarim vsako leto 

Skupaj 
Da 

Ne, 

ampak bi 

si želel 

Ne, ker 

nimam želje 

 

 

 

Domovanje 

Mesto 
število 

učencev 
25 7 7 39 

 % 30,6 8,5 8,5 47,6 

Podeželje 
število 

učencev 
39 3 1 43 

 %  47,6 3,7 1,2 52,4 

 

Skupaj 
 

število 

učencev 
64 10 8 82 

 %  78,0 12,2 9,8 100 

Preglednica 10: Delež mestnih in podeželskih učencev, ki vsako leto vrtnarijo 

 

Preglednica 10 prikazuje, da vsako leto vrtnari 64 anketiranih učencev, kar predstavlja 78,0 

%. Med njimi je več tistih s podeželja (39, 47,6 %), medtem ko mestnih učencev vsako leto 

vrtnari le 25 (30,6 %). Sedem mestnih (8,5 %) in trije učenci s podeželja (3,7 %) bi si želeli 

vrtnariti vsako leto, ampak nimajo te možnosti. Da sploh nimajo želje po vrtnarjenju je 

obkrožilo 8 učencev, izmed katerih je večina doma iz mesta (7, 8,5 %), le eden prihaja s 

podeželja. Kljub domnevam, da mestni učenci nimajo veliko možnosti za vrtnajenje, so 

rezultati spodbudni, saj jih več kot polovica še vedno vrtnari vsako leto. Za podeželske učence 

smo predvidevali, da bo delež tistih, ki vsakoletno vrtnarijo visok, in rezultati to potrjujejo. 

 

Preglednice 11, 12, 13, 14, 15, 16 in 17 prikazujejo, kako pogosto učenci izvajajo določeno 

dejavnost na vrtu ter kakšne so razlike v njihovem izvajanju med mestnimi in podeželskimi 

učenci. Obarvana polja predstavljajo večinski delež. 

 

Preglednica 11 prikazuje, kako pogosto učenci na vrtu rahljajo zemljo. 
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 Rahljanje 

Skupaj 
Nikoli Redko Občasno Pogosto 

Zelo 

pogosto 

 

 

 

Domovanje 

Mesto 
število 

učencev 
10 14 11 3 1 39 

 %  12,2 17,1 13,4 3,7 1,2 47,6 

Podeželje 
število 

učencev 
8 12 8 10 5 43 

 % 9,8 14,6 9,8 12,2 6,1 52,4 

 

Skupaj 
 

število 

učencev 
18 26 19 13 6 82 

 %  22,0 31,7 23,2 15,8 7,3 100 

Preglednica 11: Razlike v izvajanju dejavnosti (rahljanje) na vrtu med mestnimi in podeželskimi učenci 

 

Iz preglednice 11 lahko razberemo, da rahljanje vrta največ učencev (26, 31,7 %) izvaja redko. 

Ta odgovor prevladuje tako med mestnimi (14, 17,1 %) kot tudi med podeželskimi učenci (12, 

14,6 %). Zelo pogosto rahljanje izvaja le 6 učencev, kar je le 7,3 % vseh anketiranih. Rezultati 

se skladajo z našimi pričakovanji, saj menimo, da rahljanje ni najbolj zanimiva dejavnost za 

učence petih razredov, saj je za nekatere lahko preveč naporno, sploh pri večjih površinah vrtov. 

 

Preglednica 12 prikazuje, kako pogosto učenci gnojijo vrt. 

 

 Gnojenje 
Skupaj 

Nikoli Redko Občasno Pogosto 
Zelo 

pogosto 

 

 

 

Domovanje 

Mesto 
število 

učencev 
21 11 4 1 2 39 

 % 25,6 13,4 4,9 1,2 2,4 47,6 

Podeželje 
število 

učencev 
21 10 7 2 3 43 

 % 25,6 12,2 8,5 2,4 3,7 52,4 

 

Skupaj 
 

število 

učencev 
42 21 11 3 5 82 

 % 51,2 25,6 13,4 3,7 6,1 100 

Preglednica 12: Razlike v izvajanju dejavnosti (gnojenje) na vrtu med mestnimi in podeželskimi učenci 

 

Iz preglednice 12 je razvidno, da gnojenja vrta več kot polovica anketiranih učencev (42, 51,2 

%) ne izvaja nikoli. Ta odgovor je bil najbolj številčen tako pri mestnih (21, 25,6 %) kot tudi 

podeželskih učencih (21, 25,6 %). Nekaj učencev (21) gnojenje izvaja redko, le malo pa jih 

gnoji pogosto (3) ali zelo pogosto (5). Rezultati nas ne presenečajo, saj menimo, da tudi 

gnojenje ni najbolj priljubljena dejavnost med učenci in ga verjetno raje prepustijo svojim 

staršem. 
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Preglednica 13 prikazuje, kako pogosto učenci sadijo zelenjavo. 

 

 Sajenje 
Skupaj 

Nikoli Redko Občasno Pogosto 
Zelo 

pogosto 

 

 

 

Domovanje 

Mesto 
število 

učencev 
4 11 12 9 3 39 

 % 4,9 13,4 14,6 11,0 3,7 47,6 

Podeželje 
število 

učencev 
2 7 6 11 17 43 

 % 2,4 8,5 7,3 13,4 20,7 52,4 

 

Skupaj 
 

število 

učencev 
6 18 18 20 20 82 

 % 7,3 22,0 22,0 24,4 24,4 100 

Preglednica 13: Razlike v izvajanju dejavnosti (sajenje) na vrtu med mestnimi in podeželskimi učenci 

 

Kot je razvidno iz preglednice 13, sajenje zelenjave največ anketiranih učencev izvaja zelo 

pogosto (20, 24,4 %) ali pogosto (20, 24,4 %). Med mestnimi učenci sicer prevladuje odgovor 

občasno (12, 14,6 %), med podeželskimi pa zelo pogosto (17, 20,7 %). Le 6 izmed vseh 

anketiranih učencev nikoli ne sadi zelenjave. Rezultati so v okviru naših pričakovanj, saj učenci 

načeloma radi sadijo zelenjavo in tega ne počnejo samo zunaj na vrtu, ampak velikokrat tudi v 

šolskih učilnicah. Predvsem je ta dejavnost bolj preprosta kot sta npr. gnojenje ali rahljanje. 

 

Preglednica 14 prikazuje, kako pogosto učenci zalivajo zelenjavo. 

 

 Zalivanje 
Skupaj 

Nikoli Redko Občasno Pogosto 
Zelo 

pogosto 

 

 

 

Domovanje 

Mesto 
število 

učencev 
3 11 7 7 11 39 

 % 3,7 13,4 8,5 8,5 13,4 47,6 

Podeželje 
število 

učencev 
1 2 10 9 21 43 

 % 1,2 2,4 12,2 11,0 25,6 52,4 

 

Skupaj 
 

število 

učencev 
4 13 17 16 32 82 

 % 4,9 15,9 20,7 19,5 39,0 100 

Preglednica 14: Razlike v izvajanju dejavnosti (zalivanje) na vrtu med mestnimi in podeželskimi učenci 

 

Na preglednici 14 lahko vidimo, da zalivanje vrta največ učencev izvaja zelo pogosto (32, 39,0 

%). Tudi podeželskih učencev največ zaliva vrt zelo pogosto (21, 25,6 %), medtem ko pri 

mestnih učencih izstopata odgovora zelo pogosto in redko (vsak po 13,4 %). Samo 4 učenci 

izmed vseh anketiranih nikoli ne zalivajo vrta. Tudi pri tej dejavnosti so rezultati taki, kot smo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Ema Žvokelj – magistrsko delo 

44 

 

jih predvideli, saj je zalivanje preprosta dejavnost, s katero se lahko učenci srečajo že zelo 

zgodaj. Prav tako lahko to dejavnost izvajamo tako na vrtu kot tudi znotraj šolske učilnice. 

Zanimivo je le, da je v raziskavi enako število mestnih učencev odgovorilo, da vrt zalivajo 

redko in zelo pogosto. 

 

Preglednica 15 prikazuje, kako pogosto učenci pulijo plevel. 

 

 Puljenje plevela 
Skupaj 

Nikoli Redko Občasno Pogosto 
Zelo 

pogosto 

 

 

 

Domovanje 

Mesto 
število 

učencev 
12 9 13 4 1 39 

 % 14,6 11,0 15,8 4,9 1,2 47,6 

Podeželje 
število 

učencev 
4 15 7 5 12 43 

 % 4,9 18,3 8,5 6,1 14,6 52,4 

 

Skupaj 
 

število 

učencev 
16 24 20 9 13 82 

 % 19,5 29,3 24,4 11,0 15,8 100 

Preglednica 15: Razlike v izvajanju dejavnosti (puljenje plevela) na vrtu med mestnimi in podeželskimi učenci 

 

Iz preglednice 15 razberemo, da puljenje plevela največ učencev na vrtu izvaja redko (24, 29,3 

%). Med mestnimi učenci prevladuje odgovor občasno (13, 15,8 %), med podeželskimi pa 

redko (15, 18,3 %). Odgovori so v povprečju sicer precej uravnoteženo razporejeni, saj je kar 

nekaj učencev, ki zelo pogosto (13) ali občasno (20) pulijo plevel, a ga še vedno 16 izmed vseh 

anketiranih učencev ne puli nikoli. To samo potrjuje dejstvo, da je puljenje plevela dejavnost, 

ki je lahko nekomu v užitek, spet drugim pa predstavlja muko in se ga zato raje ne loti. 

 

Preglednica 16 prikazuje, kako pogosto učenci nabirajo zelenjavo. 

 

 Nabiranje 
Skupaj 

Nikoli Redko Občasno Pogosto 
Zelo 

pogosto 

 

 

 

Domovanje 

Mesto 
število 

učencev 
5 13 3 11 7 39 

 % 6,1 15,8 3,7 13,4 8,5 47,6 

Podeželje 
število 

učencev 
3 7 6 9 18 43 

 % 3,7 8,5 7,3 11,0 22,0 52,4 

 

Skupaj 
 

število 

učencev 
8 20 9 20 25 82 

 % 9,8 24,4 11,0 24,4 30,5 100 

Preglednica 16: Razlike v izvajanju dejavnosti (nabiranje) na vrtu med mestnimi in podeželskimi učenci 
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Na preglednici 16 vidimo, da se nabiranja zelenjave na vrtu večina učencev loti zelo pogosto 

(25, 30,5 %). Največ podeželskih učencev se nabiranja loti zelo pogosto (18, 22,0 %), medtem 

ko največ mestnih učencev redko nabira pridelke (13, 15,8 %). Najmanj učencev, sploh 

podeželskih (3), nikoli ne nabira zelenjave. Rezultati so bili pričakovani, saj ima okolje, v 

katerem učenci živijo, velik vpliv na njihove možnosti za nabiranje zelenjave. Zelo verjetno je 

namreč, da lahko podeželski učenci to dejavnost izvajajo na domačem vrtu, medtem ko mestni 

učenci, ki doma vrta nimajo, zelenjavo nabirajo le v šoli ali pri sorodnikih, znancih. 

 

Preglednica 17 prikazuje, kako pogosto učenci čistijo zelenjavo. 

 

 Čiščenje 
Skupaj 

Nikoli Redko Občasno Pogosto 
Zelo 

pogosto 

 

 

 

Domovanje 

Mesto 
število 

učencev 
9 12 10 4 4 39 

 % 11,0 14,6 12,2 4,9 4,9 47,6 

Podeželje 
število 

učencev 
5 7 10 9 12 43 

 % 6,1 8,5 12,2 11,0 14,6 52,4 

 

Skupaj 
 

število 

učencev 
14 19 20 13 16 82 

 % 17,1 23,2 24,4 15,8 19,5 100 

Preglednica 17: Razlike v izvajanju dejavnosti (čiščenje) na vrtu med mestnimi in podeželskimi učenci 

 

Iz preglednice 17 lahko razberemo, da čiščenje zelenjave največ učencev izvaja redko (19, 23,2 

%). Največ mestnih učencev (12, 14,6 %) redko čisti pridelke, medtem ko jih največ 

podeželskih učencev čisti zelo pogosto (12, 14,6 %). To dejavnost lahko povežemo z 

nabiranjem, saj podeželski učenci nabrano zelenjavo verjetno velikokrat tudi sami očistijo in 

mogoče še pripravijo (tega sicer nismo preverjali), medtem ko jo mestni, v primeru, da nimajo 

možnosti nabiranja zelenjave, verjetno tudi čistijo ne. 

 

S t-testom (glej preglednico 18) smo nato preverili, če obstajajo statistično pomembne razlike 

glede pogostosti izvajanja določene dejavnosti na vrtu med mestnimi in podeželskimi učenci. 

 

Dejavnosti Domovanje n M SD 
Levene 

test 
t-test g α 

Rahljanje 
Mesto 39 2,3 1,02 

0,03 -2,158 78,170 0,034 
Podeželje 43 2,8 1,32 

Gnojenje 
Mesto 39 1,8 1,09 

0,44 -808 80 0,421 
Podeželje 43 2,0 1,22 

Sajenje 
Mesto 39 2,9 1,12 

0,25 -3,374 80 0,001 
Podeželje 43 3,8 1,26 
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Zalivanje 
Mesto 39 3,3 1,36 

0,02 -2,891 71,891 0,005 
Podeželje 43 4,1 1,06 

Puljenje 

plevela 

Mesto 39 2,3 1,10 
0,03 -2,992 78,426 0,004 

Podeželje 43 3,1 1,41 

Nabiranje 
Mesto 39 3,1 1,38 

0,58 -2,303 80 0,024 
Podeželje 43 3,7 1,35 

Čiščenje 
Mesto 39 2,5 1,25 

0,39 -2,873 80 0,005 
Podeželje 43 3,4 1,36 

Preglednica 18: Razlike glede pogostosti izvajanja dejavnosti na vrtu med mestnimi in podeželskimi učenci. 

 

Podatki, ki so odebeljeni, pomenijo, da smo tam uporabili aproksimativni t-test, ker je bila α 

pri Levene testu manjša od 0,05. 

 

Postavili smo si raziskovalno vprašanje, s katerim smo se vprašali, ali se med mestnimi in 

podeželskimi učenci pojavljajo razlike v pogostosti izvajanja določene dejavnosti na vrtu. Na 

osnovi tega smo oblikovali hipotezo, da se med mestnimi in podeželskimi učenci pojavljajo 

razlike v pogostosti izvajanja določene dejavnosti na vrtu in ničelno hipotezo, ki pravi, da se 

med mestnimi in podeželskimi učenci ne pojavljajo razlike v pogostosti izvajanja določene 

dejavnosti na vrtu. 

 

Interpretacije po dejavnostih 

 

Pri dejavnosti rahljanje smo ugotovili, da je ob upoštevanju predpostavke o homogenosti 

varianc (Levene test) aproksimativni t-test za neodvisne vzorce pokazal statistično pomembne 

razlike (t = -2,158; g = 78,170; α = 0,034). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3,4 % 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci s podeželja (M = 2,8) na vrtu v povprečju pogosteje 

rahljali zemljo kot mestni učenci (M = 2,3). 

 

Pri dejavnosti gnojenje smo ugotovili, da ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc 

(Levene test) t-test za neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik (t = -808; g = 

80; α = 0,421). Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec lahko 

rečemo, da so podeželski učenci (M = 2,0) na vrtu pogosteje gnojili zemljo kot mestni učenci 

(M = 1,8). 

 

Pri dejavnosti sajenje smo ugotovili, da je ob upoštevanju predpostavke o homogenosti 

varianc (Levene test) t-test za neodvisne vzorce pokazal statistično pomembne razlike (t = -

3,374; g = 80; α = 0,001). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3,4 % trdimo, da bi tudi 

v osnovni množici učenci s podeželja (M = 3,8) na vrtu v povprečju pogosteje sadili zelanjavo 

kot mestni učenci (M = 2,9). 

 

Pri dejavnosti zalivanje smo ugotovili, da je ob upoštevanju predpostavke o homogenosti 

varianc (Levene test) aproksimativni t-test za neodvisne vzorce pokazal statistično pomembne 

razlike (t = -2,891; g = 71,891; α = 0,005). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3,4 % 
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trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci s podeželja (M = 4,1) na vrtu v povprečju 

pogosteje zalivali zelenjavo kot mestni učenci (M = 3,3). 

 

Pri dejavnosti puljenje plevela smo ugotovili, da je ob upoštevanju predpostavke o 

homogenosti varianc (Levene test) aproksimativni t-test za neodvisne vzorce pokazal 

statistično pomembne razlike (t = -2,992, g = 78,426, α = 0,004). Ničelno hipotezo zavrnemo 

in s tveganjem 3,4 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci s podeželja (M = 3,1) v 

povprečju pogosteje pulili plevel na vrtu kot mestni učenci (M = 2,3). 

 

Pri dejavnosti nabiranje smo ugotovili, da je ob upoštevanju predpostavke o homogenosti 

varianc (Levene test) t-test za neodvisne vzorce pokazal statistično pomembne razlike (t = -

2,303; g = 80; α = 0,024). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3,4 % trdimo, da bi tudi 

v osnovni množici učenci s podeželja (M = 3,7) na vrtu v povprečju pogosteje nabirali 

zelenjavo kot mestni učenci (M = 3, 1). 

 

Pri dejavnosti čiščenje smo ugotovili, da je ob upoštevanju predpostavke o homogenosti 

varianc (Levene test) t-test za neodvisne vzorce pokazal statistično pomembne razlike (t = -

2,873; g = 80; α = 0,005). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3,4 % trdimo, da bi tudi 

v osnovni množici učenci s podeželja (M = 3,4) na vrtu v povprečju pogosteje čistili zelenjavo 

kot mestni učenci (M = 2,5). 

Statistično pomembne razlike so se pojavile pri vseh dejavnostih, razen pri gnojenju, kar 

pomeni, da lahko ugotovitve posplošimo in z določenim tveganjem trdimo, da bi tudi v 

osnovni množici podeželski učenci večino dejavnosti (razen gnojenja) v povprečju pogosteje 

izvajali kot pa mestni učenci. Razlog je lahko predvsem ta, da imajo učenci s podeželja več 

stika z vrtom in posledično več izkušenj z vrtnarjenjem kot pa učenci iz mesta. 

V preglednici 19 je prikazano, koliko učencev je pri 9. nalogi iz fotografij pravilno prepoznalo 

doma vzgojene paradižnike. Z zeleno obarvana polja predstavljajo večinski delež. 

 

 Fotografije paradižnikov 
Skupaj Narobe Pravilno 

 

 

 

Domovanje 

Mesto število 

učencev 
9 30 39 

 % 11,0 36,6 47,6 

Podeželje število 

učencev 
9 34 43 

 % 11,0 41,5 52,4 

 

 

Skupaj 

 
število 

učencev 
18 64 82 

 % 22,0 78,0 100 

Preglednica 19: Razlike v prepoznavanju domačih paradižnikov na fotografijah med mestnimi in podeželskimi učenci 
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V preglednici 19 lahko vidimo, da je 9. nalogo pravilno rešilo 64 učencev, kar predstavlja 78 

% vseh anketiranih in s tem tudi večino. Med njimi jih je bilo 34 s podeželja in 30 iz mesta. 

Napačno je odgovorilo 18 učencev (22 %), in sicer 9 mestnih ter 9 podeželskih. Predvidevali 

smo, da bo več učencev odgovorilo pravilno, saj so bile fotografije dokaj nazorne (domači 

paradižniki so bili različnih oblik, razlikovali so se v odtenkih in bili malce poškodovani), a 

vendar nad rezultati nismo razočarani. Pričakovali smo le, da bo več učencev iz podeželja 

pravilno obkrožilo doma vzgojene paradižnike, saj ocenjujemo, da obstaja večja verjetnost kot 

pri mestnih učencih, da so jih že kdaj nabirali na domačem vrtu. 

 

Učenci so morali svojo izbiro tudi utemeljiti. Odgovore tistih, ki so obkrožili pravilne 

fotografije, smo razvrstili po skupinah in predstavili v preglednici 20. 

 

Doma vzgojeni paradižniki so prikazani na fotografijah 

b in c, ... 

Število 

ker niso videti tako lepi. 32 

ker niso vsi enake barve in oblike. 15 

ker so videti bolj naravni. 13 

ker taki rastejo na domačem vrtu. 3 

ker so videti bolj zdravi. 3 

ker imajo praske in so obtolčeni. 3 

Preglednica 20: Utemeljitve učencev, ki so obkrožili pravilne fotografije 

 

Iz preglednice 20 je razvidno, da so učenci med utemeljitve 32-krat napisali, da so fotografiji 

izbrali, ker paradižniki niso bili videti tako lepi in so jih zato označili za domače. Prav tako so 

se odločali na podlagi razlik v barvi in obliki paradižnikov in splošnega bolj naravnega videza. 

Nekaj jih je napisalo tudi, da so takšne videli na domačem vrtu. Tudi sami smo predvidevali, 

da se bodo odločali predvsem glede na enakost barve in oblike paradižnikov ter glede na splošen 

občutek, kateri paradižniki izgledajo bolj naravno. Trije učenci so poskrbeli za malo drugačen 

odgovor, saj so napisali, da so se jim paradižniki na obkroženih fotografijah zdeli bolj zdravi, 

ne vemo pa, na podlagi česa so se tako odločili. 

 

V nadaljevanju je navedenih nekaj utemeljitev učencev, ki so odgovorili pravilno: 

 

»To sem izbrala zato, ker je domači paradižnik obtolčen, industrijski pa je lep.« 

»Zato, ker niso tako lepi in se ne svetijo, ker najbrž niso špricani.« 

»Doma imamo vrt in nikoli nisem še videla takšnega paradižnika kot sta na sliki a in č. Videla 

in jedla sem samo takšne, kot so na sliki b in c.« 

»Na domačem vrtu niso vsi lepi. Izbral sem po občutku.« 

»Izbrala sem tiste, ki niso zelo lepi in tudi ne grdi. Te so domači. Lepi in lepo okrogli pa so 

industrijski.« 
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»Na domačem vrtu paradižniki niso tako lepi, ampak imajo več vitaminov. Industrijski 

paradižniki so lepši, ampak imajo manj vitaminov.« 

»Izbral sem jih, ker niso vsi iste barve in ker so čudne oblike.« 

»Vem, da če paradižnik izgleda zelo lepo, je skoraj gotovo pridelan industrijsko.« 

»Ponavadi so industrijsko pridelani lepši, da privabijo kupce, domači pa so bolj umazani.« 

 

Zgoraj napisane utemeljitve smo izbrali, ker so nas najbolj navdušili s svojo izvirnostjo in 

zabavnostjo ter so hkrati na preprost način pravilno utemeljili izbiro fotografij, ki prikazujejo 

doma pridelane paradižnike. Najbolj nas je navdušila deklica, ki je napisala, da je paradižnike, 

prikazane na fotografijah b in c videla in jedla doma, zato se je odločila, da obkroži samo tisti 

dve fotografiji – paradižniki na ostalih dveh fotografijah ji namreč niso bili znani in je 

posledično sklepala, da ne morejo biti domači. 

 

Zadnji dve vprašanji (17. in 18.) sta bili odprtega tipa, kjer so učenci sami napisali svoj odgovor. 

Ugotavljali smo, kaj je učencem pri vrtnarjenju najbolj všeč in kaj najmanj. Odgovore smo 

prikazali v spodnjih dveh preglednicah. 

 

V preglednici 21 je predstavljeno, kaj je učencem pri vrtnarjenju najbolj všeč. 

 

Kaj ti je pri vrtnarjenju najbolj všeč? Število omemb 

Sajenje. 35 

Zalivanje. 22 

Nabiranje. 16 

Zadovoljstvo ob lastnem pridelku. 8 

Rahljanje. 6 

Puljenje plevela. 4 

Gibanje v naravi na svežem zraku. 4 

Pomoč sorodnikom. 3 

Okušanje pridelkov. 3 

Uporaba pridelkov v kuhinji. 3 

Opazovanje rasti. 2 

Gnojenje. 2 

Orodje. 1 

Čiščenje. 1 

Umazane roke. 1 

Preglednica 21: Stvari, ki so učencem pri vrtnarjenju všeč 

 

Na preglednici 21 vidimo, da so med dejavnostmi na vrtu, ki jih učenci najraje počnejo, sajenje 

(35 omemb), zalivanje (22 omemb) in nabiranje pridelkov (16 omemb). Prav tako smo med 

odgovori osemkrat zasledili, da učenci najbolj cenijo zadovoljstvo, ki ga občutijo ob lastnem 

pridelku. Pozitivno se nam zdi, da učenci pri tej nalogi niso naštevali samo dejavnosti, 
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omenjenih v anketnem vprašalniku, ampak so dodali tudi svoje ideje in opažanja. Tako so trije 

učenci napisali, da radi vrtnarijo, ker s tem pomagajo sorodnikom, spet drugi trije, da lahko 

pridelke uporabijo v kuhinji. En učenec je celo napisal, da so mu pri vrtnarjenju všeč umazane 

roke. 

 

V preglednici 22 so zbrani odgovori na vprašanje, kaj učencem pri vrtnarjenju ni všeč. 

 

Kaj ti pri vrtnarjenju ni všeč? Število omemb 

Pri vrtnarjenju mi je vse všeč. 47 

Puljenje plevela. 12 

Škodljivci. 7 

Umazanija. 5 

Sajenje. 3 

Počasna rast. 3 

Naporno delo. 2 

Čiščenje. 1 

Rahljanje. 1 

Gnojenje. 1 

Zalivanje. 1 

Vročina. 1 

Obračanje zemlje. 1 

Žulji. 1 

Preglednica 22: Stvari, ki učencem pri vrtnarjenju niso všeč 

 

Iz preglednice 22 je razvidno, da so učenci kar 47-krat napisali, da pri vrtnarjenju ne najdejo 

ničesar, kar jim ne bi bilo všeč. Ostalim so na vrtu najmanj všeč puljenje plevela (12 omemb), 

škodljivci (7 omemb) in umazanija (5 omemb). Rezultati so nas presenetili, saj je več kot 

polovici anketiranih učencev pri vrtnarjenju všeč vse, kar počnejo, vendar zopet ne vemo, če so 

odgovarjali po resnici. Med odgovori smo našli tudi kakšnega izvirnega, kot na primer, da jim 

ni všeč počasna rast rastlin, škodljivci, ki vse uničijo in žulji na rokah. 

 

3.4.3   Odnos učencev petega razreda do doma pridelane zelenjave 

 

Anketirani učenci so ocenili trditve v povezavi z odnosom do doma pridelane zelenjave.  

Mnenje o odnosu do doma pridelane zelenjave so učenci s pomočjo trditev ocenjevali na 5-

stopenjski lestvici, kjer je ocena 1 pomenila, da se s trditvijo sploh ne strinjajo, ocena 5 pa, da 

se z njo popolnoma strinjajo. 

Njihove ocene smo predstavili v preglednici 23. Zeleno obarvani odstotki predstavljajo večinski 

delež. 
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Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 
Ne vem Se strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 
Skupaj 

Trditev o 

odnosu 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Trditev 1 1 1,2 1 1,2 5 6,1 20 24,4 55 67,1 82 100 

Trditev 2 1 1,2 2 2,4 2 2,4 14 17,1 63 76,8 82 100 

Trditev 3 8 9,8 3 3,7 15 18,3 22 26,8 34 41,5 82 100 

Trditev 4 38 46,3 8 9,8 12 14,6 12 14,6 12 14,6 82 100 

Trditev 5 6 7,3 7 8,5 15 18,3 29 35,4 25 30,5 82 100 

Trditev 6 6 7,3 5 6,1 6 7,3 12 14,6 53 64,6 82 100 

Trditev 7 65 79,3 11 13,4 4 4,9 1 1,2 1 1,2 82 100 

Trditev 8 1 1,2 2 2,4 3 3,7 18 22,0 58 70,7 82 100 

Trditev 9 44 53,7 14 17,1 14 17,1 4 4,9 6 7,3 82 100 

Trditev 10 14 17,1 12 14,6 16 19,5 14 17,1 26 31,7 82 100 

Trditev 11 1 1,2 3 3,7 9 11,0 14 17,1 55 67,1 82 100 

Trditev 12 0 0 1 1,2 5 6,1 18 22,0 58 70,7 82 100 

Trditev 13 50 61,0 13 15,9 13 15,9 3 3,7 3 3,7 82 100 

Trditev 14 33 40,2 21 25,6 9 11,0 9 11,0 10 12,2 82 100 

Trditev 15 0 0 0 0 9 11,0 12 14,6 61 74,4 82 100 

Preglednica 23: Ocene trditev, povezanih z odnosom do doma pridelane zelenjave 

Pojasnilo 

 

Trditev 1: Doma pridelana zelenjava je okusnejša od industrijsko pridelane. 

Trditev 2: Prednost doma pridelane zelenjave je v tem, da vemo, kako je bila zelenjava vzgojena. 

Trditev 3: Ko bom velik, si želim svoj lasten vrt, kjer bom lahko prideloval domačo zelenjavo. 

Trditev 4: Pri industrijsko pridelani zelenjavi sta količina in videz bolj pomembna kot kvaliteta. 

Trditev 5: Delo na vrtu nam pomaga, da se sprostimo. 

Trditev 6: Doma pridelana zelenjava je poceni, saj semena ne stanejo veliko – v pridelavo vložimo le naš čas in delo. 

Trditev 7: Industrijsko pridelana zelenjava je bolj zdrava od doma pridelane, ker je videti lepša. 

Trditev 8: Z delom na vrtu krepimo svoje zdravje, saj se gibamo in smo na svežem zraku. 

Trditev 9: Doma pridelana solata se mi gnusi, ker nima vedno lepih listov, na njej pa lahko najdemo tudi ostanke zemlje, 

žuželke in polže. 

Trditev 10: Pojedel bi več zelenjave, če bi jo lahko pridelal sam. 

Trditev 11: Doma pridelana zelenjava je bolj naravnega videza. 

Trditev 12: Ob nabiranju zelenjave, ki jo pridelam sam, občutim zadovoljstvo. 

Trditev 13: Če bi izbiral med doma pridelano solato (na levi sliki) in industrijsko pridelano solato (na desni sliki), bi izbral 

industrijsko pridelano. 

Trditev 14: Domača pridelava zelenjave zahteva preveč časa in truda. 

Trditev 15: Zavedam se, da je velika prednost, če imaš doma svoj vrt. 

 

Iz preglednice 23 lahko ugotovimo, da se največ anketiranih učencev: 
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• popolnoma strinja, da je doma pridelana zelenjava okusnejša od industrijsko pridelane 

(67,1 %); 

• popolnoma strinja, da je prednost doma pridelane zelenjave v tem, da vemo, kako je bila 

vzgojena (76,8 %); 

• popolnoma strinja, da si v odraslosti želijo svoj lasten vrt, kjer bodo pridelovali domačo 

zelenjavo (41,5 %); 

• sploh ne strinja, da sta količina in videz pri industrijsko pridelani zelenjavi bolj 

pomembna kot kakovost (46,3 %); 

• strinja, da nam delo na vrtu pomaga pri sprostitvi (35,4 %); 

• popolnoma strinja, da je doma pridelana zelenjava poceni, saj semena ne stanejo veliko 

in v pridelavo vložimo le naš čas in delo (64,6 %); 

• sploh ne strinja, da je industrijsko pridelana zelenjava bolj zdrava od doma pridelane, 

ker je videti lepša (79,3 %); 

• popolnoma strinja, da z delom na vrtu krepimo svoje zdravje, saj se pri tem gibamo in 

smo na svežem zraku (70, 7 %); 

• sploh ne strinja, da se jim doma pridelana solata gnusi, ker nima vedno lepih listov in 

na njej najdemo ostanke zemlje, žuželke in polže (53,7 %); 

• popolnoma strinja, da bi pojedli več zelenjave, če bi jo pridelali sami (31,7 %); 

• popolnoma strinja, da je doma pridelana zelenjava bolj naravnega videza (67,1 %); 

• popolnoma strinja, da ob nabiranju zelenjave, ki so jo pridelali sami, občutijo 

zadovoljstvo (70,7 %); 

• sploh ne strinja, da bi med doma pridelano in industrijsko solato (prikazano na slikah) 

raje izbrali industrijsko pridelano (61,0 %); 

• sploh ne strinja, da domača zelenjava zahteva preveč časa in truda (40,2 %); 

• popolnoma strinja, da lasten vrt pomeni veliko prednost (74,4 %). 

 

Učenci so večinoma odgovarjali po pričakovanjih in v splošnem pokazali zelo dober odnos do 

doma pridelane zelenjave. Izredno pozitivno se nam zdi, da med odgovori na nobeno trditev ni 

prevladoval odgovor »ne vem«, kar pomeni, da smo trditve zasnovali tako, da so jih učenci 

zlahka razumeli in niso imeli težav s podajanjem svojega mnenja. 

 

S t-testom za neodvisne vzorce (glej preglednico 24) smo preverili, če obstajajo statistično 

pomembne razlike med mestnimi in podeželskimi učenci glede strinjanja s posameznimi 

trditvami o odnosu do doma pridelane zelenjave. 

 

Trditve o odnosu Domovanje n M SD Levene test t-test g α 

Trditev 1 
Mesto 39 4,4 0,9 

0,03 -1,83 64,85 0,073 
Podeželje 43 4,7 0,6 

Trditev 2 
Mesto 39 4,7 0,6 

0,13 0,97 80 0,336 
Podeželje 43 4,6 0,9 
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Trditev 3 
Mesto 39 3,6 1,3 

0,63 -1,90 80 0,061 
Podeželje 43 4,1 1,3 

Trditev 4 
Mesto 39 2,1 1,4 

0,16 -1,62 80 0,109 
Podeželje 43 2,7 1,6 

Trditev 5 
Mesto 39 3,6 1,2 

0,82 -0,84 80 0,405 
Podeželje 43 3,8 1,2 

Trditev 6 
Mesto 39 4,3 1,2 

0,96 0,34 80 0,733 
Podeželje 43 4,2 1,3 

Trditev 7 
Mesto 39 1,3 0,6 

0,20 -0,71 80 0,480 
Podeželje 43 1,4 0,8 

Trditev 8 
Mesto 39 4,6 0,7 

0,42 0,61 80 0,544 
Podeželje 43 4,6 0,9 

Trditev 9 
Mesto 39 2,0 1,3 

0,65 0,51 80 0,612 
Podeželje 43 1,9 1,3 

Trditev 10 
Mesto 39 3,2 1,3 

0,05 -0,50 79,54 0,615 
Podeželje 43 3,4 1,6 

Trditev 11 
Mesto 39 4,5 0,9 

0,14 0,82 80 0,416 
Podeželje 43 4,4 1,0 

Trditev 12 
Mesto 39 4,6 0,7 

0,45 -0,42 80 0,677 
Podeželje 43 4,7 0,7 

Trditev 13 
Mesto 39 1,8 1,1 

0,97 0,70 80 0,485 
Podeželje 43 1,7 1,1 

Trditev 14 
Mesto 39 2,5 1,4 

0,51 -1,22 80 0,224 
Podeželje 43 2,1 1,4 

Trditev 15 
Mesto 39 4,5 0,8 

0,02 -1,21 71,83 0,230 
Podeželje 43 4,7 0,6 

Preglednica 24: Ocene trditev o odnosu do doma pridelane zelenjave glede na lokacijo domovanja učencev 

Legenda: 

n = število 

M = aritmetična sredina 

SD = standardni odklon 

 

Pojasnilo 

 

Trditev 1: Doma pridelana zelenjava je okusnejša od industrijsko pridelane. 

Trditev 2: Prednost doma pridelane zelenjave je v tem, da vemo, kako je bila zelenjava vzgojena. 

Trditev 3: Ko bom velik, si želim svoj lasten vrt, kjer bom lahko prideloval domačo zelenjavo. 

Trditev 4: Pri industrijsko pridelani zelenjavi sta količina in videz bolj pomembna kot kvaliteta. 

Trditev 5: Delo na vrtu nam pomaga, da se sprostimo. 

Trditev 6: Doma pridelana zelenjava je poceni, saj semena ne stanejo veliko – v pridelavo vložimo le naš čas in delo. 

Trditev 7: Industrijsko pridelana zelenjava je bolj zdrava od doma pridelane, ker je videti lepša. 

Trditev 8: Z delom na vrtu krepimo svoje zdravje, saj se gibamo in smo na svežem zraku. 
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Trditev 9: Doma pridelana solata se mi gnusi, ker nima vedno lepih listov, na njej pa lahko najdemo tudi ostanke zemlje, 

žuželke in polže. 

Trditev 10: Pojedel bi več zelenjave, če bi jo lahko pridelal sam. 

Trditev 11: Doma pridelana zelenjava je bolj naravnega videza. 

Trditev 12: Ob nabiranju zelenjave, ki jo pridelam sam, občutim zadovoljstvo. 

Trditev 13: Če bi izbiral med doma pridelano solato (na levi sliki) in industrijsko pridelano solato (na desni sliki), bi izbral 

industrijsko pridelano. 

Trditev 14: Domača pridelava zelenjave zahteva preveč časa in truda. 

Trditev 15: Zavedam se, da je velika prednost, če imaš doma svoj vrt. 

 

Odebeljene številke v preglednici predstavljajo tiste rezultate, kjer smo z Levene preizkusom 

homogenosti varianc ugotovili, da je α manjša ali enaka vrednosti 0,05 in smo zato uporabili 

aproksimativni t-test. Pri vseh ostalih smo uporabili t-test. 

 

Pri vseh trditvah smo ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik glede odgovorov med 

mestnimi in podeželskimi učenci, saj je α povsod večja od 0,005. Podatkov iz vzorca zato ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko povemo naslednje: 

 

• S trditvijo, da je doma pridelana zelenjava okusnejša od industrijsko pridelane, se je 

strinjalo več učencev spodeželja (M = 4,7) kot pa učencev iz mesta (M = 4,4). 

• S trditvijo, da je prednost doma pridelane zelenjave v tem, da vemo, kako je bila 

vzgojena, se je strinjalo več učencev iz mesta (M=4,7) kot pa učencev s podeželja 

(M=4,6). 

• S trditvijo, da si v odraslosti želijo svoj lasten vrt, kjer bodo pridelovali domačo 

zelenjavo, se je strinjalo več učencev s podeželja (M=4,1) kot pa učencev iz mesta 

(M=3,6). 

• S trditvijo, da sta količina in videz pri industrijsko pridelani zelenjavi bolj pomembna 

kot kakovost, se je strinjalo več učencev s podeželja (M=2,7) kot pa učencev iz mesta 

(M=2,1). 

• S trditvijo, da nam delo na vrtu pomaga pri sprostitvi, se je strinjalo več učencev s 

podeželja (M=3,8) kot pa učencev iz mesta (M=3,6). 

• S trditvijo, da je doma pridelana zelenjava poceni, saj semena ne stanejo veliko in v 

pridelavo vložimo le naš čas in delo, se je strinjalo več učencev iz mesta (M=4,3) kot 

pa učencev s podeželja (M=4,2). 

• S trditvijo, da je industrijsko pridelana zelenjava bolj zdrava od doma pridelane, ker je 

videti lepša, se ni strinjalo več učencev iz mesta (M=1,3) kot pa učencev s podeželja 

(M=1,4). 

• S trditvijo, da z delom na vrtu krepimo svoje zdravje, saj se pri tem gibamo in smo na 

svežem zraku, so se enako strinjali tako učenci s podeželja kot iz mesta (M=4,6). 

• S trditvijo, da se jim doma pridelana solata gnusi, ker nima vedno lepih listov in na njej 

najdemo ostanke zemlje, žuželke in polže, se ni strinjalo več učencev s podeželja 

(M=1,9) kot pa učencev iz mesta (M=2,0). 

• S trditvijo, da bi pojedli več zelenjave, če bi jo pridelali sami, se je strinjalo več učencev 

s podeželja (M=3,4) kot pa učencev iz mesta (M=3,2). 
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• S trditvijo, da je doma pridelana zelenjava bolj naravnega videza, se je strinjalo več 

učencev iz mesta (M=4,5) kot pa učencev s podeželja (M=4,4). 

• S trditvijo, da ob nabiranju zelenjave, ki so jo pridelali sami, občutijo zadovoljstvo, se 

je strinjalo več učencev s podeželja (M=4,7) kot pa učencev iz mesta (M=4,6). 

• S trditvijo, da bi med doma pridelano in industrijsko solato (prikazano na slikah) raje 

izbrali industrijsko pridelano, se ni strinjalo več učencev s podeželja (M=1,7) kot pa 

učencev iz mesta (M=1,8). 

• S trditvijo, da domača zelenjava zahteva preveč časa in truda, se ni strinjalo več učencev 

s podeželja (M=2,1) kot pa učencev iz mesta (2,5). 

• S trditvijo, da lasten vrt pomeni veliko prednost, se je strinjalo več učencev s podeželja 

(M=4,7) kot pa učencev iz mesta (M=4,5). 

 

Čeprav statistično pomembnih razlik glede odgovorov med mestnimi in podeželskimi učenci 

ni bilo, lahko razberemo, kakšna mnenja prevladujejo pri anketirancih iz mesta in kakšna pri 

anketirancih s podeželja.  

 

Učenci s podeželja se v večji meri kot tisti iz mesta strinjajo, da je doma pridelana zelenjava 

okusnejša od industrijsko pridelane, da si v odraslosti želijo svoj lasten vrt, kjer bodo pridelovali 

domačo zelenjavo ter da sta količina in videz pri industrijsko pridelani zelenjavi bolj pomembna 

kot njena kakovost. Prav tako se bolj strinjajo, da nam delo na vrtu pomaga pri sprostitvi, da bi 

pojedli več zelenjave, če bi jo pridelali sami, in da ob nabiranju zelenjave, ki so jo pridelali 

sami, občutijo zadovoljstvo. Bolj kot mestni učenci se zavedajo, da lasten vrt pomeni veliko 

prednost, hkrati pa se v večji meri ne strinjajo, da se jim doma pridelana solata gnusi, ker nima 

vedno lepih listov in na njej najdemo ostanke zemlje, žuželke in polže, in da domača zelenjava 

zahteva preveč časa in truda. Prav tako se več podeželskih učencev kot mestnih ni strinjalo, da 

bi med doma pridelano in industrijsko solato (prikazano na slikah) raje izbrali industrijsko 

pridelano. 

 

Učenci iz mesta se v večji meri kot tisti s podeželja strinjajo, da je prednost doma pridelane 

zelenjave v tem, da vemo, kako je bila vzgojena, da je doma pridelana zelenjava poceni, saj 

semena ne stanejo veliko in v pridelavo vložimo le naš čas in delo, in da je doma pridelana 

zelenjava bolj naravnega videza. Prav tako se mestni učenci v večji meri kot podeželski niso 

strinjali, da je industrijsko pridelana zelenjava bolj zdrava od doma pridelane, ker je videti 

lepša. 

 

Da z delom na vrtu krepimo svoje zdravje, saj se pri tem gibamo in smo na svežem zraku, so 

se v povprečju enako strinjali tako učenci s podeželja kot iz mesta. 

 

Z analizo odgovorov učencev pri 8. nalogi smo sestavili »oceno« odnosa posameznega učenca 

do doma pridelane zelenjave. Pri seštevku smo pazili, da ocena 5 pri trditvi ni vedno pomenila 

dobrega odnosa, zato smo tam točke obrnili. Na podlagi ocen odnosa do doma pridelane 

zelenjave, smo s t-testom preverili, ali imajo učenci s podeželja pozitivnejši odnos do doma 

pridelane zelenjave kot tisti iz mesta. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Ema Žvokelj – magistrsko delo 

56 

 

 Domovanje n M SD 
Levene 

test 
t-test g α 

Ocena odnosa  
Mesto 39 60,7 6,6 

0,71 -1,374 80 0,173 
Podeželje 43 62,7 6,6 

Preglednica 25: Razlike med mestnimi in podeželskimi učenci v odnosu do doma pridelane zelenjave 

Legenda: 

n = število 

M = aritmetična sredina 

SD = standardni odklon 

 

Postavili smo si raziskovalno vprašanje, s katerim smo se vprašali, ali se med mestnimi in 

podeželskimi učenci pojavljajo razlike v odnosu do doma pridelane zelenjave. Na osnovi tega 

smo oblikovali raziskovalno hipotezo, da se med mestnimi in podeželskimi učenci pojavljajo 

razlike v odnosu do doma pridelane zelenjave in ničelno hipotezo, ki pravi, da se med mestnimi 

in podeželskimi učenci ne pojavljajo razlike v odnosu do doma pridelane zelenjave. 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (Levene test) t-test za neodvisne vzorce 

ni pokazal statistično pomembnih razlik (t = -1,374; g = 80; α = 0,173). Podatkov iz vzorca ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec lahko rečemo, da imajo podeželski učenci 

(M = 62,7) nekoliko pozitivnejši odnos do doma pridelane zelenjave kot mestni učenci (M = 

60,7). 

 

Rezultat ni bil najbolj pričakovan, saj smo bili mnenja, da se med podeželskimi in mestnimi 

učenci pojavljajo precej večje razlike v odnosu do doma pridelane zelenjave, predvsem zaradi 

razlik v količini izkušenj z vrtnarjenjem. V nadaljevanju je bil namreč izveden test, s katerim 

smo dokazali, da imajo učenci z več izkušnjami z vrtnarjenjem boljši odnos do doma pridelane 

zelenjave in obratno. Iz podatkov lahko sklepamo, da na odnos učencev do doma pridelane 

zelenjave vplivajo še drugi dejavniki kot npr. splošna poučenost o pomembnosti domače 

pridelave zelenjave, ki so jo pridobili v šoli ali doma. 

 

3.4.4   Ali se glede na količino izkušenj z vrtnarjenjem med učenci pojavljajo razlike v 

odnosu do doma pridelane zelenjave 

 

S testom analize varianca (ANOVA) smo preverili, ali se glede na količino izkušenj učencev z 

vrtnarjenjem pojavljajo razlike v odnosu do doma pridelane zelenjave. Zanimalo nas je torej, 

ali med učenci petega razreda z malo, srednje in veliko izkušnjami z vrtnarjenjem obstajajo 

statistično pomembne razlike v odnosu do doma pridelane zelenjave. 

Najprej smo glede na aritmetično sredino odgovorov na 16. vprašanje učence razdelili v tri 

skupine: tiste z nič/malo, srednje in veliko izkušnjami na vrtu. Večja, kot je bila povprečna 

številka odgovorov, več izkušenj smo predvidevali, da učenec ima, saj je to pomenilo, da je pri 

več dejavnostih označil, da jih pogosto izvaja. To je bila naša neodvisna spremenljivka. Odvisna 

spremenljivka pa je bila »ocena« odnosa do doma pridelane zelenjave, ki smo jo za vsakega 
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učenca pridobili na podlagi njihovega strinjanja s trditvami o odnosu do doma pridelane 

zelenjave. 

 

Količina izkušenj z vrtnarjenjem Število učencev 

Nič/malo 24 

Srednje 41 

Veliko 17 

Preglednica 26: Število učencev z nič/malo, srednje in veliko izkušnjami z vrtnarjenjem 

 

Postavili smo si raziskovalno vprašanje, s katerim smo se vprašali, ali se med učenci z nič/malo, 

srednje in veliko izkušnjami z vrtnarjenjem pojavljajo razlike v odnosu do doma pridelane 

zelenjave. Na osnovni tega smo oblikovali raziskovalno hipotezo, da se med učenci z nič/malo, 

srednje in veliko izkušnjami z vrtnarjenjem pojavljajo razlike v odnosu do doma pridelane 

zelenjave in ničelno hipotezo, ki pravi, da se med učenci z nič/malo, srednje in veliko 

izkušnjami z vrtnarjenjem ne pojavljajo razlike v odnosu do doma pridelane zelenjave. 

 

Naredili smo tudi Levene test, ki je prikazan v preglednici 27. 

 

Levene test g1 g2 α 

2,441 2 79 0,094 
Preglednica 27: Levene test 

Legenda: 

g1 = df1 = prostostne stopinje (število skupin - 1) 

g2 = df2 = prostostne stopinje (število vseh udeležencev - število skupin) 

α = vrednost alfa 

 

V preglednici 28 lahko vidimo rezultate enosmerne analize varianc. 

 

 g F α 

Odnos do 

doma pridelane 

zelenjave 

Variabilnost med 

skupinami 

 

Variabilnost 

znotraj skupin 

2 

 

 

79 

 

 

10,700 0,000 

Preglednica 28: Enosmerna analiza varianc (ANOVA) 

Legenda: 

g1 = df = prostostne stopinje 

F = frekvenca 

α = vrednost alfa 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (Levene test; F=2,44; g1=2; g2=79; 

α=0,094) je enosmerna analiza variance (ANOVA) pokazala, da so glede na količino izkušenj 

z vrtnarjenjem razlike v odnosu do doma pridelane zelenjave med učenci petega razreda 
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osnovne šole statistično pomembne (F=10,7; g=2; α=0,000). Tudi HSD Tukey test je pokazal, 

da so razlike med skupinami statistično pomembne. Podatke lahko zato posplošimo na osnovno 

množico in s tveganjem, manjšim od 0,001 trdimo, da imajo učenci z več izkušnjami z 

vrtnarjenjem bolj pozitiven odnos do doma pridelane zelenjave. Takšen rezultat se sklada z 

našimi pričakovanji in podpira tudi druge raziskave, ki so ugotavljale povezanost med 

izkušnjami z vrtnarjenjem in odnosom do doma pridelane zelenjave. Tako so npr. Evans idr. 

(2016) v svoji raziskavi podobno ugotovili, da so bili učenci, ki so imeli več izkušenj z 

vrtnarjenjem, bolj naklonjeni doma pridelani zelenjavi. 
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4   ZAKLJUČEK 

 

V okviru magistrskega dela smo raziskali, kakšne izkušnje z vrtnarjenjem imajo danes učenci 

petih razredov slovenskih osnovnih šol ter kako te vplivajo na njihov odnos do doma pridelane 

zelenjave. Želeli smo ugotoviti tudi, kje so učenci omenjene izkušnje pridobili (doma, v šoli 

ipd.), in ali je možno opaziti razliko v količini izkušenj z vrtnarjenjem med mestnimi ter 

podeželskimi učenci. Poleg tega smo preverili tudi, katera zelenjava je med učenci najbolj 

priljubljena in katera najmanj. 

Za namen raziskave smo sestavili anketni vprašalnik, s katerim smo zbrali podatke za kasnejšo 

analizo. Vprašalnike smo razdelili med učence enega oddelka petega razreda na štirih osnovnih 

šolah, ki so bile izbrane na podlagi lokacije (mesto/podeželje) in izvajanja oz. neizvajanja 

vrtnarskega krožka. Tako smo izbrali mestno šolo, kjer izvajajo vrtnarski krožek, mestno šolo, 

kjer vrtnarskega krožka ne izvajajo, podeželsko šolo, kjer izvajajo vrtnarski krožek in 

podeželsko šolo, kjer vrtnarskega krožka ne izvajajo. Skupno je anketni vprašalnik rešilo 82 

učencev, izmed katerih jih je 42 obiskovalo podeželsko šolo, 40 pa mestno. 

Z analizo podatkov smo prišli do ugotovitve, da med anketiranimi učenci ni bilo nikogar, ki 

zelenjave ne bi rad užival. Med njimi je 33 učencev odgovorilo, da radi uživajo vso zelenjavo, 

49 pa jih uživa samo določeno. Najbolj priljubljena vrsta zelenjave med petošolci sta korenje 

in zelena solata, sledijo jima paradižnik, krompir in kumare. Najmanjkrat se na njihovem 

krožniku znajdeta ohrovt in brokoli, prav tako v splošem niso najbolj navdušeni nad cvetačo, 

redkvicami, zeljem, jajčevci, porom in fižolom. Spodbudno je, da večina učencev (40) 

vsakodnevno uživa zelenjavo, kar predstavlja skoraj polovico anketiranih, le štirje učenci pa 

zelenjavo uživajo zelo redko. 

Izmed vseh anketirancev jih je večina (80) že kdaj vrtnarila, samo dva pa nista nikoli izvajala 

dejavnosti na vrtu. Največ učencev (30) je izkušnje z vrtnarjenjem pridobilo doma, prav tako 

so velikokrat omenili, da so jih pridobili pri starih starših, tetah in stricih, iz česar lahko 

sklepamo, da četudi določena družina doma nima svojega vrta, ga ima pa nekdo od sorodnikov. 

Med 36 anketiranimi učenci, ki so na svoji šoli imeli možnost obiskovanja vrtnarskega krožka, 

jih je samo 10 to dejansko izkoriščalo – med njimi jih je bilo več z mesta (6). Večina učencev 

(60) je sicer napisala, da doma imajo svoj vrt, vendar 22 učencev nima te možnosti in samo 

eden izmed njih prihaja s podeželja, torej so vsi ostali iz mesta. To pomeni, da je obstoj šolskega 

vrta toliko bolj pomemben za učence iz mest, saj ti doma priložnosti za pridobivanje izkušenj 

z vrtnarjenjem velikokrat nimajo in so šolska tla edini prostor, kjer se z njim lahko srečajo. 

Mestni otroci se namreč igrajo in raziskujejo naravo enako kot podeželski, pravi D. Blair 

(2009), s to razliko, da jim degradacija okolja in širjenje mest omogočata manj kakovostnih 

izkušenj v naravi. 

Učenci so v veliki meri odgovarjali, da vrtnarijo vsako leto, saj smo ta odgovor našli kar pri 64 

učencih, zopet so prevladovali tisti s podeželja. Le 10 jih je odgovorilo, da ne vrtnarijo vsako 

leto, ampak bi si želeli, 8 pa jih prav tako ne vrtnari vsako leto, ampak si tega tudi ne želijo. 

Med dejavnostmi na vrtu, ki jih učenci najraje opravljajo, so sajenje, zalivanje in nabiranje 

pridelkov, učenci prav tako cenijo zadovoljstvo, ki ga občutijo ob lastnem pridelku. Najmanj 
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priljubljena dejavnost je puljenje plevela, pogosto so omenili tudi, da ne marajo škodljivcev in 

umazanije. 

Zanimalo nas je še, če obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti izvajanja določenih 

dejavnosti (rahljanje, gnojenje, sajenje, zalivanje, puljenje plevela, nabiranje, čiščenje) med 

mestnimi in podeželskimi učenci. Ugotovili smo, da podeželski učenci pogosteje od mestnih 

izvajajo vse dejavnosti, razen gnojenja – pri slednji dejavnosti namreč statistično pomembnih 

razlik ni bilo. 

Preverili smo tudi, če obstaja razlika med mestnimi in podeželskimi učenci glede strinjanja s 

posameznimi trditvami o odnosu do doma pridelane zelenjave. Pri vseh trditvah smo ugotovili, 

da ni statistično pomembnih razlik glede odgovorov med mestnimi in podeželskimi učenci, 

torej lahko posplošimo, da okolje, kjer učenci živijo, nujno ne določa njihovega odnosa do 

doma pridelane zelenjave, za vzorec pa lahko rečemo, da imajo podeželski učenci nekoliko 

pozitivnejši odnos do doma pridelane zelenjave kot mestni učenci. 

Poleg okolja lahko na odnos do doma pridelane zelenjave vpliva količina izkušenj z 

vrtnarjenjem. Evans idr. (2016) so namreč izvedli raziskavo, kjer so ugotovili, da so bili učenci, 

ki so imeli z vrtnarjenjem več izkušenj in so v njem uživali, bolj naklonjeni doma pridelani 

zelenjavi. Tudi v naši raziskavi se je izkazalo, da so, glede na količino izkušenj z vrtnarjenjem, 

razlike v odnosu do doma pridelane zelenjave med učenci petega razreda osnovne šole 

statistično pomembne, kar pomeni, da imajo učenci z več izkušnjami z vrtnarjenjem bolj 

pozitiven odnos do doma pridelane zelenjave. 

Ob upoštevanju ugotovitev, do katerih smo v naši raziskavi prišli, lahko še bolje razumemo, 

kako pomemben je vrt za pozitiven odnos učencev do doma pridelane zelenjave, zato je 

nadaljnje spodbujanje vključevanja šolskih vrtov v šole po Sloveniji izrednega pomena. Ob 

prihodnji prenovi učnega načrta za naravoslovje bi mu bilo zato smiselno dodati obvezne ure 

vrtnarjenja in poučevanja o pomembnosti doma pridelane zelenjave. Slednje ima lahko poleg 

pridobivanja izkušenj z vrtnarjenjem velik vpliv na dober odnos učencev do doma pridelane 

zelenjave in s tem na kakovostno ter zdravo življenje tudi v odraslosti. Vrtnarjenje  bi bilo sicer 

možno vplesti  tudi v druge predmete, kot so slovenščina, matematika, zgodovina, likovna 

umetnost, glasbena umetnost in šport, saj vrt vsekakor ni prostor, kjer bi se učili samo o 

vrtnarjenju, ampak se tam lahko učimo praktično o vsem. 

Za nadaljnje raziskovanje bi lahko, tako kot so to že naredili v tujini, izvedli enoletni poskusni 

vrtnarski krožek, v okviru katerega bi preverjali, kako se psiho-fizično stanje in sposobnosti 

učencev ter medosebni odnosi med učenci in njihov odnos do zelenjave tekom leta spreminjajo. 

S tem bi pridobili pomembne podatke o vplivih vrtnarjenja na celosten razvoj učencev, ki bi še 

bolj poudarili zavedanje, kako pomemben je stik učencev z naravo, sploh v okviru dejavnosti 

na šoli (vrtnarski krožek ipd.), saj so šole edini prostor, preko katerega lahko dosežemo skoraj 

vse učence in jim omogočimo dostop do enakih izkušenj. Nenazadnje bi lahko raziskali vpliv 

vrtnarjenja na različne šolske probleme in izzive, kot so nasilje med učenci, vključevanje 

socialno izključenih posameznikov v razredno skupnost in motiviranost učencev za učenje. 
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6   PRILOGI 

 

6.1   Soglasje staršev 

 

Spoštovani starši! 

Sem Ema Košenina, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer poučevanje 

na razredni stopnji z angleščino. V okviru magistrskega dela raziskujem, kakšne 

izkušnje imajo učenci petih razredov osnovnih šol z vrtnarjenjem in kako slednje 

vplivajo na njihov odnos do doma pridelane zelenjave. Za namen raziskave bom 

izvedla anonimno anketo, rezultati pa bodo uporabljeni zgolj za potrebe 

magistrskega dela. 

Prosim Vas, da izpolnite spodnji obrazec in ga oddate razrednemu učitelju.  

Že vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje, saj s tem zelo pomagate pri 

nastanku magistrskega dela.                                                                             

                                                                                                                                                

Ema Žvokelj 

Medvode, 8.5.2018 

 

 

SOGLASJE STARŠA O SODELOVANJU OTROKA V ANKETI 

 

Spodaj podpisani/a ______________________________________ izjavljam, da 

soglašam s tem, da moj otrok/varovanec _______________________________, 

učenec ______ razreda OŠ ___________________________, sodeluje v zgoraj 

navedeni anketi. Dovoljujem, da se lahko podatki zbirajo in obdelujejo za 

namen magistrskega dela. 

 

Podpis: ________________________                               

 

Datum: ___________________ 
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6.2   Anketni vprašalnik 

 

Živijo! 

Moje ime je Ema in sem študentka. Zate sem pripravila anketni vprašalnik, s katerim želim 

raziskati, kakšne so tvoje izkušnje z vrtnarjenjem. Anketa je anonimna, zato te prosim, da na 

vprašanja odgovoriš iskreno. Že v naprej najlepša hvala za sodelovanje!  

Ema Žvokelj 

 

1. Spol:          M                      Ž 

 

2. Kje se nahaja šola, ki jo obiskuješ? 

a) V mestu. 

b) Na podeželju. 

 

3. Kje stanuješ? 

a) V mestu. 

b) Na podeželju. 

 

4. Ali imaš rad zelenjavo? 

a) Da. 

b) Samo nekatero. 

c) Ne. 

 

5. Od zelenjave rad jem: 

 

 

 

6. Od zelenjave ne maram: 
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7. Kako pogosto ješ zelenjavo? 

a) Vsak dan. 

b) Nekajkrat na teden. 

c) Redko 

č) Zelo redko. 

d) Nikoli. 

 

8. Spodnje trditve se nanašajo na tvoj odnos do doma pridelane zelenjave. Razmisli, ali se 

strinjaš s posamezno trditvijo. Za vsako trditev obkroži ustrezno številko, pri čemer 1 pomeni, 

da se s trditvijo NE strinjaš, 5 pa, da se z njo POPOLNOMA strinjaš. 

 

a) Doma pridelana zelenjava je okusnejša od industrijsko pridelane. 

1 2 3 4 5 
 

b) Prednost doma pridelane zelenjave je v tem, da vemo, kako je bila zelenjava vzgojena. 

1 2 3 4 5 
 

c) Ko bom velik, si želim svoj lasten vrt, kjer bom lahko prideloval domačo zelenjavo. 

1 2 3 4 5 
 

č) Pri industrijsko pridelani zelenjavi sta količina in videz bolj pomembna kot kvaliteta. 

1 2 3 4 5 
 

d) Delo na vrtu nam pomaga, da se sprostimo. 

1 2 3 4 5 
 

e) Doma pridelana zelenjava je poceni, saj semena ne stanejo veliko – v pridelavo vložimo le 

naš čas in delo. 

1 2 3 4 5 
 

f) Industrijsko pridelana zelenjava je bolj zdrava od doma pridelane, ker je videti lepša. 
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1 2 3 4 5 
 

g) Z delom na vrtu krepimo svoje zdravje, saj se gibamo in smo na svežem zraku. 

1 2 3 4 5 
 

h) Doma pridelana solata se mi gnusi, ker nima vedno lepih listov, na njej pa lahko najdemo 

tudi ostanke zemlje, žuželke in polže. 

1 2 3 4 5 
 

i) Pojedel bi več zelenjave, če bi jo lahko pridelal sam. 

1 2 3 4 5 
 

j) Doma pridelana zelenjava je bolj naravnega videza. 

1 2 3 4 5 
 

k) Ob nabiranju zelenjave, ki jo pridelam sam, občutim zadovoljstvo. 

1 2 3 4 5 
 

l) Če bi izbiral med doma pridelano solato (na levi sliki) in industrijsko pridelano solato (na 

desni sliki), bi izbral industrijsko pridelano. 

 

1 2 3 4 5 
 

m) Domača pridelava zelenjave zahteva preveč časa in truda. 

1 2 3 4 5 
 

n) Zavedam se, da je velika prednost, če imaš doma svoj vrt. 

1 2 3 4 5 
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9. Obkroži tiste paradižnike, za katere meniš, da so bili vzgojeni na domačem vrtu. (Lahko 

obkrožiš več odgovorov.) 

a)                                                                                              b) 

 

 

 

 

c)                                                                                          č) 

 

 

 

 

 

Utemelji svojo izbiro: 

 

 

 

 

10. Si že kdaj vrtnaril? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

(Na 11. vprašanje odgovoriš le, če si na prejšnje vprašanje odgovoril z DA.) 

11. Kje si vrtnaril? (Lahko obkrožiš več odgovorov.) 

a) Doma. 

b) V šoli. 

c) Drugje: __________________________ 

 

12. Ali ima tvoja šola šolski vrt? 

a) Da. 
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b) Ne vem. 

c) Ne. 

 

(Na 13. vprašanje odgovoriš le, če si na prejšnje vprašanje odgovoril z DA.) 

13.  Ali letos obiskuješ vrtnarski krožek na šoli? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

14. Ali imate doma vrt, na katerem pridelujete zelenjavo? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

15. Ali vrtnariš vsako leto? 

a) Da. 

b) Ne, ampak bi si želel. 

c) Ne, ker nimam želje. 

 

16. Za vsako dejavnost z znakom X označi, kako pogosto jo izvajaš. 

 
Nikoli Redko Občasno Pogosto 

Zelo 

pogosto 

Rahljam 

zemljo. 

     

Pognojim 

zemljo. 

     

Sadim 

zelenjavo. 

     

Zalivam vrt. 
     

Pulim 

plevel. 

     

Nabiram 

pridelke. 
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Očistim 

pridelke. 

     

 

(Na 17. in 18. vprašanje odgovoriš le v primeru, da si že kdaj vrtnaril.) 

17. Če si že kdaj vrtnaril, kaj ti je bilo pri vrtnarjenju najbolj všeč? 

 

 

18. Ali ti pri vrtnarjenju kaj ni bilo všeč? 

 

 

 

 

 


