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POVZETEK 

Vrt, kot ga poznamo v splošnem, je življenjski prostor nekaterih rastlinskih in živalskih 
vrst, koristnih z vidika človeka, širši pomen pa dobi, če ga uporabljamo kot del učnega 
procesa. Šolski vrt je vrt, ki je v neposredni bližini šole in je namenjen učiteljem in 
učencem, da zanj skrbijo, se ob njem učijo in spoznavajo nove vsebine. Slovenske 
šole so že v 19. stoletju uporabljale šolski vrt za poučevanje, predvsem tiste, ki so bile 
v podeželskem okolju. Ne le na Slovenskem, tudi drugod po svetu so nekoč šolske 
vrtove uporabljali predvsem za učenje samooskrbe, znanja in veščin o vrtnarjenju in 
dejavnosti kmetijstva. Po tem, ko je bila uporaba šolskih vrtov v Sloveniji nekaj 
desetletij v zatonu, se je pred nekaj leti njihova uporaba ponovno začela uveljavljati. 
To spodbujajo tudi razni projekti, kot so Ekošola, Šolski ekovrtovi in drugi, ki šolam 
pomagajo s postavitvijo vrta in z raznimi delavnicami in ter projekti pomagajo učiteljem, 
da je delo na vrtu z njihovimi učenci kar najbolj učinkovito. Učenje na šolskem vrtu pri 
učencih krepi povezanost z naravo in ima pozitivne učinke na kakovostnejši kognitivni, 
socialni, akademski ter socialni razvoj, prav tako pa spodbuja samostojnost, 
kreativnost in zavedanje pomembnosti lastne pridelave živil. Zaradi prednosti, ki jih 
ponuja delo na šolskem vrtu kot del pedagoškega procesa, smo se odločili raziskati 
mnenja in stališča slovenskih razrednih učiteljev o uporabi vrta pri poučevanju. Poleg 
tega smo želeli izvedeti, kako pogosto, kdaj in pri katerih vsebinah razredni učitelji le-
tega uporabljajo pri poučevanju. Pripravili smo spletni anketni vprašalnik in ga po e-
pošti poslali vsem osnovnim šolam v Sloveniji. Dobili smo 165 ustrezno izpolnjenih 
anketnih vprašalnikov. Odgovori so pokazali, da velika večina razrednih učiteljev 
poučuje na osnovnih šolah, ki šolski vrt imajo, preostali pa bi si to možnost v večini 
želeli, predvsem zaradi izkustvenega učenja. Malo manj kot tri četrtine učiteljev, ki 
imajo možnost poučevanja na šolskem vrtu, le-tega tudi uporablja pri poučevanju, in 
sicer med dvakrat in šestkrat letno, predvsem nenačrtovano in v okviru naravoslovnih 
vsebin. Rezultati naše raziskave kažejo tudi na to, da se učitelji najbolj strinjajo s tem, 
da delo na šolskem vrtu spodbuja ljubezen do narave, praktičnega učenja in dela ter 
ponuja možnost preživljanja časa v naravi. Kljub zavedanju pozitivnih učinkov, ki jih 
prinaša šolsko vrtnarjenje, pa učiteljem največjo oviro pri večjem vključevanju vrta v 
pouk predstavlja finančni vidik oskrbe šolskega vrta.  

KLJUČNE BESEDE: šolski vrt, razredni pouk, mnenja učiteljev, delo na šolskem vrtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

A garden, as we know it in general, is a natural habitat of plant and animal species 
beneficial for humans. It gets a wider meaning if we use it as a part of a school process 
and lessons. A school garden is a garden that is in the immediate vicinity of the school. 
It is intended for teachers and students to take care of it, learn from it and with its help 
learn about new content. Slovenian schools, especially rural schools, have used school 
garden for teaching as early as the 19th century. Also elsewhere in the world school 
gardens were used for teaching children about agruculture and self-sufficiency. After 
the use of school gardens in Slovenia was in decline for several decades, a few years 
ago their use began to rise again. Teachers are now getting help with the beginnings 
of gardening and garden care through various programs such as Ekošola and Šolski 
ekovrtovi. These programs provide different workshops for children and teacher 
education on gardening. Learning in the school garden strengthens students' 
connection with nature and has positive effects on better cognitive, social, academic 
and social development, as well as it encourages independence, creativity and 
awareness of the importance of their own food production. Due to the advantages 
offered by working in the school garden as part of the pedagogical process, we decided 
to research the opinions and attitudes of Slovenian class teachers towards the use of 
school gardens in teaching. In addition, we wanted to find out how often, when and in 
what content class teachers use it in teaching. We prepared an online survey 
questionnaire and sent it by e-mail to all primary schools in Slovenia. We received 165 
completed questionnaires. The answers showed that the vast majority of class 
teachers teach in primary schools that have a school garden, while the rest would like 
this opportunity, mainly because of experiential learning. Slightly less than three 
quarters of teachers who have the opportunity to teach in the school garden also use 
it in teaching, between two and six times a year, mostly unplanned and within the 
framework of science subjects. The results of our research also show that teachers 
most agree that working in the school garden promotes a love of nature, practical 
learning and work, and offers the opportunity to spend time in nature. Despite the 
awareness of the positive effects that school gardening brings, the biggest obstacle for 
teachers in greater involvement of the garden in the lessons is the financial aspect of 

school garden care. 

KEY WORDS: school garden, primary school, primary teachers' opinions, lessons on 

school garden 
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1 UVOD 
Vrt je zemljišče, namenjeno rasti in gojenju rastlin. 

Šuklje Erjavec (2012, 159–162) šolski vrt opredeli kot del zunanje funkcionalne 
površine šole, zunanji del šole pa opredeli kot prostor, kjer učenci izkusijo neposreden 

stik z naravo in izpostavljenost njenim naravnim spremembam. 

Vrtovi, ki jih imajo šole, so različni, odvisno od tega, kaj je nanje posajeno in čemu so 
namenjeni. Razlikujejo se tudi po velikosti in obliki, na kar vpliva prostor okoli šole. 

Danes je uporaba šolskih vrtov v porastu, vendar še ni povsem izkoriščena. Torkar 
omenja raziskavo Strgarjeve (1986, v: Torkar, 2020), s katero je ugotovila, da ima v 
Sloveniji le 21 % šol šolski vrt, ki ga uporabljajo pri poučevanju vsebin naravoslovja. 
Vidmar (2016) v magistrskem delu predstavi rezultate raziskave, s katero je ugotavljala 
povezanost izkušenj razrednih učiteljev z vrtnarjenjem z uporabo šolskega vrta pri 
poučevanju. Avtorica je ugotovila, da ima 136 (67 %) slovenskih osnovnih šol, 
vključenih v raziskavo, šolski vrt, razredni učitelji pa ga najpogosteje uporabljajo pri 
rednem pouku. 

Izsledki tujih raziskav (Passy, 2014; Blair, 2009; Cutter-Mackenzie, 2009) kažejo, da 
vrtnarjenje in praktično delo na šolskem vrtu pozitivno vplivata na otrokov čustveni in 
socialni razvoj, pomembno vlogo pa imata predvsem pri doseganju boljših učnih 
rezultatov in moralnega vedenja. Izkušnje na šolskem vrtu predstavljajo stik z naravo, 
ki ga imajo današnji učenci zaradi naprednega razvoja in tehnologije vedno manj.  

V teoretičnem delu magistrskega dela je izpostavljena povezanost otrok z naravo in 
na kakšen način lahko le-to poglobimo v šoli, šolski vrt, njegova zgodovina in pozitivni 
učinki na učenčev razvoj ter projekta Ekošola in Šolski ekovrtovi, ki učitelje spodbujata 
k uporabi vrtov pri poučevanju. Na koncu je podana primerjava z rezultati raziskave 
Pavlovićeve (2019), ki je ugotavljala, kako in kdaj učitelji na Hrvaškem uporabljajo 
šolski vrt pri poučevanju naravoslovja in družbe. 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati naše raziskave, s katero smo ugotavljali 
mnenja in stališča slovenskih razrednih učiteljev o uporabi šolskega vrta pri 
poučevanju. Zanimalo nas je, kako pogosto in kdaj učitelji sploh uporabljajo šolski vrt 
in katere pozitivne učinke vidijo kot najpomembnejše. Rezultati so predstavljeni v obliki 
tabel in grafov z interpretacijami. Oblikovala sem tudi nekaj okvirnih primerov 

dejavnosti za medpredmetno poučevanje na šolskem vrtu. 

S tem sem želela delo na vrtu približati učiteljem in ponuditi nekaj idej za izvedbo 

pouka na šolskem vrtu. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 POVEZANOST OTROK Z NARAVO 
Iz splošnega pojmovanja in literature lahko razberemo, da sta narava in naravno okolje 
po navadi opredeljena kot »zeleni« del življenja, torej rastline in živali, gozdovi, reke, 
morja, travniki, polja itd. Če pogledamo širše, je narava veliko več.  

Večina naravnih okolij človek v neki meri kontrolira, preostalim, na katere ima človek 
skoraj ničen vpliv, pa pravimo divjina (Gifford in Chen, 2016). Clayton in Myers (2009, 
v Gifford in Chen, 2016) naravo razdelita v štiri kategorije: domača narava (domače 
rastline in živali), bližnja narava (vrtovi, parki …), upravljana narava (živalski vrtovi, 
gozdovi …) in divja narava. Louv (2008, v Gifford in Chen, 2016) piše, da je narava za 
otroško pojmovanje vse, kar se loči od staršev – živali, gozdne poti, zemljišča itd. 
Opredelitev naravnih okolij je odvisna tudi od konteksta, v katerem govorimo o naravi. 
V mestnih okoljih je narava lahko vsaka dosegljiva zelena površina, kot na primer 
šolsko dvorišče (Gifford in Chen, 2016). 

Narava je po navadi definirana kot okolje, v katerem lahko živimo ali ne, ustvari pa se 
samo, brez človeškega vpliva. Glede na to, da je več kot 95 % Zemljine površine 
dandanes že pod človeškim vplivom, pa lahko naravno opredelimo kot kontinuum 
človeškega vpliva na naravo, vse od umetnih naravnih okolij do popolne divjine 
(Cumbo, Paay, Kjeldskov in Jacobs, 2014). 

Zaradi urbanizacije in širjenja urbanih okolij preživljanje časa v naravi ni več 
samoumevno. Otroci, ki prihajajo iz podeželskega okolja, so narave in njenih 
značilnosti bolj vajeni kakor mestni otroci. Tudi slednji sicer raziskujejo rastline, zemljo, 
vodne vire in druge naravne danosti, vendar so te izkušnje vedno redkejše. Ne glede 
na to, v kakšnih naravnih ali nenaravnih okoljih se mlajši največkrat nahajajo, jim vsak 
prostor ponuja priložnost za oblikovanje pogleda na svet, morale in vrednot (Blair, 

2009). 

Gifford in Chen (2016) pišeta o raziskavi Harringtona iz leta 2009, v kateri je raziskoval 
vpliv virtualne ekskurzije in resnične ekskurzije v naravi na učence. Ugotovil je, da so 
konkretne izkušnje in stik z naravo na učence vplivali bolje – učenci so si doživetja 
zapomnili, spontano so doživljali naravo, predvsem pa so bili v senzoričnem okolju, ki 

je spodbujalo njihova pristna občutenja. 

Redne interakcije v naravnem okolju imajo na otroke pozitiven vpliv, tako na fizično 
kakor tudi na psihično zdravje. S tem se tvorijo vezi, ki kasneje služijo za občutek 

pripadnosti naravi in njenega ohranjanja (Cumbo idr., 2014). 

S tem ko se otrok spoznava z naravo, njenimi značilnostmi in jo doživlja z vsemi čuti, 
se razvija tudi njegova okoljska zavest. Kirn (2004) okoljsko zavest opredeli kakor 
odraz moralnih vrednot, ki jih človek vidi v naravi. Če bo imel posameznik pozitivno 
naravnane vrednote do naravnega, bodo to odražala njegova dejanja in ravnanja, to 
pa pojmuje kot ekološko/okoljsko etiko. Le-ta se udejanja v dveh vrstah odnosov, in 
sicer v neposrednem in posrednem etičnem odnosu do različnih oblik življenja, vse od 
ljudi, živali in rastlin, pa do mikroorganizmov. 

Učence je treba seznanjati s tem, da ne živimo le v svetu ljudi in družbe, temveč 
pomembno vlogo igra tudi narava in njene danosti, to pa so dileme ekološke/okoljske 
etike, ki jih je treba nagovoriti (Kirn, 2004). 
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Chawla (2015, v J. Coyle, 2017), ki je raziskovalka na področju odnosa otrok – narava, 
je z raziskavami prišla do ugotovitve, da učitelji igrajo veliko vlogo pri povezovanju 
otrok z naravo. Njihove zgodnje izkušnje v naravnem okolju imajo bistven pomen za 
vzpostavljanje spoštljivega odnosa do narave in sobivanja z njo. Zabava, igra, učenje, 
poučevanje, raziskovanje in usvajanje novih veščin so le nekateri izmed mehanizmov, 

ki privlačijo učence za delo na prostem. 

Otroci in mladostniki velik del dneva preživijo v šoli. Glede na to, da vsak posameznik 
prihaja iz drugačnega okolja, je pomembno, da učitelji naravo približajo vsem, tudi 
tistim, ki redkeje preživljajo prosti čas po šoli v naravi. Iz primerov dobrih praks in iz 
modernejših pristopov poučevanja vemo, da to najlažje in najučinkoviteje dosežemo s 
poukom in z raziskovanjem na prostem, kar zajema delo na šolskem vrtu, učilnice na 
prostem, gozdne učne poti, raziskovanje zelene okolice šole itn. Tudi podaljšano 
bivanje, aktivni odmori, igra in šport naj potekajo v zunanjih prostorih šol, čim manj pa 
v notranjosti in v učilnicah. Že gibanje na svežem zraku bo spodbudilo učence k 
pozitivnemu doživljanju narave. 
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2.2 ZUNANJI PROSTOR ŠOL 

Celotno poglavje je povzeto po strokovnem članku avtorice Ine Šuklje Erjavec (2012) 
z naslovom Pomen in možnosti uporabe zunanjega prostora šol v vzgojno-
izobraževalnem procesu. 

Glede na to, da otroci in mladostniki precejšen del časa preživijo v šoli, je stanje le-te 
izjemno pomembno, ker, poleg drugih dejavnikov, vpliva na kakovost razvoja otrok. 
Urejenost in namembnost zunanjega prostora šol lahko oblikuje pozitivne vrednote, ki 

se kasneje odražajo v širši družbi, predvsem pa ponuja pristen stik z naravo. 

Strokovnjaki ugotavljajo, da ima zunanji prostor šol velik potencial za učenje in 
kakovostno preživljanje prostega časa, vendar pa je More že leta 1996 v prispevku o 
oblikovanju zunanjih prostorov šol pisal, da večina šol v Severni Ameriki nameni več 
pozornosti notranjemu okolju šole. 

V Veliki Britaniji so že v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja ustanovili program 
Learning through landscapes (LTL), ki spodbuja učenje in igre v zunanjosti šol. Šolam 
nudijo strokovna svetovanja, publikacije in raziskave, s katerimi pomagajo učiteljem do 
pogostejšega in kakovostnejšega pouka na prostem. Raziskave uspešnosti 
omenjenega programa in programa Supergrounds kažejo, da urejen in izkoriščen 
zunanji prostor šole močno vpliva na dobro počutje učencev, uspešnost pri pouku, 

ustvarjalnost in socialno pozitiven odnos med učenci. 

Slovenske šole sicer sledijo mednarodnemu trendu oblikovanja zunanjosti šol, ampak 
le-ta še vedno ni prepoznan kot vrednota. 

a) Opredelitev in pomen zunanjega prostora šol 

Zunanji prostor šole so vse zunanje površine, ki fizično ali uporabno pripadajo šoli. 
Obsega funkcionalno zemljišče šole, torej vse tlakovane, zasajene, opremljene ali 
neopremljene površine. Med te spadajo igrišča, prireditveni prostori, zelenice, šolski 

vrt, dvorišče, učilnice na prostem, parkirišče, dovozi itd. 

Wendy Titman je že leta 1994 zapisala in poudarila, da učenci, za razliko od odraslih, 
šolski prostor in šolo dojemajo kot stavbo s pripadajočo okolico. Zunanji prostor šole 

pa jim daje osnovo za oblikovanje stališč in vedenj. 

Številne študije in raziskave (LTL in Titman, 1990; Stone, 1995; Malone, 2008; Dyment 
in Bell, 2005), ki jih povzema Šuklje Erjavec (2012), kažejo, da učenci od okolice šole 
in zunanjih prostorov pričakujejo zabavo, fizično aktivnost in raznolikost. Zunanjost 
predvsem osnovnih šol je nujno treba urediti za igro in sprostitev, kar Titman poimenuje 
»neformalni kurikulum«. Stone pa poudarja, da je zunanji prostor spodbujajoč za 
povezovalen način poučevanja, učenje pa poveže z resničnim svetom. Dyment in Bell 
osvetlita pomen urejenih zunanjih prostorov z rezultati njune raziskave, ki kažejo na 
to, da spodbuja konstruktivnejšo igro, vljudnejše obnašanje, raziskovanje sveta, 
splošno boljšo fizično aktivnost in krepitev povezave med učenjem in igro. Malone že 
opisane ugotovitve podkrepi s sodobnejšo raziskavo, v kateri ugotavlja, da aktivnosti 
v zunanjih prostorih šol pozitivno vplivajo na kakovostnejše znanje, pozornost in 

mentalno zdravje, hkrati pa učenci razvijajo lastne vrednote in stališča. 

b) Značilnosti zunanjih prostorov šol 

Ureditev zunanjih prostorov šol je povezana z namenom doseganja vzgojno-

izobraževalnih ciljev. Okolica šole kot medij potrebuje posebno ureditev, ki zajema 
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otroška igrišča, igrala, učne poti, vrtove … Pri vsem tem pa je pomembno, da so 

okolica šole in vsi zunanji prostori dobro povezani z zgradbo šole.  

Zunanjost mora biti ustrezno in premišljeno načrtovana, glede na prostor, ki ga ima 

šola na voljo. Zagotoviti mora mir in živahnost, varnost in svobodo ter prostor za 

starejše in mlajše. Pomembna je prava razporeditev delov zunanjega prostora, da je 

le-ta popolnoma izkoriščen in ni sam sebi namen. 

Urejenost je ena izmed najpomembnejših značilnosti kakovostnega zunanjega 

prostora osnovne šole. Z njo na subtilen način oblikujemo učenčevo moralo in etiko ter 

ju povežemo z izobrazbo in šolskimi vrednotami. Lepa in čista okolica šole zmanjšuje 

vandalizem pri učencih in izboljšuje socialno vedenje. 

Šolska igrišča, vrtovi in učilnice na prostem so najbolj obremenjeni med tednom in v 
dopoldanskem času, med tem ko ob koncih tednov in počitnicah večinoma samevajo. 
Zunanjost šole ponuja možnost povezovanja s širšo lokalno skupnostjo in souporabo 
posameznikov. Še posebej lahko izpostavimo šolski vrt, za katerega bi lahko med 

konci tednov in počitnicami skrbeli tudi posamezniki iz krajevne skupnosti. 

Kakovostni zunanji prostor je tudi varen. Z vidika varnosti moramo upoštevati starostne 
skupine, ki ga uporabljajo, materiale in podlage, iz katerih so sestavljeni elementi 
prostora, predvsem pa mora biti omogočen varen in pregleden dostop do igrišča, 
zelenice, šolskega vrta, učilnice v naravi itd. Strokovnjaki opozarjajo, da pretirana skrb 
za varnost lahko prinese tudi negativne posledice, saj otrokom onemogoča ustrezno 
ravnanje in presojanje v kompleksnih situacijah, ki bi lahko prinesle kakršnokoli obliko 
nevarnosti. 

Med letoma 1998 in 2002 so bili na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije 
izvedeni aplikativno-raziskovalni projekti glede zunanjih prostorov šol v Sloveniji. 
Raziskava je vključevala osnovne in srednje šole v Ljubljani in Novi Gorici. Sicer so 

rezultati raziskav starejše letnice, pa so vendar v večini še vedno aktualni. 

Rezultati raziskave so pokazali, da večina šol nima primernega in kakovostnega 
zunanjega prostora, ki bi služil za namene poučevanja in učenja. Prevladujejo športna 
igrišča, šolskih vrtov pa je bolj malo oziroma se v večini dojema jo zgolj kot zelenica z 
drevesi in grmovnicami. Kljub temu da večina zunanjih prostorov šol v Sloveniji ni 
primerno opremljena za pouk zunaj, pa ga na vseh šolah, ki so sodelovale v raziskavi, 
prakticirajo. 
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2.3 ŠOLSKI VRT 

Vrt, kot ga poznamo v vsakdanjem pomenu, je naravno življenjsko okolje različnih vrst 
živih bitij. Slovar slovenskega knjižnega jezika (b. d.) nam ob ključni besedi »vrt« 
ponudi več različnih definicij, in sicer: 1. manjše zemljišče, navadno blizu hiše, na kateri 
raste trava, drevje, se goji vrtnina, okrasne rastline; 2. negovano zemljišče z okrasnim 
rastlinjem, navadno za sprehode, oddih; 3. posebej urejeno zemljišče kot del 
gostinskega lokala; 4. zemljišče, na katerem se gojijo rastline, živali, zlasti za študijske 
in splošnoizobraževalne namene. Vrt je že iz zgodovine znan kot življenjski prostor 

človeka, ki mu nudi hrano, sprostitev, delo in stik z naravo (Ribarič, 2014).  

Večji pomen vrt dobi tudi, ko ga omenjamo v kontekstu vzgoje in izobraževanja kot 
šolski vrt. Šuklje Erjavec (2012, 159–162) šolski vrt opredeli kot del zunanje 
funkcionalne površine šole, zunanji del šole pa opredeli kot prostor, kjer učenci izkusijo 
neposreden stik z naravo in izpostavljenost njenim naravnim spremembam. M. Ribarič 
(2014) v zborniku Slovenskega šolskega muzeja šolski vrt opiše kot zemljišče, na 
katerem gojimo rastline na prostem na gredah v okolici šole, v posodah v razredu, 

rastlinjaku ali drugih delih šolske stavbe. 

Šolsko vrtnarjenje je zadnja leta v velikem porastu. Vedno več osnovnih šol ima, glede 

na zmožnosti, šolski vrt. Ti so lahko različnih vrst, in sicer okrasni, zeliščni, sadni, 

zelenjavni, mešani itd., odvisno od namena. Ker imajo šole različno velike zunanje 

površine, so vrtovi različnih oblik in velikosti. 

a) Šolski vrt kot učno okolje in učni pripomoček 

»Šolski vrt predstavlja enega od osnovnih in nepogrešljivih učil na vseh osnovnih 
šolah, v vrtcih in srednjih šolah.« (Ribarič, 2014, str. 42). Kot učni pripomoček, učilo in 
pomembno učno okolje, predvsem za poučevanje bioloških vsebin, se je uveljavil v 19. 
stoletju (Torkar, 2019). Idejo o njegovi koristni uporabi so še danes znani pedagogi, 
kot so Ghandi, Rousseau, Montessori, Dewey in drugi, zagovarjali že veliko prej. Sprva 
so bili cilji poučevanja na vrtu pragmatični – učence so želeli preko praktičnih izkušenj 
povezati z naravo in izoblikovati njihov moralni pogled na svet (Blair, 2019). Komensky 
v 17. stoletju in Rousseau v 18. stoletju sta bila ena vidnejših pedagogov, ki sta 
zagovarjala učenje skozi opazovanje narave in s tem postavila zahteve po delu na vrtu 

(Ribarič, 2014). 

Kot učno okolje šolski vrt ponuja neposreden stik z naravo in njenimi naravnimi 
spremembami, s tem pa spodbuja raziskovalno učenje, ki temelji na učenčevih lastnih 
praktičnih izkušnjah (Blair, 2019, 19). Je učilnica v naravi, ki ponuja povezavo med 
različnimi učnimi predmeti in učenjem o življenju in njegovi širini, ki jo v razredu težje 
najdemo. Programi šolskega vrtnarjenja in učni načrti posredno in neposredno gradijo 
na praktičnem, problemskem in raziskovalnem pouku (Ozer, 2007). Ozer (2007) še 
zapiše, da šolski vrt ponuja interakcije med posamezniki širše skupnosti, zato 
prevzema tudi vlogo povezovalnega elementa.  

Na šolskem vrtu lahko učitelji učencem ponudijo medpredmetno poučevanje, 
raziskovanje, stik z naravnim in aktivno preživljanje prostega časa. Kljub temu da je vrt 
kakovostno učno okolje, ki nudi multidimenzionalno učenje, pa ni cenjen s strani 
učiteljev, ki se raje odločijo za poučevanje v varnem, predvidljivem in čistem okolju 

(Blair, 2009, 20). 

Torkar (2019) omenja slovensko raziskavo Pogačnika, Žnidarčiča in Strgarjeve (2012), 
s katero so ugotovili, kateri so najpogostejši razlogi za neuporabo šolskega vrta pri 
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poučevanju. Ti so: prevladujoč tradicionalen pouk v učilnicah, manko primernega 

materiala za delo na vrtu in nezadostno izobraževanje učiteljev za vrtnarjenje. 

Tudi Anđić (2020) povzema glavne ovire za izogibanje uporabe šolskega vrta kot okolja 
in učnega pripomočka pri poučevanju. Navaja, da učitelji menijo, da niso dovolj 
usposobljeni ali nimajo časa in materiala za delo na vrtu, prav tako pa naj bi se soočali 
s pomanjkanjem interesa za vrtnarjenje, tako s strani učencev kakor tudi njih samih. 

Eden izmed razlogov, ki ga še omenja, je primanjkovanje podpore vodstva šole. 

b) Varnost na šolskem vrtu 

Varnost učencev v šoli je izjemno pomembna, še posebej pa morajo biti učitelji pozorni 
v zunanjih prostorih šole, kjer je več dejavnikov za nevarnosti. Pri delu na šolskem vrtu 
največjo nevarnost za učence predstavljajo strupene rastline in škropiva ter nevarno 
orodje. 

Nekatere vrste rastlin, predvsem okrasnih, so strupene. Povzročajo lahko srbečico, 
dražijo kožo, ob zaužitju pa slabost, vročino ali druga vnetja. Otrok ne smemo le 
odvračati od strupenih rastlin, ampak naj jih učitelji z njimi seznanijo in spoznajo, da se 
jim bodo lahko otroci v prihodnje znali izogniti. Prav tako naj jim učitelji predstavijo 
rastline in plodove, ki jih lahko naberejo in tudi zaužijejo. Nekaj najpogostejših okrasnih 
rastlin, s katerimi bi se učenci lahko srečali v zunanjosti njihove šole: narcisa 
(Narcissus), tisa (Taxus baccata), šmarnica (Convallaria majalis), kalina (Ligustrum) in 

ostrožnik (Delphinium) (Likar, 2009). 

Sicer je pri šolskem vrtnarjenju in ekovrtnarjenju bistveno, da se ne uporabljajo 
škodljive snovi za zatiranje škodljivcev ali gnojenja prsti, pa vendar, če jih na šoli imajo, 
morajo biti shranjena izven dosega otrok, njim pa pojasniti, zakaj je vrtnarjenje z 
naravnimi gnojili (npr. kompost) in zatiralci škodljivcev (npr. pikapolonice za 
odstranjevanje uši in ptiči za lovljenje polžev) kakovostnejše in boljše (Likar, 2009). 

Za delo na šolskem vrtu učitelji in učenci potrebujejo določeno orodje, s katerim skrbijo 
za urejenost in nego vrta. Za mlajše otroke plastično orodje ni preveč primerno, ker se 
hitro poškoduje in zlomi. Orodje za odrasle (npr. grablje, lopata itd.) pa ne sme 
nenadzorovano končati v rokah učencev, saj lahko pride do poškodb. Spet je 
pomembna komunikacija in pojasnila učencem, zakaj ne smejo sami uporabljati 
večjega in nevarnega orodja, vseeno pa jim morajo učitelji omogočiti spoznavanje z 
orodjem, le-to pa naj bo manjše in nenevarno. Med delom na vrtu naj orodje ne bo 
razmetano naokoli. Po delu naj ga učitelji z učenci vedno pospravijo na isto mesto 
(Likar, 2009). 
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2.4 ZGODOVINA ŠOLSKIH VRTOV NA SLOVENSKEM 

Poglavje je povzeto po katalogu Slovenskega šolskega muzeja z naslovom Učilnica v 
naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri avtorice Mateje Ribarič (2014). Tradicija šolskega 
vrtnarjenja je na Slovenskem izjemno bogata in pomembna. Njegova zgodovina sega 

v 19. stoletje, podobno kot v drugih evropskih državah. 

a) 19. stoletje kot začetek šolskih vrtov na Slovenskem 

Anton Martin Slomšek je leta 1842 napisal knjigo Blaže in Nežica v nedeljski šoli, v 
kateri je eno poglavje namenjeno sadjereji, kar štejemo kot enega prvih zapisov o 
šolskih vrtovih pri nas. 

Na podeželskih ljudskih šolah so imeli lastne drevesnice, učitelji pa so preko njih 
poučevali sadjarstvo. Kranjska kmetijska družba je leta 1849 začela take učitelje 
nagrajevati, dve leti kasneje pa je državno namestništvo spisalo okrožnico, s katero so 
želeli učitelje dodatno spodbuditi za poučevanje sadjarstva. Po letu 1850 so se začela 

tudi učiteljska zborovanja in poročanja o sadjarstvu in zelenjadarstvu. 

Pomembnost praktičnega pouka na šolskem vrtu je poudarjal tudi učitelj Peter Musi. 
Svoje učence je učil kmetovanja v lastnem sadovnjaku, čebelnjaku in vinogradu. O tem 

je poročal v slovenskem najstarejšem pedagoškem listu Šolski prijatel. 

b) Obdobje Avstro-Ogrske med letoma 1869 in 1918 

Leta 1869 je bil v vseh deželah Avstro-Ogrske sprejet ljudskošolski zakon, s katerim 
so uvedli obvezno osemletno šolanje za otroke od 6. do 14. leta starosti. Država je 
imela večji nadzor nad šolskim sistemom. Zakon je omenjal tudi temelje šolskega 
vrtnarjenja, in sicer, da se vsakemu učiteljišču dodeli kos zemlje in se izvaja pouk o 
kmetovanju. Eno leto pozneje so v ukazu ministrstva za uk in bogočastje zapisali, da 
naj se vrt uredi pri vsaki šoli, če je to mogoče. 

Državni osnovnošolski zakon je leta 1869 določil, da sta predmeta sadjereja in nato 
kmetijstvo s poljedelstvom zapisana v predmetniku moškega učiteljišča. Ker je bil 
pomen kmetijskega pouka v nadaljnjih letih tako velik, so leta 1880 na ministrstvu za 
uk in bogočastje določili, da morajo poleg teoretičnega pouka obvezno potekati tudi 
praktične vaje na šolskem vrtu. Učenci so pod vodstvom vrtnarja skrbeli za poljske in 

vrtnarske rastline, sadno drevje in trte, gojili so tudi cvetje. 

Zamisli o šolskem vrtnarjenju so bile zapisane v zakonih in predmetnikih, teoretično 
znanje in organizacija vrtov pa sta morala biti podprta s prakso. Ker šolski vrtovi niso 
bile več le drevesnice, temveč vrtovi z vedno več različnimi vrstami rastlinja, so morali 
biti načrtovani, rastline pa primerno izbrane. 

Gustav Pirc, kmetijski strokovnjak in učitelj, je leta 1888 napisal prvo slovensko knjigo 
po naročilu kmetijskega ministrstva. Naslovil jo je Vrtnarstvo s posebnim ozirom za 
obdelovanje in oskrbovanje šolskih vrtov, v njej pa je poudarjal, da je vrt v mestu 
pomemben zaradi učenja o naravi, na vasi pa zaradi učenja o pametnem kmetovanju. 
V knjigi je podal tudi načrte za vrtove različnih velikosti, le-ta pa je bila prilagojena 
lokaciji in potrebam šol. 

Kljub temu da je bila ideja in izvedba šolskih vrtov dokaj uspešna, so se pojavljale 
težave. Nekateri učitelji so imeli preozko znanje za poučevanje kmetijstva in vrtnarstva, 
kar so reševali z izobraževanjem. Druga pomembna težava pa so bile finance. Šolske 
občine so bile zadolžene za financiranje vrtov, ker pa je bilo sredstev včasih premalo, 
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so bili vrtovi neurejeni in slabo oskrbljeni, če učitelj ni vložil lastnih sredstev ali 

izjemoma dobil državne pomoči. 

Od leta 1890 so šolski vrtovi in učenje na njih napredovali, a večje razširjenosti po 
slovenskih deželah še ni bilo, zato so izobraženci začeli s pisanjem literature o vrtovih, 

prirejali pa so tudi izobraževanja in poudarjali vsesplošno korist šolskih vrtov. 

Dogodek, ki je močno vplival na prakso šolskih vrtov, je bila prva svetovna vojna. 

Večina vrtov je bila uničenih, preostale pa so uporabljali za prehranske izdelke. Prej 

pridobljeno znanje o kmetijstvu je služilo tako vaškemu kakor tudi mestnemu 

prebivalstvu. 

c) Obdobje med svetovnima vojnama (1918–1941) 

Po koncu prve svetovne vojne so šolske vrtove in njihovo vlogo začeli prenavljati. 
Njihova ureditev in prevladovanje drevesnic je ostalo podobno, večje spremembe pa 
so se zgodile v organizaciji vrtov. Urejeni vrtovi so bili obvezni, z nadzorniki in poročil i 
pa so jih kontrolirali. Vaške šole so morale obvezno imeti urejen šolski vrt, vrtovi 
mestnih šol pa so bili odvisni od lastnih zmožnosti.  

Pomembne reforme so se začele uveljavljati v tridesetih letih 20. stoletja, ko so v 
središče pedagoškega procesa postavili učenca. Praktično znanje in doživljanje 
narave je postalo najpomembnejše. Ker večina mestnih šol ni imela prostora za lasten 
vrt, so v mestnih središčih ustanovili centralne vrtove z igriščem, namenjenim več 
šolam. 

Šolsko vrtnarjenje je v nadaljnjih letih potekalo spodbujajoče, vendar je druga svetovna 
vojna uničila veliko večino vrtov in šolskih stavb. 

č) Obdobje med letoma 1945 in 1990 

Vrtovi so se po uničenju v vojni začeli obnavljati in ponovno širiti. Leta 1949 je 
Ministrstvo za prosveto izdalo uredbo, v kateri so zahtevali, da ima vsaka osnovna 
šola, sedemletka, gimnazija in učiteljišče svoj vrt. Kljub uredbi pa do tega ni prišlo in 
šolsko vrtnarjenje je začelo upadati. Zaradi industrializacije družbe in sprememb 

vrednot družbe so šolske vrtove zamenjala parkirišča in igrišča.  

Praktično delo na šolskem vrtu ni bilo več obvezno, zato se je delo na njem odvijalo 
predvsem v okviru prostočasnih in obšolskih dejavnostih, na nekaterih šolah pa kot 
samostojni krožek. 

Posebnost tega obdobja so bile pionirske zadruge. To je bila posebna oblika dela 
učencev, ki so opravljali proizvodna dela na zadružni osnovi (proizvodnja hrane, 
varstvo narave, vzreja malih živali, gospodinjstvo itd.). Leta 1982 je v Sloveniji delovalo 

36 pionirskih zadrug pri osnovnih šolah. 

d) Samostojna Slovenija 

Po letu 1991 so se začeli šolski vrtovi v Sloveniji vračati v šolski okoliš. Lokalno 

pridelana hrana in trajnostni razvoj sta postala pomemben del izobraževanja, a delo 

na šolskih vrtovih še vedno ni našlo poti v učne načrte in šolske zakone. Kljub temu pa 

se posamezne šole lahko prostovoljno vključujejo v projekte, kot so Šolski ekovrtovi, 

Ekošola, Slovenska mreža zdravih šol in druge, ki spodbujajo povezanost učencev z 

naravo in praktično delo na šolskih vrtovih. 
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2.5 PREDNOSTI DELA NA ŠOLSKEM VRTU 

Iz obstoječe literature in raziskav vemo, da delo in učenje na šolskem vrtu prinašata 

veliko koristi in pozitivnih učinkov na učence in njihov večplastni razvoj. Ne smemo 

pomisliti le na učenje bioloških in naravoslovnih vsebin, saj se v okolju šolskega vrta 

ponujajo možnosti, ki oblikujejo posameznika, ne le na akademskem, temveč tudi na 

osebnostnem področju. Izsledke raziskav sem v nadaljevanju razdelila na področja 

razvoja učencev, h katerim prispeva delo na vrtu. 

2.5.1 Akademski razvoj 

a) Boljši rezultati na šolskem področju 

Rezultati raziskave iz leta 2005, o kateri poročajo Klemmer, Waliczek in Zajicek (v 
Torkar, 2020) kažejo, da učenci učiteljev, ki uporabljajo šolski vrt pri poučevanju 
bioloških vsebin, dosegajo boljše rezultate in ocene, v primerjavi z učenci, ki vrta pri 
učenju ne uporabljajo. Blair (2009) v članku, v katerem preučuje rezultate dvanajstih 
kvantitativnih in kvalitativnih raziskav glede uporabe šolskega vrta kot učila, ki so 
potekale na ameriških šolah, piše, da je velika večina raziskav pokazala, da učenci, ki 
pridobivajo znanje preko vrtnarjenja, dosegajo višje rezultate pri naravoslovnih 
vsebinah. Passy (2012) poudarja, da šolski vrt ponuja učno okolje za različne učne 
tipe učencev, kar je verjetno razlog, da so akademski rezultati učencev boljši, v 
primerjavi s klasičnim poukom v učilnici. Šolski vrt je poleg učila naravoslovnih vsebin 
tudi kakovostno učno okolje za učenje tujega jezika. Cutter-Mackenzie z avstralske 
univerze (2009) je preučila rezultate raziskav, ki so potekale med letoma 2006 in 2007 
na avstralskih osnovnih šolah. 23 šol se je vključilo v program Multikulturni šolski vrtovi 
(Multicultural School Gardens), s katerim so želeli doseči kulturno povezanost 
angleško govorečih učencev in učencev priseljencev, večinoma iz arabskih dežel. 
Poleg tega, da so se učenci medsebojno povezali, se je pokazala tudi pozitivna 
sprememba pri učencih, ki so se s pomočjo vrtnarjenja in druženja z angleško 

govorečimi vrstniki učili angleščine kot drugega jezika. 

b) Praktične izkušnje 

»Zunanji prostor ponuja tipne elemente in prilagodljive vire za eksperimentiranje in 
odkrivanje resničnega sveta s praktičnim učenjem.« (Waite, 2010, str. 75). Senzorično 
doživetje, ki ga učenci dobijo preko praktičnih izkušenj dela na vrtu, je lahko temelj za 
učenje vseh učnih tipov, kar pripelje do kakovostnejšega učenja in rezultatov. Duerden 
in kolegi (v J. Coyle, 2017) so raziskovali povezavo med neposrednimi in posrednimi 
izkušnjami s šolskimi dosežki. Ugotovili so, da so neposredne praktične izkušnje v 
naravnem okolju ugodneje vplivale na razvoj učencev in njihove dosežke, v primerjavi 
s posrednimi izkušnjami druge skupine učencev. Blair (2009) poudarja, da dobro 
opremljeni in oskrbovani šolski vrtovi izboljšajo večplastnost izkušenj, ki so pomembne 
za povezavo z okoljem. S tem ko učenci različne šolske vsebine, predvsem 
naravoslovne, obogatijo z lastnim raziskovanjem, ustvarjanjem, delom z rokami itd. 
postanejo izkušnje bolj zapomnljive in jih koristneje uporabijo pri šolskem delu in 
življenju v splošnem. Poleg omenjenega pa je treba omeniti, da je pomemben dejavnik 
akademskega in kognitivnega razvoja tudi motivacija učencev, ki jo krepijo praktične 
izkušnje. 

2.5.2 Osebnostni razvoj 

Poleg kognitivnega razvoja in boljših učnih in splošnih šolskih dosežkov je delo na 

šolskem vrtu spodbujajoče tudi za osebnostni razvoj učencev. 



Hari, T. (2021). Mnenja in stališča učiteljev razrednega pouka o uporabi šolskega vrta pri 
poučevanju. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta UL. 

 
11 

Blair (2009) poroča o raziskavi iz leta 1998, ki je pokazala, da so odrasli, ki so imeli v 
otroštvu veliko pozitivnih izkušenj z naravo in delom v naravi, bolj aktivni, občutljivi za 
naravo in s tem odgovornejši do nje. Leta 2005 sta Lohr in Person-Mims (v Blair, 2009) 
preučevala vrednote in pomen, ki ga odrasli Američani pripisujejo naravi, drevesom in 
vrtnarjenju. Ugotovitve so jasne – odrasli, ki so vrtnarili kot otroci, so razvili več 

moralnih vrednot do vrtnarjenja kakor drugi, ki teh izkušenj niso imeli. 

Pomembno je, da se otroci ne le srečajo z naravo in se o njej učijo, ampak morajo 
njeno delovanje tudi razumeti. Vrednote, vezane na naravo in okolico, lahko ločimo na 
dve skupini: antropocentrično moralno razmišljanje in biocentrično moralno 
razmišljanje. Medtem ko je antropocentrično moralno razmišljanje vezano predvsem 
na skrb za dobro človeka v naravi, je biocentrično odraz skrbi za naravo, njene 
ekosisteme in spoštovanje, ki si ga zasluži. Otroci, ki razumejo in poosebijo delovanje 
narave in imajo pozitivne konkretne izkušnje z njo, so bolj nagnjeni k razvoju 

biocentričnih vrednot (Gifford in Chen, 2016). 

Z vrtnarjenjem se razvija tudi otrokova potrpežljivost. V današnjem življenjskem tempu 
smo ljudje navajeni vse dobiti v najkrajšem možnem času, to pa odrasli prenašajo tudi 
na mlajše. »Vzgoja rastlin iz semen je prijetno opravilo, ki otroke na enostaven in 
nevsiljiv način nauči potrpežljivosti.« (Likar, 2009, str. 30). Prav tako Likar (2009) 
omenja, da se otroci s tem, ko skrbijo za rastline na vrtu, učijo tudi odgovornosti, kar 
je verjetno ena izmed pomembnejših osebnostnih lastnosti. 

Ker imajo učenci, ki prihajajo iz mestnih okolij, kjer je malo naravnih površin, manj 
konkretnih izkušenj z naravo in njenimi spremembami, je toliko bolj pomembno, da jim 
učitelji s šolskim vrtom približajo ta del življenja in s tem ponudijo možnost razvoja 
nekaterih moralnih vrednot, ki jim kasneje bogatijo odraslo življenje in odgovornost do 
narave. 

2.5.3 Fizični razvoj 

a) Razvoj čutil 

Vrtovi, ne glede na velikost in vrsto, so izjemno senzorični prostori, ki v nas vzbudijo 
različne občutke. Vse to je zaradi ugodnega delovanja na naše čute, kot so vid, vonj, 
sluh, tip in okus (Waite, 2011). 

Najbolj uporabljen čut pri občudovanju vrtov je zagotovo vid. Naše oči zaznavajo 
različne barve, velikosti in oblike rastlin, kar ugodno vpliva na naše doživljanje. 
Pritegnejo nas predvsem močne barve, zanimivi cvetovi in nenavadne oblike. Tako 
lahko z učenci posadimo rastline, ki jim bodo zanimive že na pogled (npr. okrasna 
rabarbara (Rheum palmatum), rudbekija (Rudbeckia maxima), orjaški luk (Allium 
giganteum) ali begonija (Begonia)) (Likar, 2009). 

Tudi vonjave rastlin so lahko za nas zelo ugodne. Nekatere nas pomirijo, spet druge 
poživijo. Po svojih prijetnih vonjavah so znani predvsem zeliščni vrtovi. Na šolskem 
vrtu tako lahko posadimo rožmarin (Rosmarinus), sivko (Lavandula), materino dušico 
(Thymus) in dišeče okrasne rastline, kot so dišeča vijolica (Viola odorata) in metuljnik 
(Buddleja davidii) (Likar, 2009). 

Poleg vonja in vida šolski vrt lahko spodbuja tudi razvoj sluha. Učitelji naj učence 
spodbujajo, da prisluhnejo šelestenju rastlin, brenčanju čebel in petju ptic. Poleg tega 
pa lahko iz določenih vrst rastlin, kot so bezeg (Sambucus), gaber (Carpinus), breza 
(Betula) ali bambus (Fargesia) naredimo glasbene instrumente in vetrna glasbila, s 
katerimi ugodno vplivamo na razvoj slušne zaznave pri učencih (Likar, 2009). 
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Najmanj uporabljen čut pri opazovanju vrtov je tip. Pomembno je, da se rastlin, ki se 
jih lahko dotikamo, dotikamo nežno. Otroke moramo seznaniti tudi z rastlinami, ki se 
jih ne smemo dotikati zaradi trnov ali strupenih snovi. Nekatere rastline so na otip zelo 
prijetne, mehke in nežne. Rastline, ki so na otip prijetne in bodo učencem vzbudile 
ugodne občutke, so žajbelj (Salvia argentea), lilije (Lilium), perjanka (Pennisetum 
alopecuroides) idr. (Likar, 2009). Otroci naj tipajo oblike listov in listnih žil, plodov, 
stebel … in na zanimiv način spoznajo lastnosti različnih vrst rastlin. Tudi delo na 
prostem oziroma na šolskem vrtu v različnih vremenskih pogojih (dež, veter, sonce, 
megla itd.) bi pri učencih povečalo doživljanje in občutenje narave. 

Če imamo v šolski okolici zelenjavi ali sadni vrt, bodo ob obiranju pridelkov učenci 
lahko uživali v okusih zelenjave ali sadja, ki uspeva na vrtu. Priporočljivo je, da 
posadimo tiste vrste rastlin, ki uspevajo hitro in za vzgojo niso prezahtevne. Učence je 
seveda treba seznaniti z užitnimi in neužitnimi deli rastlin (Likar, 2009). 

b) Fizično zdravje in boljše prehranjevalne navade 

Preživljanje časa v naravi je koristno za zdravje in dobro počutje človeka. Priporočljiva 
in celo nujna pa je tudi izvedba pouka na prostem, v naravi. Odmik od tradicionalnega 
načina poučevanja v učilnicah pozitivno vpliva na motivacijo učencev do učenja, 

predvsem pa svež zrak in gibanje poskrbita za izboljšanje fizičnega počutja. 

Sedentarni način življenja je eden glavnih vzrokov za povečanje kroničnih bolezni, 
otroci pa veliko tega izkusijo že pri pouku. Preventivne aktivnosti, kot so vrtnarjenje, 
igranje v naravni okolici in uživanje svežih živil z vrta, predvsem sadja in zelenjave, 
znižujejo možnosti za nastanek astme in drugih obolenj, depresije in kronične 
utrujenosti, hkrati pa povečajo kognitivne zmožnosti otrok (Gifford in Chen, 2016). Ozer 
(2007) opozarja, da vrtnarjenje v okviru šolskih dejavnosti zahteva dodatno anaerobno 
vadbo za učence, kar je zelo koristno. Gifford in Chen (2016) v svojem obsežnem delu 
o otrocih in naravi povzemata več različnih raziskav (npr. Hartig, Mitchell, de Vries in 
Frumkin, 2014; Soderstrom idr., 2013; Kelz, Evans in Röderer, 2015), ki kažejo na to, 
da delo v naravi, med drugim tudi vrtnarjenje, pomaga pri zniževanju stresa, ohranjanju 
fizične kondicije ter aktivnosti in izboljšanju splošnega zdravstvenega stanja. 

Šolski vrtovi v ZDA so na neki način sistemski odgovor na krizo debelosti pri mlajših 
osebah zaradi promoviranja zdravega prehranjevanja, dela na šolskem vrtu in s tem 
kakovostnejšega življenja tudi v starejših letih (Ozer, 2007). Za zmanjševanje debelosti 
in nezdravih prehranjevalnih navad je pomembno, da se učenci v šoli učijo o hrani, o 
njeni pridelavi in poti do krožnika. Učenje o pridelovanju hrane in okušanje 
nepredelanih živil pomembno pozitivno vpliva na izboljšanje načina življenja in 
spoštovanje prehranjevanja (Blair, 2009). Če učenci sami skrbijo za vzgojo sadja in 
zelenjave, jo z večjim veseljem tudi uživajo in si razširijo obzorja glede raznolikosti 
hrane. Šolski vrt je lahko tudi odgovor na težave nezavedanja učencev o proizvodnji 
sadja in zelenjave, zato so na angleških šolah šolski vrtovi v porastu (Passy, 2012). 
Zadovoljstvo ob pripravi hrane, ki so jo učenci vzgojili sami, vodi do boljših 

prehranjevalnih navad in bolj zdravega načina življenja. 

2.5.4 Medosebni odnosi in socializacija 

Leta 2005 je avstralska okoljska organizacija v manj zmožnih šolah uvedla program 
multikulturnega pridelovanja hrane na šolskih vrtovih z namenom povezovanja 
skupnosti in učencev iz različnih kultur. Rezultati programa in raziskave kažejo, da je 
bilo vrtnarjenje in pridelovanje hrane skupna točka različnih učencev, ki so preko tega 
spoznavali kulturno dediščino drug drugega in se tako povezali. Prav tako je bil šolski 
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vrt za tuje učence, predvsem z Bližnjega vzhoda, prostor pripadanja skupnosti (Cutter-

Mackenzie, 2009). 

Ozer (2007) piše, da je skupna skrb za šolski vrt eden izmed razlogov, da učenci čutijo 
pripadnost šoli, ki jo obiskujejo, hkrati pa jim predstavlja vez s starejšimi šolskimi 
uslužbenci. Poudarja tudi pomen vključevanja staršev in prostovoljcev v pomoč 
vzdrževanja šolskega vrta. S tem se povezuje skupnost, gradijo se medosebni odnosi 
med učenci, starši ter zaposlenimi na šoli. Tudi Anđić (2020) osvetli področje 
socialnega učinka šolskega vrta – šolski vrt omenja kot prostor, kjer se otroci, učenci, 
učitelji, starši in širša skupnost srečajo. Interakcija in sodelovanje med vsemi pa 
pomeni zagotavljanje kakovostnega in vzdrževanega vrta. 

Med učenjem na šolskem vrtu učenci delujejo kot celota, sodelujejo med seboj pri 
oskrbovanju vrta in na ta način gradijo kakovostnejše medosebne odnose. Med 
prostim časom in igro v okolici šole ter na šolskem vrtu se učenci nezavedno učijo 
socialnih vlog in altruističnega vedenja, kar je del socializacije učencev (Gifford in 

Chen, 2016). 

2.5.5 Odnos do narave 
Preživljanje časa med rastlinjem, v naravnih okoljih in otrokove pozitivne izkušnje so 
bistveni elementi za povezovanje človeka z naravo (J. Coyle, 2017). Ker današnji otroci 
vedno več časa preživijo pred računalniki in telefoni ter vedno manj v naravi, je šolski 
vrt odlična rešitev za približanje narave otrokom. Pouk na prostem in na vrtu omogoča 
spoznavanje narave, rastlin in živali, kar je ključnega pomena za oblikovanje odnosa 
do omenjenega. Neposreden stik z naravo v okolici šole pri učencih oblikuje vrednote 
do okolja, kar je pomembno za kakovost življenja (Šuklje Erjavec, 2012). Programi 
šolskega vrtnarjenja spodbujajo učence za učenje o trajnostnem razvoju, bližn je 
spoznavanje značilnosti narave in naravnega ter s tem krepijo spoštovanje narave 
(Ekošola, b. d.; Šolski ekovrt, b. d.; Ozer, 2007). Lastna pridelava hrane, opazovanje 
rasti rastlin in občutek zadovoljstva, da so nekaj pridelali sami, tvorijo vrednote in 
pozitivni moralni pogled na naravo. Demas (1979; v Blair, 2009) trdi, da je šolski vrt 
naravno okolje v malem, za njegov uspeh pa morajo tisti, ki za vrt skrbijo, delovati v 

skladu z naravo in imeti empatijo do nje same. 
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2.6. PROJEKTA EKOŠOLA IN ŠOLSKI EKOVRTOVI 

Projekta Ekošola in Šolski ekovrtovi sta med slovenskimi programi, ki podpirajo delo 

na šolskih vrtovih, s tem pa spodbujata ljubezen in pozitiven odnos do narave. 

a) Ekošola 

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

Ekošola je mednarodno priznan program celostne okoljske vzgoje. V Sloveniji se izvaja 
od leta 1996 v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia (Foundation for Environmental 
Education). Prizadeva si za ozaveščenost učencev in dijakov o trajnostnem razvoju in 
aktivno udejstvovanje v lokalnih in drugih skupnostih. Razvija odgovornost do okolja in 
aktivno pozitivno spreminjanje le-tega. Glavni cilj Ekošole je, da skrb za okolje in 
naravo postane pomemben del posameznikovega življenja, to pa razume v širokem 
pomenu (odprava revščine, recikliranje in odgovorno ravnanje z odpadki, zdrav način 
življenja, učinkovita raba naravnih virov itd.). 

V program Ekošole se lahko vključijo ustanove kot celote, in sicer vrtci, osnovne in 
srednje šole, šolski centri in domovi. Poleg glavnega programa lahko ustanove 
sodelujejo tudi v različnih projektih Ekošole, kot so Ekokviz, Hrana ni za tjavendan, 
Znanje o gozdovih in drugih. Šolska vrtilnica pa je projekt, ki se neposredno navezuje 
na praktično delo na šolskem vrtu. Za vsak projekt Ekošola ponudi pedagoško-

didaktična priporočila in ideje za aktivnosti.  

Najuspešnejšim šolam, ki so vključene v program, vsako leto podelijo zeleno zastavo, 
kar je edino javno in mednarodno priznanje šolam v Sloveniji, skladno s kriteriji FEE. 
Zeleno zastavo šola dobi po opravljenih sedmih korakih – 1. ekoodbor, 2. okoljski 
pregled / ocena okoljskega vpliva šole, 3. eko-akcijski načrt, 4. nadzor in ocenjevanje, 
5. kurikulum – delo po učnem načrtu, 6. obveščanje, ozaveščanje in vključevanje, 7. 
eko-listina.  

Ekošola nudi različna gradiva za delo, zbornike in prispevke, seminarje, spletni 
Ekoportal in Ekoskladovnico – zbirko primerov dobrih okoljskih praks. 

b) Šolski ekovrtovi 

Šolski ekovrtovi je program, ki v Sloveniji poteka od leta 2011 (Ribarič, 2014, 42). Do 
leta 2019 ga je koordiniral Inštitut za trajnostni razvoj, po tem pa ga je prevzelo Društvo 
šolski ekovrtovi (Šolski ekovrt, b. d.). Program je namenjen vrtcem, osnovnim in 
srednjim šolam ter dijaškim domovom, ki bi radi razvijali ekološke dejavnosti (npr. 
vrtnarjenje) in vzpostavili ali negovali lasten ekovrt (Šolski ekovrt, b. d.). Glavni cilj in 
namen programa je spodbujanje oblikovanja ekoloških šolskih vrtov (Šebenik, 2015, 
531). Program vključenim ustanovam, učiteljem in vzgojiteljem nudi strokovno 
izpopolnjevanje o ekološkem vrtnarjenju ter jih podpira pri uvajanju novih in sodobnih 
učnih pristopov in metod, ki vodijo v primere dobre prakse ekovrtnarjenja (Šebenik, 
2015, 531). 

Najpomembnejša vizija programa je slovenskim otrokom omogočiti sodelovanje z 
naravo, izkoriščanje vseh čutil in spoznanje pridelave lastne hrane (Šolski ekovrt, b. 

d.). 

Posebnost programa je povezanost permakulture in ekovrtov. Permakultura je »odnos 
do življenja, za katerega je značilno iskanje možnosti, kako živeti in gospodariti v 
soglasju z naravo in s seboj« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2015). Bistvo 
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permakulture je opazovanje narave in njenih vzorcev, ki jih lahko potem prenesemo 
na lasten vrt in s tem zagotovimo trajnost (Društvo za permakulturo Sloveni je, 2017). 
Snovalci programa so na začetku izvedli petnajst delavnic permakulturnega 
načrtovanja šolskih ekovrtov po Sloveniji (Šebenik, 2015, 531). Permakulturna metoda 
je pomembna, ker omogoča prilagoditev vrtov lokacijam in potrebam. Permakulturne 
metode v omenjenem programu postavljajo učenca v središče izobraževanja, želijo pa 
mu nuditi veliko več, kot le zasaditev majhnega kosa zemlje, ki bi ostal neizkoriščen 

(Šebenik, 2015, 531). 

Vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so se priključile programu Šolski ekovrtovi in s tem 
postale članice Mreže šolskih ekovrtov, imajo strokovno podporo Društva šolski 
ekovrtovi – izobraževanja, seminarje, delavnice, natečaje in gradiva, do katerih lahko 
dostopajo preko spletnega portala Šolski ekovrt (Šolski ekovrt, b. d.). V šolskem letu 
2021/22 je v programu sodelovalo 51 slovenskih osnovnih šol (Šolski ekovrt, b. d.). 
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2.7 UČNI NAČRTI IN POVEZAVA Z UČENJEM NA ŠOLSKEM VRTU 

»Učni načrti, ki jih pripravlja Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje, 

obsegajo napotke in navodila za izvajanje pouka posameznih predmetov v vseh 

devetih razredih osnovne šole.« (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2020). 

V učnih načrtih za posamezne učne predmete najdemo tudi didaktična priporočila, s 

katerimi si učitelji lahko olajšajo poučevanje in jih uporabljajo kot vodila pri posameznih 

učnih vsebinah. 

V nadaljevanju so za vsak učni predmet na razredni stopnji izpisani učni cilji, ki so 

lahko neposredno vezani na delo na šolskem vrtu. 

a) Slovenščina 

Slovenščina je eden izmed temeljev osnovnošolskega izobraževanja. V 1. razredu ji je 
namenjeno 210 ur, v 2. in 3. razredu 245 ur, v 4. in 5. razredu pa 175 ur. Sicer na prvi 
pogled učenje slovenščine in pripadajočih učnih tem ni povezana z delom na šolskem 
vrtu, pa vendar je v učnem načrtu zapisano nekaj operativnih ciljev, ki jih učitelj lahko 
izvede s pomočjo vrta (Poznanovič Jezeršek idr., 2011). 

Učenci: 

 razlagajo dane besede/besedne zveze (1. triletje), 

 poimenujejo bitja/predmete idr. v svoji okolici/na sliki idr. s knjižnimi besedami 
(1. triletje), 

 navajajo besede iz istega tematskega polja, besede z nasprotnim, 
enakim/podobnim, ožjim ali širšim pomenom (1. triletje), 

 ob zgledu tvorijo manjšalnice/ljubkovalnice, ženski par moškemu, 
samostalniške izpeljanke za živega in neživega vršilca dejanja, za dejanje in za 
prostor dejanja, pridevniške izpeljanke za svojino in za snovnost ipd. (1. triletje), 

 opazujejo bitja/predmete in izražajo njihove količine s števniki oziroma s prislovi 
mere, ob tem pa pravilno slovnično oblikujejo samostalnike in povedke ob 
količinskem izrazu (1. triletje), 

 predstavljajo pomen dane besede/besedne zveze (2. triletje), 

 dodajajo protipomenke, sopomenke, nadpomenke, podpomenke ter besede iz 
iste besedne družine (2. triletje), 

 ob danem korenu navajajo besede iz iste besedne družine (2. triletje), 

 tvorijo preproste definicije danih besed, pojmov (2. triletje), 

 poimenujejo bitja, predmete, dejanja, lastnosti idr. s knjižnimi besedami (2. 
triletje). 

V didaktičnih priporočilih za poučevanje slovenščine ni omenjenega dela na šolskem 

vrtu, je pa omenjeno poučevanje in trud za spodbujanje stika z naravo ter okoljsko 

vzgojo. 

b) Matematika 

Matematiki je v 1., 2. in 5. razredu namenjenih 140 učnih ur, v 3. in 4. razredu pa 175 
(Žakelj idr., 2011). Tudi pri matematiki ni neposredne povezave z delom na šolskem 
vrtu, vendar z nekaj domišljije in spretnosti pri načrtovanju pouka lahko učitelj izvede 

večino operativnih ciljev 1. in 2. triletja iz sklopov: 

 orientacija, 
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 geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja, 

 transformacije, 

 merjenje, 

 racionalna števila, 

 logika in jezik, 

 prikazi, 

 matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami. 
 

Didaktična priporočila ne zajemajo šolskega vrta kot možno učilo ali učni pripomoček, 
je pa v njih zapisano, da se učenci vsebin matematike najprej učijo na konkretnih 
predmetih in v svoji okolici, za kar je vrt še kako primerno mesto. 

c) Spoznavanje okolja 

 

Spoznavanje okolja je predmet v 1. triletju osnovne šole. Učni načrt zanj zajema največ 
vsebin, ki jih je možno neposredno poučevati na šolskem vrtu. V vseh prvih treh 

razredih je spoznavanju okolja namenjeno 105 ur (Kolar idr., 2011). 

Učenci: 

 časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v 
različnih letnih časih (1. triletje),  

 znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in vedo, da je bilo 
življenje ljudi v preteklosti drugačno (1. in 2. razred), 

 spoznajo časovni potek dogodkov, uporabijo nekatere osnovne izraze za 
opredeljevanje dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, danes, jutri, teden, dnevi 
v tednu, dan, mesec, letni časi, leto (1. triletje), 

 spoznajo okolico šole (1. razred), 

 vedo, da so pokrajine po svetu in pri nas različne (2. razred), 

 spoznajo življenje in delo na kmetiji po letnih časih (3. razred), 

 znajo uporabiti različne vrste skic in zemljevidov (3. razred), 

 spoznajo, kaj vpliva na spreminjanje lastnosti snovi (zrak, sončna svetloba, 
voda) (3. razred), 

 poznajo lastnosti zraka in njegov pomen za dihanje in gorenje (3. razred), 

 znajo opazovati, opisati in ugotoviti, kako nastajajo sledovi gibanja in kaj jih 
povzroča (2. razred), 

 znajo spremljati in opisovati vremenske pojave in jih povezati s spremembami 
v naravi (2. razred), 

 celoten sklop živa bitja, 

 poznajo pomen raznovrstne prehrane in razvijajo družabnost, povezano s 
prehranjevanjem (2. razred), 

 celoten sklop okoljska vzgoja. 
Didaktična priporočila za poučevanje spoznavanja okolja narekujejo učiteljem, da 
morajo učence voditi do znanja preko neposrednih in praktičnih izkušenj, ki jih naj 
pridobivajo ob pristnem stiku z naravo. Šolski vrt, kot otroku bližnje okolje, tudi pri 
spoznavanju okolja ni izpostavljen, kljub priporočilom, da za rastline in druga živa bitja 

učenci skrbijo sami. 
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č) Naravoslovje in tehnika 

Naravoslovje in tehnika je nadaljevalni predmet spoznavanja okolja v 4. in 5. razredu. 
V obeh razredih mu je namenjeno 105 učnih ur (Vodopivec idr., 2011). 

Učenci znajo: 

 dokazati pomen sestave prsti za rast in razvoj rastlin (5. razred), 

 pojasniti in prikazati različne lastnosti prsti (5. razred), 

 ločiti hrano po izvoru in načinu predelave (5. razred), 

 pripraviti različne vrste jedi (5. razred), 

 razvrstiti živa bitja v skupine po skupnih značilnostih (4. razred), 

 prepoznati najpogostejše vrste rastlin, živali in gliv v neposrednem okolju (4. 
razred), 

 razložiti zunanjo zgradbo rastlin (4. razred), 

 razlikovati med rastlinami s cvetovi in rastlinami brez cvetov (4. razred), 

 ugotoviti, da so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo, in da se do 
določene mere lahko prilagajo spremembam v okolju (4. razred), 

 opisati pot vode v kopenski rastlini od črpanja iz zemlje do izhlapevanja in to 
dokazati (5. razred), 

 razložiti, da v rastlinah iz vode in ogljikovega dioksida nastaja hrana (organske 
snovi) in se izloča kisik ter da sta za ta proces (fotosintezo) potrebna še sončna 
svetloba kot vir energije in klorofil (5. razred). 
 

V didaktičnih priporočilih je zapisano, da mora pouk naravoslovja in tehnike izhajati iz 
učenčevih lastnih izkušenj. Učitelj mora zagotavljati spodbudno okolje, v katerem bo  
učenec sam raziskoval, preizkušal in odkrival zakonitosti narave in njenih značilnosti. 

Konkretno pa delo na šolskem vrtu tudi tu ni omenjeno. 

d) Družba 

Družba je v učnem načrtu opredeljena kot predmet, kjer učenci spoznavajo razmerje 
med posameznikom, družbo in naravnim okoljem. Gre za nadaljevanje in nadgradnjo 
ciljev predmeta spoznavanja okolja, zajema pa vsebine vseh ostalih učnih predmetov. 
V 4. razredu je družbi namenjenih 70 ur, v 5. pa 105 ur (Budnar idr., 2011). 

Učenci: 

 znajo skicirati preproste skice, zemljevide (4. razred), 

 razumejo vlogo posameznika v skupnosti pri skrbi za urejenost domačega kraja 
(4. razred), 

 spoznajo različne oblike združevanja med ljudmi v skupnosti (5. razred), 

 se orientirajo z različnimi zemljevidi (5. razred), 

 poznajo in uporabljajo nekatere strategije terenskega dela (kartiranje, 
orientacija, opazovanje, merjenje, anketiranje) (5. razred), 

 spoznajo značilnosti trajnostnega razvoja (5. razred). 
 

Didaktična priporočila učiteljem narekujejo in svetujejo, da naj bodo znanje za življenje, 
okoljska vzgoja, socialne spretnosti in izkustveno učenje temelji predmeta, s čimer 
lahko posredno povežemo učenje na vrtu in sodelovanje učencev pri delu na njem. 
Konkretno tudi pri družbi ne najdemo omembe šolskega vrta. 
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e) Gospodinjstvo 

V 5. razredu osnovne šole se učenci srečajo z gospodinjstvom. Zanj je predvidenih le 
35 učnih ur. Predmet zajema učenje o posamezniku in družbi ter o splošnih življenjskih 
temah (Simčič idr., 2011). 
 

Učenci: 

 razumejo, da so viri ključni za zadovoljevanje potreb, 

 razumejo pravilen način dela z živili, 

 analizirajo lastnosti živil, ki jih uporabljamo pri pripravi. 
 

Šolski vrt pri gospodinjstvu lahko izkoristimo predvsem pri obiranju sadja in zelenjave 
ter pri pripravi jedi. V didaktičnih priporočilih najdemo predvsem nasvete za praktično 
delo in izkustveno učenje, delo na šolskem vrtu pa ni omenjeno. 

 

f) Likovna umetnost, glasbena umetnost, šport, tuji jezik 

Likovna umetnost, glasbena umetnost, šport in tuji jezik so predmeti, ki imajo najmanj 
neposredne povezave z delom na šolskem vrtu, v njihovih učnih načrtih (Kocjančič idr., 
2011; Holcar idr., 2011; Kovač idr., 2011; Pevec Semec idr., 2013; Andrin idr., 2016) 
ne najdemo konkretnih povezav z njim. V didaktičnih priporočilih omenjenih predmetov 
najdemo nasvete za spodbujanje učenčevega stika z naravo, črpanje navdiha v naravi 
in okolici šole ter spodbujanje pozitivnega učnega okolja. Vse to lahko posredno 
povežemo z delom na šolskem vrtu – pri tujih jezikih bi se učenci na vrtu lahko učili 
sovpadajočega besedišča, pri likovni in glasbeni umetnosti bi na vrtu iskali navdih in 
posnemali videno, pri športu pa bi šolski vrt lahko odigral pomembno vlogo, kot zdravo 

naravo okolje za izvajanje različnih fizičnih aktivnosti. 
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2.8 REZULTATI HRVAŠKE RAZISKAVE O UPORABI ŠOLSKIH VRTOV 

 Marta Pavlović, bivša študentka Pedagoške fakultete na Reki, je leta 2019 za namen 
diplomskega dela izvedla raziskavo, s katero je želela ugotoviti, kako pogosto in kdaj 
učitelji razrednega pouka uporabljajo šolski vrt pri poučevanju ter katere prednosti dela 
na vrtu se jim zdijo najpomembnejše. Anketni vprašalnik je izpolnilo 41 hrvaških 
razrednih učiteljev. 

Rezultati so pokazali, da večina učiteljev (36,59 %) šolski vrt uporablja včasih, nekaj 
manj (31,71 %) pa redko. Najmanj učiteljev (4,88 %) vrt pri poučevanju uporablja 
pogosto/zelo pogosto. Največ anketiranih učiteljev je odgovorilo, da šolski vrt v učnem 
procesu uporablja spontano, ko so zagotovljeni časovni in drugi pogoji, najmanj pa pri 
dodatnem pouku. 

Odgovori na vprašanje, pri katerih vsebinah največkrat uporabljajo poučevanje na 
šolskem vrtu, so pokazali, da učitelji vrt največkrat uporabijo pri poučevanju 
naravoslovnih vsebin (letni časi, življenje rastlin) in ekologije, najmanjkrat pa pri 

poučevanju drugih vsebin, na primer kompostiranje in skrb za lokalno skupnost. 

Glede na odgovore anketirancev so najpomembnejše prednosti dela na šolskem vrtu, 
da omogoča poučevanje na podlagi raziskav in na podlagi lastnih praktičnih izkušenj 
ter preživljanje prostega časa v zdravem okolju. Razvijanje pozitivnih odnosov med 
učenci in spodbujanje veselja do raziskovanja in odkrivanja sta funkciji šolskega vrta, 
ki so ju učitelji ocenili z nižjimi ocenami. 

Anketirani učitelji na Hrvaškem se pri vključevanju vrta v poučevanje soočajo z 
nekaterimi preprekami. Rezultati raziskave nam povedo, da imajo največ težav pri 
prilagoditvi šolskega vrta za različne vsebine, ne le za naravoslovne, ter pri 

pomanjkanju materiala in finančnih sredstev za delo na vrtu. 

Pri odprtih odgovorih učiteljev vidimo, da velika večina pozitivno ocenjuje praktično 
delo in spoznavanje vsebin na šolskem vrtu, hkrati pa ga zaradi različnih ovir ne 
uporabljajo v njegovi celostni vlogi. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Šolski vrtovi so od nekdaj del slovenske šolske zgodovine, tudi zakonsko. Proti koncu 
prve polovice 20. stoletja je njihova raba v pedagoškem procesu izzvenela. Ker je 
zadnjih nekaj let ozaveščanje o naravi in ekološkem načinu življenja vse bolj 
pomembno, so se šolski vrtovi vrnili nazaj v okolico šol in vrtcev. Raba vrtov pri 
poučevanju ima mnogo prednosti, vključujejo se lahko vsi učenčevi čuti, z odmikom od 
tradicionalnih načinov podajanja snovi v učilnicah pa se razvijata povezanost in 
spoštovanje do narave. 
 
Menimo, da je pomembno raziskati in ovrednotiti mnenja in stališča razrednih učiteljev 
o vključevanju dela na šolskih vrtovih v poučevanje, z namenom ozaveščanja 
prednosti, ki jih praktično delo na šolskem vrtu prinaša, in s tem izboljšanja pedagoške 
prakse. 
 
Rezultate raziskave smo želeli primerjati z raziskavo avtorice Marte Pavlovič, ki je bila 
leta 2019 objavljena na Hrvaškem, in sicer v okviru diplomskega dela z naslovom 
Školski vrtovi u nastavi prirode i društva, zato je večina raziskovalnih vprašanj povzetih 
iz tega dela. 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilji in pripadajoča raziskovalna vprašanja magistrskega dela in raziskave so: 
 

1. Ugotoviti, kakšne vrtove ima večina slovenskih osnovnih šol in v kolikšni meri ter 
kdaj jih učitelji1 izkoristijo pri poučevanju. 
RV1: Katero vrsto vrta (okrasni, zelenjavni …) ima največji delež slovenskih 
osnovnih šol? 
RV2: Kolikšen odstotek anketiranih razrednih učiteljev, ki poučujejo na osnovni šoli 
s šolskim vrtom, le-tega uporablja pri poučevanju? 
RV3: Kako pogosto anketirani razredni učitelji, ki imajo možnost uporabe šolskega 
vrta, le-tega uporabljajo pri poučevanju? 
RV4: V katerih primerih anketirani učitelji razrednega pouka, ki imajo možnost 
uporabe šolskega vrta, najpogosteje izvedejo poučevanje SPO/NIT/DRU na 
šolskem vrtu? 
RV5: Katere učne vsebine SPO/NIT/DRU anketirani učitelji razrednega pouka, ki 
imajo možnost uporabe šolskega vrta, najpogosteje izvedejo na šolskem vrtu? 

 
2. Zbrati mnenja in stališča slovenskih razrednih učiteljev o uporabi šolskega vrta pri 

poučevanju. 
RV6: S katerimi stališči in trditvami o funkcijah in koriščenju šolskega vrta se 
anketirani učitelji razrednega pouka najbolj strinjajo? 
RV7: V kolikšni meri je, po mnenju anketiranih učiteljev razrednega pouka, možno 
izvesti učne cilje pri posameznih predmetih razredne stopnje? 
RV8: V katerem razredu je, po mnenju anketiranih učiteljev razrednega pouka, 
največ priložnosti za poučevanje na šolskem vrtu?  

                                                             
1 Z izrazom učitelji so enakovredno izraženi učitelji in učiteljice. 
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3. Primerjati rezultate naše raziskave s podobno raziskavo, ki je bila izvedena na 

Hrvaškem. 

4. Ponuditi nekaj okvirnih dejavnosti, ki so namenjene medpredmetnemu poučevanju 
na šolskem vrtu. 

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Za namen raziskave smo izvedli kavzalno neeksperimentalno metodo, uporabljen je 

bil kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop. 

 

3.4 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Izvedena raziskava je bila kvantitativna. Želene podatke smo zbirali z anketo. 
Povezavo do spletnega anketnega vprašalnika smo poslali vodstvom vseh osnovnih 
šol v Sloveniji na njihov elektronski poštni naslov, na našo prošnjo pa so ga nato 
posredovali vsem učiteljem razrednega pouka na njihovi šoli. Podatke smo zbirali od 
18. januarja do 15. februarja 2021. 

Nekatera vprašanja so bila povzeta iz anketnega vprašalnika Marte Pavlović (2019), 
dodana so bila tudi lastna, avtorska. Anketiranci so odgovarjali na vprašanja treh 
vsebinskih sklopov: 

a) osnovni podatki o anketirancu2; 
b) vprašanja o uporabi šolskega vrta pri poučevanju; 
c) vprašanja o mnenjih in stališčih učiteljev o funkcijah šolskega vrta in dela na njem. 
V vprašalniku so bili zajeti trije tipi vprašanj (odprti tip, zaprti tip in kombinacija obeh), 
numerične in deskriptivne ocenjevalne lestvice ter Likertova lestvica za merjenje 
stališč. 

Veljavnost anketnega vprašalnika smo zagotovili z izhajanjem iz že izvedene raziskave 
(Pavlović, 2019) in z racionalnim oblikovanjem lastnih vprašanj, ki bi nam ponudila 
odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja, hkrati pa smo postavili jasna 
vprašanja in enoznačne trditve ter s tem zagotovili zanesljivost anketnega vprašalnika. 
Vsi anketiranci so imeli za izpolnjevanje vprašalnika enake pogoje, kar je omogočilo 
objektivnost raziskave. Občutljivost je bila zagotovljena tako, da smo z različnimi tipi 
vprašanj in preverjanjem stališč anketiranih učiteljev lahko zaznali že najmanjše razlike 

med njimi.  

Podatke in odgovore na vprašanja, ki smo jih pridobili s spletnim anketnim 
vprašalnikom, smo kvantitativno obdelali s programom IBM Statistical Product and 
Service Solutions (SPSS, IBM Corp., New York). Za pridobitev rezultatov anketnega 
vprašalnika smo uporabili statistično metodo opisne statistike in izračunali osnovno 
statistiko (frekvence (f), frekvenčne odstotke (f%), povprečne vrednosti (M) in 
standardne odklone (SD)). Odgovore na odprta vprašanja smo kvalitativno analizirali 
glede na vsebino, jih kodirali in združili v kategorije. 

Odgovore in pridobljene rezultate na vsa vprašanja smo prikazali z grafi ali tabelami, 
jih analizirali, interpretirali ter povezali z literaturo in obstoječimi rezultati drugih 
raziskav. 

                                                             
2 Z izrazom anketiranec so enakovredno izraženi anketiranci in anketiranke. 
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3.5 OPIS VZORCA 

Temelj raziskave je bil neslučajnostni namenski vzorec, ki je zajemal razredne učitelje 

iz celotne Slovenije. Anketni vprašalnik je ustrezno izpolnilo 165 učiteljev, od katerih je 

bilo 6 moških (3,64 %) in 159 žensk (96,36 %). 

 

Graf 1: Struktura vzorca po spolu 

Največ učiteljev, ki so se odzvali na anketni vprašalnik, je v tistem trenutku poučevalo 

na osnovnih šolah Osrednjeslovenske regije (32; 19,39 %), najmanj pa na osnovnih 

šolah Primorsko-notranjske regije (1; 0,61 %).  

 

Graf 2: Deleži anketiranih razrednih učiteljev glede na regijo, v kateri poučujejo 
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Nekaj več kot polovica anketiranih (90; 54,55 %) je osnovno šolo, na kateri poučujejo, 
opredelilo kot šolo v podeželskem okolju, nekaj manj (68; 41,21 %) pa kot šolo v 
mestnem okolju. Ostali (7; 4,24 %) pa se glede okolja niso mogli opredeliti. 

 

Graf 3: Deleži učiteljev glede na okolje osnovne šole, v katerem poučujejo 

Največji delež anketirancev so bili učitelji, ki poučujejo od 21 do 30 let (57; 34,55 %), 

najmanjši delež pa so zavzeli učitelji, ki poučujejo od 1 in 10 let (26; 15,76 %). 

 

Graf 4: Struktura vzorca glede na dobo poučevanja učiteljev 
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Anketirance smo v prvem sklopu vprašanj o njihovih osnovnih podatkih povprašali tudi 

o tem, v katerem razredu so poučevali v šolskem letu 2020/2021. Med njimi je bilo 

največ učiteljev 1. razreda (41; 24,85 %), najmanj pa učiteljev 4. razreda (20; 12,12 

%). 

 

Graf 5: Struktura vzorca glede na razred poučevanja 

 

3.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.6.1 Vrsta vrtov, ki jih ima večina slovenskih osnovnih šol in v kolikšni meri ter 

kdaj jih učitelji izkoristijo pri poučevanju 

Najprej smo učitelje vprašali, ali osnovna šola, na kateri poučujejo, ima šolski vrt. 
Velika večina (115; 69,70 %) jih je odgovorila, da osnovna šola, na kateri so poučevali, 
v šolskem letu 2020/21 ima šolski vrt. 
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3.6.1.1 Vrste vrtov, ki jih imajo slovenske osnovne šole 

Anketirance, ki so na prejšnje vprašanje ali ima osnovna šola, na kateri trenutno 

poučujejo, šolski vrt, je preusmerilo na vprašanje o vrsti le-tega.  

vrste vrtov f f % 

zelenjavni 31 11,79 

sadni 18 6,84 

zeliščni 46 17,49 

okrasni 9 3,42 

sadni + zelenjavni 23 8,75 

zeliščni + okrasni 38 14,45 

zeliščni + zelenjavni 57 21,67 

okrasni + zelenjavni 23 8,75 

okrasni + zeliščni + 
zelenjavni 

6 2,28 

drugo 12 4,57 

skupaj  263 100  

Preglednica 1: Vrsta vrta, ki ga imajo osnovne šole, na katerih poučujejo anketiranci 

115 anketirancev, ki so odgovorili, da ima osnovna šola, na kateri poučujejo, šolski vrt, 
smo nato povprašali o vrsti le-tega. Izbrali so lahko več odgovorov, za primer, da imajo 
različne vrste vrtov oziroma mešani vrt. Izmed anketiranih učiteljev, ki so podali le en 
odgovor, jih je največ odgovorilo, da ima osnovna šola zeliščni vrt (46; 17,49 %), 
najmanj pa le okrasni vrt (9; 3,42 %). Izmed anketirancev, ki so izbrali več odgovorov, 
jih je največ izbralo kombinacijo zeliščnega in zelenjavnega vrta (57; 21,67 %), najmanj 
pa kombinacijo treh vrst vrtov, in sicer okrasnega, zeliščnega in zelenjavnega (6; 2,28 
%). Odgovore kategorije »drugo«, ki je dobila 12 (4,57 %) odgovorov, smo kodirali in 
ugotovili, da imajo osnovne šole anketirancev tudi mešane vrtove, visoke grede, 
rastlinjak in medoviti vrt. 

3.6.1.2 Delež razrednih učiteljev, ki uporablja šolski vrt pri poučevanju 

Učitelji so nato odgovarjali na vprašanje: Ali uporabljate šolski vrt pri vašem 

poučevanju? 

uporaba šolskega vrta 
pri poučevanju 

f f % 

da 83 72,17  

ne 32 27,83  

skupaj 115 100  

Preglednica 2: Učitelji, ki vključujejo šolski vrt v poučevanje 

83 (72,17 %) razrednih učiteljev, ki poučujejo na osnovnih šolah z lastnim šolskim 
vrtom, le-tega uporablja pri poučevanju, slaba tretjina (32; 27,83 %) pa ne. Rezultati 
so dokaj pozitivni in pričakovani, vendar stremimo k temu, da bi bil delež razrednih 
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učiteljev, ki uporablja šolski vrt kot učilo, višji. Zdi se nam škoda, da učitelji, ki imajo 

možnost poučevanja na šolskem vrtu, le-te ne izkoristijo.  

3.6.1.3 Pogostost uporabe šolskega vrta pri poučevanju 

Anketirance je nato čakala naslednja naloga: Ocenite, kako pogosto uporabljate šolski 

vrt pri vašem poučevanju spoznavanja okolja/naravoslovja in tehnike/družbe. 

pogostost uporabe  f f % 

1x letno 3 3,61 

2 – 3x letno 24 28,92 

4 – 6x letno 24 28,92 

7 – 10x letno 13 15,66 

11 – 15x letno 9 10,84 

več kot 15x letno 10 12,05 

skupaj 83 100 
Preglednica 3: Odgovori učiteljev o pogostosti uporabe šolskega vrta pri poučevanju 

83 anketirancev, ki so na prejšnje vprašanje glede uporabe šolskega vrta pri njihovem 
poučevanju odgovorili z »DA«, smo nato povprašali o pogostosti uporabe vrta pri 
poučevanju. Največ anketiranih (28,92 %) je odgovorilo, da šolski vrt uporablja 2–3x 
oziroma 4–6x letno. Pogostost uporabe je sicer precej nizka, to pa povezujemo z 
dejstvom, da se šolski vrt pri poučevanju največkrat pojavlja kot učno sredstvo 
spomladi ali jeseni, ko je možnosti za delo na vrtu največ, predvsem glede 
naravoslovnih vsebin. V zimskem letnem času so učenci že v splošnem manj v okolici 
šole. Menimo, da učiteljem organiziranje učne ure na prostem ali njena spontana 
izvedba vzame veliko časa, še posebej v hladnejših mesecih, ali ob deževnem 
vremenu (oblačenje učencev, izbira primernega in nepremočljivega materiala ter 
gradiva, motiviranje učencev …), zato je pogostost uporabe morda nižja, kakor bi si 
želeli. Najmanj učiteljev (3,61 %) je odgovorilo, da šolski vrt pri poučevanju uporablja 

le enkrat letno.  

3.6.1.4 Vrste pouka SPO/NIT/DRU, kjer učitelji najpogosteje vključijo vrtnarjenje 

Anketiranci so nato ocenjevali, pri katerih vrstah pouka izvedejo poučevanje 

spoznavanja okolja/naravoslovja in tehnike/družbe na šolskem vrtu. 

vrste pouka nikoli 
 

2 - 3x 
letno 

 

4 - 6x 
letno 

 

7 - 10x 
letno 

 

11 - 15x 
letno 

 

več kot 
15x 

letno 

skupaj M SD 

pri rednem 

pouku 
SPO/NIT/D
RU - po 

urniku 
poučevanja 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 2,57 1,0 

5 6,02 44 53,01 22 26,51 8 9,64 2 2,41 2 2,41 83 100 

pri 

terenskem 
delu, 
ki je 

načrtovano 
v 
letnem 

delovnem 
načrtu 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 2,11 1,1 

23 27,71 41 49,40 11 13,25 5 6,02 1 1,20 2 2,41 83 100 

spontano f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 2,83 1,4 

9 10,84 36 43,37 20 24,10 5 6,02 4 4,82 9 10,84 83 100 
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pri 

dodatnem 
pouku 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 1,42 0,8 

60 72,29 12 14,46 10 12,05 1 1,20 0 0 0 0 83 100 

pri 

dopolnilnem 
pouku 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 1,36 0,9 

67 80,72 8 9,64 4 4,82 3 3,61 0 0 1 1,20 83 100 

pri 
interesnih 
dejavnostih 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 2,48 1,9 

43 51,81 9 10,84 10 12,05 2 2,41 7 8,43 12 14,46 83 100 

pri 
podaljšanem 
bivanju 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 2,42 1,9 

43 51,81 12 14,46 7 8,43 5 6,02 3 3,61 13 15,70 83 100 

Preglednica 4: Odgovori učiteljev o pogostosti vključevanja šolskega vrta pri različnih vrstah pouka 

V preglednici 4 vidimo, da v povprečju največ učiteljev šolski vrt pri poučevanju 
SPO/NIT/DRU uporablja spontano (M = 2,83), najmanjši delež učiteljev pa ga 

uporablja pri dopolnilnem pouku (M = 1,36). 

Pri rednem pouku SPO/NIT/DRU največji delež učiteljev (53,01 %) šolski vrt uporablja 

2–3x letno, verjetno takrat, ko imajo, glede na učni načrt, v načrtu poučevanje o 

naravnih spremembah rastlin in živali. Le 4,8 % učiteljev uporablja šolski vrt pri rednem 

pouku SPO/NIT/DRU več kot 11x letno. 

Pri načrtovanem terenskem delu šolski vrt pri poučevanju največji delež anketiranih 
razrednih učiteljev uporablja 2–3x letno (49,40 %), najmanj pa več kot 11x letno 
(3,61 %). Kot terensko delo so mišljeni tudi naravoslovni dnevi, ki se jih da kakovostno 
izvesti tudi na šolskem vrtu, zato nas rezultati ne presenečajo, saj so načrtovani trije 
naravoslovni dnevi v vseh petih razredih razredne stopnje, kar sovpada z največkrat 
izbranim odgovorom. 

Odgovor »spontano« je imel v povprečju najvišje vrednosti odgovorov. Največ jih je 
sicer odgovorilo, da spontano šolski vrt uporabljajo 2–3x letno (43,37 %), najmanj pa 
11–5x letno (4,82 %), kar je sicer podobno kot odgovori na prejšnji dve vrsti pouka, a 
je veliko več učiteljev odgovorilo, da učence spontano peljejo na vrt v okviru 
poučevanja več kot 15x letno, kar nas zelo veseli in pozitivno preseneča. Na 
spontanost učenja na vrtu po vsej verjetnosti vplivajo vremenske razmere, čas, 
razpoloženje učitelja in učencev, pomoč drugega učitelja itd., torej dejavniki, ki jih 

vnaprej ne moremo načrtovati in natančno predvideti. 

Pri dodatnem in dopolnilnem pouku je uporaba šolskega vrta zanemarljiva. Le enkrat 

letno šolski vrt pri dodatnem pouku uporablja 72,29 % učiteljev, pri dopolnilnem pa 

80,72 % učiteljev. Glede na to, da ima učenje v naravi in praktično delo na šolskem 

vrtu izjemno pozitivne učinke na kakovostnejše učenje in kognicijo učencev, bi ga bilo 

pri dopolnilnem pouku priporočljivo uporabljati pogosteje. Priprava aktivnosti za 

dopolnilni pouk bi tako sicer vzela več časa učiteljev, a bi bili rezultati učencev, ki so 

na določenih področjih šibkejši in potrebujejo dodatno pomoč, v krajšem času boljši. 

Pri dopolnilnem pouku bi bilo učenje na šolskem vrtu lahko izziv, dejavnik dodatne 

motivacije in v splošnem krepitev drugih področij, ne le kognicije. 

Dobra polovica učiteljev šolski vrt kot učilo pri interesnih dejavnostih uporablja vsaj 

enkrat letno (51,81 %), najmanjši delež učiteljev pa 7–10x letno (2,41 %). Odgovori o 
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pogostosti uporabe vrta pri interesnih dejavnostih so v povprečju sicer med višjimi, saj 

ga pri omenjenih dejavnostih več kot 11x letno uporablja 22,89 %. To pripisujemo 

dejstvu, da so šolski vrtovi zadnja leta v porastu, kar vpliva tudi na to, da se vedno več 

učiteljev, tudi zaradi podpore raznih projektov, odloča za izvedbo interesnih dejavnosti, 

povezanih z vrtnarjenjem in naravo nasploh. 

Najbolj pozitivno nas je presenetil rezultat odgovorov za uporabo šolskega vrta pri 

podaljšanem bivanju, saj je pri tem odgovoru najvišji delež učiteljev (15,70 %), v 

primerjavi z drugimi odgovori, odgovoril, da uporablja šolski vrt več kot 15x letno. Sicer 

ga še vedno dobra polovica (51,81 %) pri podaljšanem bivanju ne uporablja ali ga 

uporablja le enkrat letno. 

3.6.1.5 Realizacija izbranih vsebin SPO/NIT/DRU s poučevanjem na šolskem vrtu 

Nato so anketirani razredni učitelji ocenjevali, v kolikšni meri izvedejo določene 

vsebine SPO/NIT/DRU s poučevanjem na šolskem vrtu. 

vsebine 
SPO/NIT/DRU 

sploh ne 
realiziram 

 

v najmanjši 
meri 

 

v manjši 
meri 

 

v srednji 
meri 

 

v veliki meri 
 

v največji 
meri 

skupaj M SD 

naravoslovne 
(letni časi in 
spremembe, 

življenjski 
pogoji, rast 
rastlin) 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,48 1,3 

2 2,41 4 4,82 10 12,05 24 28,92 22 26,51 21 25,30 83 100 

geografske 
(zorni kot, 

orientacija, 
načrti) 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 2,77 1,5 

19 22,90 24 28,92 14 16,87 13 15,70 9 10,84 4 4,82 83 100 

ekonomske 
(dejavnosti 
ljudi v vrtu) 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 3,07 1,4 

13 15,66 20 24,10 14 16,87 24 28,92 8 9,64 4 4,82 83 100 

kulturne 
(vedenjska 
kultura) 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 2,88 1,4 

18 21,69 15 18,10 24 28,92 14 16,87 9 10,84 3 3,61 83 100 

prometne f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 1,78 1,2 

45 54,22 26 31,33 4 4,82 4 4,82 1 1,20 3 3,61 83 100 
 

ekološke 

(čistoča 
okolja) 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,10 1,4 

4 4,82 9 10,84 13 15,66 18 21,69 27 32,53 12 14,46 83 100 

zdravstvene 

(zdrava 
prehrana, 
telesno 

gibanje, 
rekreacija) 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,41 1,4 

3 3,61 8 9,64 8 9,64 20 24,10 21 25,30 23 27,71 83 100 

delo na vrtu 

(vzdrževanje 
vrta, zalivanje, 
sajenje ...) 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,33 1,6 

4 4,82 12 14,46 8 9,64 15 18,07 17 20,48 27 32,53 83 100 

Preglednica 5: Odgovori učiteljev o realizaciji določenih vsebin SPO/NIT/DRU s poučevanjem na šolskem vrtu 
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Z naslednjim vprašanjem smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri razredni učitelji realizirajo 

določene vsebine SPO/NIT/DRU s poučevanjem na šolskem vrtu. V povprečju so 

naravoslovne vsebine tiste, ki jih učitelji realizirajo največkrat (M = 4,48), najmanjkrat 

pa vsebine, vezane na promet (M = 1,78). Rezultati so pričakovani. 

Dobra polovica vseh anketiranih učiteljev naravoslovne vsebine realizira v veliki in 
največji meri (51,81 %). Najmanj učiteljev je odgovorilo, da naravoslovnih vsebin sploh 
ne realizira (2,41 %). Rezultati so pozitivni in pričakovani, saj je vrt neposredno 
povezan z naravoslovnimi vsebinami in učenjem o njih. Tudi raziskave (npr. Strgar, 
1986, v Torkar, 2020 in Blair, 2009) kažejo, da največ učiteljev vrt uporablja kot učilo 
pri poučevanju naravoslovnih vsebin, in s tem učenci tudi dokazano dosegajo boljše 

rezultate na omenjenem področju.  

Geografske in kulturne vsebine, glede na odgovore učiteljev, dosegajo približno enako 
povprečje realizacije v okviru poučevanja na šolskem vrtu in podobno razporeditev 
odgovorov. Dobra četrtina vprašanih (28,92 %) geografske vsebine na vrtu realizira v 
najmanjši meri, enak odstotek vprašanih pa kulturne vsebine realizira na vrtu v manjši 
meri. Obe kategoriji vsebin sta dobili najmanjši delež odgovorov v kategoriji realizacije 
v največji meri; geografske vsebine v največji meri uresničuje 4,82 % učiteljev, kulturne 
pa 3,61 % učiteljev. Rezultati nas niso presenetili, saj sta obe omenjeni kategoriji 
vsebin z vrtom povezani bolj posredno. 

Prometne vsebine učitelji v povprečju realizirajo najmanj pogosto. Kar dobra polovica 

(54,22 %) prometnih vsebin na šolskem vrtu sploh ne realizira, približno tretjina 

(31,33 %) pa le v najmanjši meri. Realizacija prometnih vsebin v manjši, srednji, veliki 

in največji meri so dobili skoraj zanemarljivo malo odgovorov. Sicer smo podobne 

rezultate pričakovali, ker na prvi pogled prometne vsebine in njihovo poučevanje 

spadata na prometne površine okoli šole (pločniki, kolesarske steze, ceste). 

Verjamemo, da bi že razmislek o možnosti poučevanja prometnih vsebin na vrtu 

učiteljem vzel veliko časa, a vseeno menimo, da bi se, ob posvetovanju z drugimi 

učitelji in pedagogi ter ob pregledu različnih portalov projektov, ki so neposredno 

povezani s poučevanjem na šolskem vrtu (npr. Ekošola, b. d. in Šolski ekovrt, b. d.), 

lahko kakovostno in zanimivo predstavilo prometne vsebine tudi z učilom, kot je vrt. 

Ekološke vsebine v veliki meri realizira največji delež učiteljev, in sicer 32,53 %, 

najmanj pa jih je odgovorilo, da jih na šolskem vrtu sploh ne realizirajo (4,82 %). Sicer 

so odgovori v meri realizacije ekoloških vsebin dokaj visoke, to pa povezujemo s tem, 

da šolski vrt lahko učencem predstavlja »zeleni«, naravni kotiček v okolici šole, kjer 

lahko z opazovanjem in poskusi spoznavajo pomen čistoče okolja na rastlinske vrste, 

ekološki vidik pridelave lastne hrane, trajnostni vidik in vpliv človeka na naravo. Morda 

bi bili rezultati še boljši, če bi anketiranim ponudili le kategorijo ekoloških vsebin, brez 

dodatka v oklepaju (čistoča okolja). Verjetno se je del učiteljev osredinil le na to, zato 

so rezultati malce pod pričakovanji. 

Zdravstvene vsebine imajo enega višjih povprečij skupnih odgovorov o tem, katere 

vsebine učitelji najpogosteje realizirajo na šolskem vrtu (M = 4,41). Dobra četrtina 

vprašanih (27,71 %) je odgovorila, da zdravstvene vsebine na vrtu uresničuje v največji 

meri, malenkost manj (25,30 %) pa v veliki meri. Le 3,61 % učiteljev je odgovorilo, da 

jih sploh ne realizira na šolskem vrtu. Visoko povprečje odgovorov povezujemo s tem, 

da je zunanji del šole, pod katerega spada tudi šolski vrt, okolje za gibanje učencev, 
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preživljanje odmorov in podaljšanega bivanja na svežem zraku, kar prispeva tudi k 

splošnemu boljšemu fizičnemu zdravju učencev, kot dokazujejo tudi raziskave in 

poudarjajo strokovnjaki (Gifford in Chen, 2016 in Ozer, 2007). 

Delo na vrtu in tematike, ki spadajo v omenjeno kategorijo, so zadnji sklop vsebin, za 

katerega nas je zanimalo, v kolikšni meri jih učitelji uresničujejo s pomočjo šolskega 

vrta. Rezultati so nas presenetili, saj niso dobili najvišjega povprečja odgovorov. Glede 

na to, da je šolski vrt neposredno in tesno povezan z delom na vrtu, sajenjem rastlin 

in splošnim vzdrževanjem le-tega, nas je presenetilo, da jih 4,82 % teh vsebin sploh 

ne realizira, kar 14,46 % pa le v najmanjši meri. Približno tretjina učiteljev (32,53 %) 

omenjene vsebine realizira v največji meri, menimo pa, da bi ta odstotek moral biti višji. 

Vsak vrt, ne glede na to, katere vrste je in kje je njegovo mesto, bi moral biti vzdrževan, 

če pa v to vključimo še učence, je namen še toliko boljši, ker se lahko ob tem učijo, 

raziskujejo in naredijo nekaj koristnega za okolje, v katerem preživijo večji del dneva. 

Glede na to, da ima delo na vrtu, v primerjavi z naravoslovnimi vsebinami, nižje 

povprečje ocen, lahko sklepamo, da učitelji bolj kakor vzgojno področje, poudarjajo 

kognitivno področje otrokovega razvoja.  

3.6.2 Stališča razrednih učiteljev o prednostih šolskega vrta in dela na njem 

3.6.2.1 Stališča učiteljev o prednostih šolskega vrta 

Vse sodelujoče anketirance smo prosili, naj izrazijo stopnjo strinjanja z navedenimi 
trditvami o šolskem vrtu. 

trditve nikakor 

se ne 
strinjam 

pretežno 

se ne 
strinjam 

niti se strinjam niti 

se ne strinjam 

pretežno se strinjam popolnoma se 

strinjam 

skupaj M SD 

spodbuja 

ljubezen do 
narave 

f f
% 

f f% f f% f f% f f% f f% 4,80 0,5 

0 0 1 0,61 4 2,42 22 13,33 138 83,64 165 100 

spodbuja 
socialne 
veščine 

f f
% 

f f% f f% f f% f f% f f% 4,48 0,7 

0 0 1 0,61 12 7,27 58 35,15 94 56,97 165 100 

spodbuja 

motorične 
spretnosti 

f f
% 

f f% f f% f f% f f% f f% 4,66 0,5 

0 0 0 0 4 2,42 48 29,10 113 68,48 165 100 

spodbuja 
ekološko 

zavest 

f f
% 

f f% f f% f f% f f% f f% 4,81 0,5 

0 0 1 0,61 2 1,21 24 14,54 138 83,64 165 100 

omogoča 
učenje na 

podlagi 
raziskovanja 

f f
% 

f f% f f% f f% f f% f f% 4,75 0,5 

0 0 1 0,61 3 1,82 32 19,39 129 78,18 165 100 

spodbuja 
delovne 
navade 

f f
% 

f f% f f% f f% f f% f f% 4,76 0,5 

0 0 0 0 6 3,64 28 16,97 131 79,39 165 100 

spodbuja 
ohranjanje 

f f
% 

f f% f f% f f% f f% f f% 4,45 0,7 
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naravne in 

kulturne 
dediščine 

1 0,
61 

1 0,61 10 6,06 64 38,78 89 53,94 165 100 

ponuja odmik 

od 
tradicionalne
ga pristopa 

poučevanja. 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,67 0,6 

1 0,6
1 

0 0 4 2,42 42 25,45 118 71,52 165 100 

omogoča 
preživljanje 
časa v 

zdravem, 
naravnem 
okolju. 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,78 0,5 

0 0 0 0 5 3,03 26 15,76 134 81,21 165 100 

razvija 
odgovornost 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,70 0,5 

0 0 0 0 5 3,03 39 23,64 121 73,33 165 100 

razvija 
kreativnost 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,38 0,7 

1 0,6
1 

2 1,21 14 8,48 64 38,79 84 50,90 165 100 

spodbuja 
natančnost, 
urejenost in 

samostojnost 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,38 0,7 

1 0,6
1 

1 0,61 17 10,30 61 36,97 85 51,51 165 100 

zmanjšuje 
stres 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,64 0,6 

1 0,6
1 

0 0 7 4,24 42 25,45 115 69,70 165 100 

spodbuja 
voljo do 
odkrivanja, 

raziskovanja 
in opazovanja 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,61 0,6 

0 0 1 0,61 8 4,85 46 27,88 110 66,67 165 100 

učence 
motivira za 
učenje 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,43 0,7 

0 0 1 0,61 15 9,09 61 36,97 88 53,33 165 100 

omogoča 

korelacijo 
učnih vsebin 
različnih 

šolskih 
predmetov 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,45 0,7 

1 0,6
1 

0 0 13 7,88 61 36,97 90 54,54 165 100 

spodbuja 

pozitivne 
medosebne 
odnose med 

učenci 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,54 0,6 

0 0 0 0 12 7,27 52 31,52 101 61,21 165 100 

omogoča 
lastne 

praktične 
izkušnje 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,82 0,4 

0 0 0 0 1 0,61 27 16,36 137 83,03 165 100 

Preglednica 6: Stališča učiteljev o prednostih šolskega vrta 

V preglednici 6 so rezultati odgovorov o stopnji strinjanja o pozitivnih učinkih šolskega 

vrta. Povprečja odgovorov so pri vseh naštetih trditvah zelo visoka, kar nas je pozitivno 

presenetilo, saj smo pričakovali večjo razliko med trditvami. 

Razredni učitelji se v povprečju najbolj strinjajo s trditvami, da šolski vrt: omogoča 
lastne praktične izkušnje (M = 4,82), spodbuja ekološko zavest (M = 4,81) in spodbuja 
ljubezen do narave (M = 4,80). Izmed vseh naštetih trditev se je največji delež učiteljev 
(83,64 %) popolnoma strinjal, da šolski vrt spodbuja ljubezen do narave in ekološko 
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zavest, najvišje povprečje odgovorov pa je dobila trditev, da šolski vrt omogoča lastne 
praktične izkušnje. Visoka povprečja odgovorov so poleg zgoraj naštetih dobile tudi 
naslednje trditve o šolskem vrtu: omogoča preživljanje časa v zdravem, naravnem 
okolju (M = 4,78); spodbuja delovne navade (M = 4,76); omogoča učenje na podlagi 
raziskovanja (M = 4,75). 

Najmanjše povprečje odgovorov stopnje strinjanja imajo trditve, da šolski vrt: razvija 
kreativnost (M = 4,38); spodbuja natančnost, urejenost in samostojnost (M = 4,38); 
učence motivira za učenje (M = 4,43) in omogoča korelacijo učnih vsebin različnih 

šolskih predmetov (M = 4,45). 

Rezultati so izpolnili naša pričakovanja, saj imajo tiste trditve, ki so dobile najvišje 
povprečje višjih stopenj strinjanja, neposredno povezavo (tudi besedno) s praktičnim 
delom in učenjem na šolskem vrtu oziroma v naravnem okolju. Trditev, za katero pa 
smo vseeno pričakovali višje povprečje skupnih odgovorov, je ta, da šolski vrt učence 
motivira za učenje. Vemo, da je vsak odmik od tradicionalnega poučevanja v učilnici 
spodbuda za učence, prav tako pa so učenci ob praktičnem delu v naravi bolj motivirani 
za delo. Menimo, da je premalo učiteljev to vzelo v obzir, ko so odgovarjali na 
vprašanje. Čeprav ima trditev kljub vsemu dokaj visoko povprečje odgovorov, smo 
vseeno pričakovali višji rezultat. 

3.6.2.2 Ovire, s katerimi se srečujejo učitelji pri uporabi šolskega vrta 

Z nalogo »Ocenite Vašo stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami glede uporabe 

šolskega vrta pri SPO/NIT/DRU« smo želeli preveriti stališča o tem, zakaj učitelji 

šolskega vrta ne uporabljajo pogosteje oziroma kaj zanje predstavlja ovire pri večjem 

vključevanju šolskega vrta v poučevanje. 

ovire nikakor se 
ne strinjam 

pretežno 
se ne 

strinjam 

niti se 
strinjam 
niti se ne 
strinjam 

pretežno 
se strinjam 

popolnoma 
se strinjam 

skupaj M SD 

delo na 
šolskem 
vrtu je 
preveč 
nevarno in 
tvegano za 
učence 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 1,37 0,8 

126 76,36 22 13,33 13 7,88 3 1,82 1 0,61 165 100 

ni dovolj 
finančnih 
sredstev za 
kakovostno 
urejanje 
šolskega 
vrta 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 2,50 1,2 

47 28,48 33 20,00 46 27,88 34 20,61 5 3,03 165 100 

šolski vrt je 
premalo 
urejen in 
neprilagojen 
poučevanju 
učencev 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 2,07 1,2 

70 42,42 42 25,45 31 18,79 15 9,10 7 4,24 165 100 

nimam 
dovolj 
znanja za 
poučevanje 
s pomočjo 
vrta 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 1,95 1,1 

76 46,06 45 27,27 24 14,55 16 9,70 4 2,42 165 100 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 2,36 1,3 
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primanjkuje 
podpora 
šole in 
dodatne 
pomoči pri 
delu na 
šolskem 
vrtu 

60 36,36 28 16,97 45 27,27 22 13,33 10 6,06 165 100 

nimam 
dovolj 
materiala za 
delo na 
šolskem 
vrtu 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 2,33 1,2 

56 33,94 37 22,42 39 23,64 27 16,36 6 3,64 165 100 

primanjkuje 
podpora 
staršev in 
lokalne 
skupnosti 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 2,27 1,1 

54 32,73 34 20,61 60 36,36 13 7,88 4 2,42 165 100 

učenci niso 
motivirani 
za delo na 
šolskem 
vrtu 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 2,06 1,0 

59 35,76 55 33,33 35 21,21 14 8,49 2 1,21 165 100 

menim, da 
je pouk v 
učilnici 
dovolj 
kakovosten, 
ne da bi 
uporabljali 
šolski vrt 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 1,69 0,9 

89 53,94 48 29,09 19 11,51 8 4,85 1 0,61 165 100 

šolski vrt je 
primeren le 
za 
poučevanje 
vsebin o 
naravi 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 2,06 1,2 

69 41,82 52 31,52 18 10,91 17 10,30 9 5,45 165 100 

delo na 
šolskem 
vrtu je 
nepotrebno 
in utrujajoče 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 1,25 0,7 

137 83,03 20 12,12 4 2,42 2 1,21 2 1,21 165 100 

Preglednica 7: Strinjanje učiteljev s trditvami o preprekah pri uporabi šolskega vrta pri poučevanju 

Najvišji delež učiteljev v povprečju meni, da ni dovolj finančnih sredstev za kakovostno 

urejanje in vzdrževanje šolskega vrta (M = 2,50). Kar slaba četrtina vseh anketirancev 

se s to trditvijo pretežno (20,61 %) ali popolnoma (3,03 %) strinja. Izmed vseh trditev 

pa je omenjena prejela tudi najmanjši delež odgovorov, da se s to trditvijo učitelji 

nikakor ne strinjajo (28,48 %). 

Najnižje povprečje odgovorov stopenj strinjanja je dobila trditev, da je delo na šolskem 
vrtu nepotrebno in utrujajoče (M = 1,25). Kar 83,03 % vseh je odgovorilo, da se s to 
trditvijo nikakor se strinjajo. Zelo nizko povprečje odgovorov je dobila tudi trditev, da je 
delo na šolskem vrtu preveč nevarno in tvegano za učence. S to trditvijo se nikakor ne 
strinja 76,36 % učiteljev. 

Učitelji imajo sicer na voljo določen znesek, ki jim ga dodeli vodstvo šole za nakup 

potrebnega materiala in didaktičnih pripomočkov, a verjamemo, da je pogosto 

prenizek, da bi z njim poskrbeli tudi za celoletno kakovostno vzdrževanje vrtov, zato 
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nas ne preseneča, da večina učiteljev meni, da je šolsko vrtnarjenje prevelik finančni 

zalogaj. 

3.6.2.3 V kolikšni meri je po mnenju učiteljev možno realizirati cilje pri posameznih 

učnih predmetih s poučevanjem na šolskem vrtu 

Zanimala so nas tudi mnenja učiteljev o realizaciji učnih ciljev pri posameznih šolskih 

predmetih s poučevanjem na šolskem vrtu. 

učni 
predmeti 

sploh 
ne 

v 
najmanjš

i meri 

v manjši 
meri 

v srednji 
meri 

v veliki 
meri 

v največji 
meri 

skupaj M SD 

matematika f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 3,94 0,9 

0 0 12 7,27 39 23,64 65 39,40 45 27,27 4 2,42 165 100 

slovenščina f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,23 0,9 

1 0,61 1 0,61 28 16,97 72 43,63 55 33,33 8 4,85 165 100 

tuji jezik f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,09 0,9 

2 1,21 5 3,03 33 20,00 66 40,00 54 32,73 5 3,03 165 100 

šport f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,39 1,2 

2 1,21 7 4,24 30 18,18 42 25,45 53 32,12 31 18,79 165 100 

likovna 
umetnost 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,67 1,0 

0 0 4 2,42 15 9,10 47 28,48 65 39,39 34 20,61 165 100 

glasbena 
umetnost 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 3,80 1,1 

5 3,03 12 7,27 48 29,10 55 33,33 36 21,82 9 5,45 165 100 

spoznavanje 
okolja 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 5,72 0,6 

0 0 1 0,61 0 0 5 3,03 32 19,39 127 76,97 165 100 

družba f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 4,79 1,0 

0 0 3 1,82 16 9,70 42 25,45 55 33,33 49 29,70 165 100 

naravoslovje 

in tehnika 
f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 5,24 0,9 

0 0 2 1,21 7 4,24 20 12,12 57 34,55 79 47,88 165 100 

gospodinjstvo f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 5,48 0,7 

0 0 0 0 2 1,21 12 7,27 55 33,33 96 58,18 165 100 

Preglednica 8: Odgovori učiteljev o možnosti realizacije ciljev posameznih učnih predmetov s poučevanjem na šolskem vrtu 

Največ učiteljev v povprečju meni, da je z vrtnarjenjem najlažje uresničevati cilje 
spoznavanja okolja (M = 5,72), kar je pričakovano. Le-te v največji meri realizira kar 
76,97 % anketirancev. Visoko povprečje odgovorov je prejel tudi predmet 
gospodinjstva (M = 5,48), saj večina učiteljev meni, da je učne cilje tega šolskega 
predmeta z vrtnarjenjem možno uresničevati v veliki (33,33 %) ali največji (58,18 %) 
meri. 
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Najnižje povprečje je prejel predmet glasbene umetnosti (M = 3,80). 33,33 % učiteljev 
meni, da je cilje glasbene umetnosti možno uresničevati v srednji meri, 36,37 % pa jih 
meni, da je možno cilje tega predmeta uresničevati v manjši meri. Izmed vseh šolskih 
predmetov je predmet glasbene umetnosti prejel tudi največ odgovorov, da učnih ciljev 
sploh ni možno realizirati (3,03 %).  

3.6.2.4 Razred, ki po mnenju razrednih učiteljev predstavlja največ možnosti za 

poučevanje na šolskem vrtu 

Anketirance so prosili, da odgovorijo na vprašanje: V katerem razredu je po Vašem 

mnenju največ priložnosti za poučevanje na šolskem vrtu? 

razred f f % 

1. 36 21,82 

2. 25 15,15 

3. 55 33,33 

4. 23 13,94 

5. 26 15,76 

skupaj 165 100 

Preglednica 9: Odgovori učiteljev o tem, kateri razred ponuja največ možnosti za poučevanje na šolskem vrtu 

Približno tretjina anketirancev je mnenja, da je največ priložnosti za poučevanje na 

šolskem vrtu v 3. razredu, najmanj anketiranih (13,94 %) pa meni, da je to v 4. razredu. 

Ugotovili smo že, da anektirani razredni učitelji v največji meri na šolskem vrtu 

poučujejo naravoslovne vsebine, zato rezultate povezujemo z učnimi načrti, predvsem 

z učnima načrtoma za spoznavanje okolja (Kolar idr., 2011) in naravoslovje in tehniko 

(Vodopivec idr., 2011). V 4. razredu je v učnem načrtu za naravoslovje in tehniko 

najmanj učnih ciljev, ki jih lahko povežemo s šolskim vrtom, verjetno je zato tudi 

odstotek odgovorov, da je 4. razred najprimernejši za učenje na vrtu, najnižji. Na drugi 

strani pa učni načrt za spoznavanje okolja v 1. triletju ponuja ogromno učnih ciljev in 

vsebin, ki jih lahko učenci spoznavajo in se o njih učijo na vrtu, v 3. razredu pa so 

učenci v primerjavi z nižjima razredoma že bolj odgovorni in samostojni, zato je 

verjetno odstotek anketiranih, ki menijo, da je v 3. razredu največ priložnosti za 

poučevanje na šolskem vrtu, najvišji. 
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3.6.3 Odgovori razrednih učiteljev, ki nimajo možnosti uporabe šolskega vrta 

50 anketirancev (30,30 %) je na začetku anketnega vprašalnika odgovorilo, da poučuje 
na osnovni šoli, ki šolskega vrta nima. Njih smo najprej vprašali, ali bi si možnost za 
poučevanje na šolskem vrtu sploh želeli. Velika večina (44) jih je odgovorila, da bi si to 

možnost želeli. 

 

Graf 7: Delež učiteljev, ki bi si želeli možnost poučevanja na šolskem vrtu, a njihova šola nima svojega vrta 

Nato smo jih prosili za navedbo razlogov, zakaj si možnosti uporabe šolskega vrta 

želijo oziroma ne želijo. To je bil odprti tip vprašanja, zato smo odgovore anketirancev 

najprej kodirali in jih nato grupirali glede na podobnosti. Ugotovili smo, da bi si učitelji 

možnost poučevanja na šolskem vrtu najbolj želeli (27; 61,36 %) zaradi pridobivanja 

praktičnih izkušenj učencev, saj bi lahko na vrtu raziskovali. Prilagamo nekaj izmed 

primerov tovrstnih odgovorov: 

 »Praktični pouk učencem samo koristi.«, 

 »Ker se mi zdi, da učenci potrebujejo več praktičnega znanja.«, 

 »Zaradi povezave teoretičnega znanja s praktičnim.«, 

 »Učenci imajo na splošno premalo praktičnega znanja.«, 

 »Ker bi učenci konkretno spoznavali in opazovali, kaj in kako raste v naravi in 
kako to kasneje uporabiti v kuhinji.«, 

 »Ker bi poučevanje lahko učencem še bolj približala s konkretnimi 
dejavnostmi.« … 
 

Veliko število odgovorov (13; 29,55 %) pa se je nanašalo tudi na stik z naravo, ki bi ga 
učenci preko dela na šolskem vrtu lahko vzpostavili. Naštetih je nekaj primerov te 
skupine odgovorov: 

 »Več bi bili v naravi.«, 

 »Neposreden stik z naravo.«, 

 »Spoznavanje narave.«, 

 »Zaradi dela v naravnem okolju.« … 
 

Učitelji, ki pa so na zgornje vprašanje odgovorili z »NE«, pa so kot razloge navedli 

dejstvo, da tudi sami ne vrtnarijo ali pa se jim to zdi časovno neizvedljivo. 

88.00%

12.00%

N = 50

DA NE
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3.6.4 Dodatna mnenja učiteljev o šolskih vrtovih 

Na koncu anketnega vprašalnika smo učiteljem dali možnost, da opišejo še kakšno 
lastno izkušnjo ali napišejo mnenje, ki ga imajo o tematiki šolskih vrtov. Odgovore, ki 
smo jih pridobili, smo kodirali in razvrstili v skupine. 

Največje število učiteljev je za konec napisalo, da je šolski vrt spodbudno učno okolje, 
ki bi ga moralo imeti več šol, hkrati pa bi ga morali pogosteje uporabljati. Menijo, da je 
izkustveno učenje na njem nenadomestljivo in da je v splošnem šolski vrt privilegij šole, 

ki ga ima. Primeri tovrstnih odgovorov: 

 »Šolski vrt je bogastvo za šolo.«, 

 »Menim, da je šolski vrt privilegij za šolo. Če ga izkoristiš, lahko razvijaš 
marsikaj in marsikoga.«, 

 »Vsaka šola bi morala imeti tako učno okolje, kot je šolski vrt, saj je spodbudno 
in uporabno.«, 

 »Vsaki šoli bi morali omogočiti lasten šolski vrt, predvsem mestnim šolam.«, 

 »Šolski vrt je spodbudno učno okolje.«, 

 »Ker sem mentorica interesne dejavnosti šolski ekovrt, menim, da bi vrt moral 
biti v veliko večji meri del učnega procesa. Imam zelo dobre izkušnje in vsako 
leto napišem učiteljicam in učiteljem spodbudo, da v svoje učne vsebine čim 
večkrat vključijo šolski vrt.« … 

Veliko anketirancev je na koncu opisalo tudi težave, ki jih pestijo pri koriščenju 
šolskega vrta. Od teh jih večina meni, da ima njihova šola premajhen vrt, da bi se lahko 
na njem aktivno učili vsi učenci. Našteli smo nekaj zapisov: 

 »Naš vrt je zelo majhen, zato si težko predstavljam delo z 28 učenci na vrtu.«, 

 »Naš šolski vrt je zelo majhen.«, 

 »Velikost našega vrta nam preprečuje, da bi vsi aktivno sodelovali.« … 
 

Zasledili smo tudi odgovore, da je pouk v učilnici veliko lažji, šolski vrtovi pa na 
nekaterih osnovnih šolah preveč oddaljeni. 
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3.7 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Pred izvedbo raziskave smo si zastavili nekaj raziskovalnih vprašanj, ki so nas vodila 
do snovanja raziskave in anketnega vprašalnika. Pridobili smo kakovostne rezultate in 
si sedaj na raziskovalna vprašanja lahko odgovorimo. 

RV1: Katero vrsto vrta (okrasni, zelenjavni …) ima največji delež slovenskih 
osnovnih šol? 
Največji delež slovenskih osnovnih šol, na katerih poučujejo anketirani razredni učitelji, 
ima mešani vrt, in sicer kombinacijo zeliščnega in zelenjavnega (21,67 %), sledi pa mu 
zeliščni vrt (17,49 %). 

 
RV2: Kolikšen odstotek anketiranih razrednih učiteljev, ki poučujejo na osnovni 
šoli s šolskim vrtom, le-tega uporablja pri poučevanju? 
Izmed 165 anketirancev jih 115, torej 69,70 %, poučuje na osnovni šoli, ki ima šolski 
vrt. Izmed teh pa ga malo manj kot tri četrtine oziroma 72,17 % tudi uporablja kot učilo 
pri poučevanju učencev. 

 
RV3: Kako pogosto anketirani razredni učitelji, ki imajo možnost uporabe 
šolskega vrta, le-tega uporabljajo pri poučevanju? 
Največji delež anketiranih razrednih učiteljev je odgovoril, da šolski vrt pri svojem 
poučevanju uporablja 2–3x letno in 4–6x letno. Odgovora sta dobila enako število 
odgovorov (28,92 %), torej lahko zaključimo, da največ učiteljev šolski vrt v okviru 
pouka koristi 2–6x letno. 

 
RV4: V katerih primerih anketirani učitelji razrednega pouka, ki imajo možnost 
uporabe šolskega vrta, najpogosteje realizirajo poučevanje SPO/NIT/DRU na 
šolskem vrtu? 
Anketirani učitelji so odgovorili, da šolski vrt kot učilo pri poučevanju SPO/NIT/DRU 
najpogosteje izkoristijo spontano, nenačrtovano.  

 
RV5: Katere učne vsebine SPO/NIT/DRU anketirani učitelji razrednega pouka, ki 
imajo možnost uporabe šolskega vrta, najpogosteje realizirajo na šolskem vrtu? 

Naravoslovne vsebine (tj. letni časi, naravne spremembe, rast in življenje rastlin, 
življenjski pogoji itd.) se najpogosteje realizirajo na šolskem vrtu in z vrtnarjenjem, 
sledijo pa jim zdravstvene vsebine (tj. zdrava prehrana, gibanje, fizična aktivnost itd.).  

 
RV6: S katerimi stališči in trditvami o funkcijah in koriščenju šolskega vrta se 
anketirani učitelji razrednega pouka najbolj strinjajo? 

Anketirance smo prosili, naj se opredelijo glede na stopnjo strinjanja z določenimi 
trditvami o tem, katere pozitivne učinke ima šolsko vrtnarjenje na učence. Najbolj so 
se strinjali s trditvami, da šolski vrt omogoča lastne praktične izkušnje (M = 4,82); 
spodbuja ekološko zavest (M = 4,81); spodbuja ljubezen do narave (M = 4,80); 
omogoča preživljanje časa v naravnem okolju, na svežem zraku (M = 4,78) ter 
spodbuja delovne navade (M = 4,76). 

 
Glede preprek, s katerimi se srečujejo učitelji in zaradi njih uporaba šolskega vrta ni 
povsem izkoriščena, največji delež učiteljev meni, da nimajo dovolj finančne podpore 
za kakovostno in redno vzdrževanje šolskega vrta. S to trditvijo se je pretežno ali 
popolnoma strinjalo 23,64 % anketirancev. 
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RV7: V kolikšni meri je, po mnenju anketiranih učiteljev razrednega pouka, 
možno realizirati učne cilje pri posameznih predmetih razredne stopnje? 
Učitelji menijo, da je cilje matematike in glasbene umetnosti na šolskem vrtu možno 
realizirati v manjši meri, medtem ko je cilje slovenščine, tujega jezika, športa, likovne 
umetnosti in družbe z vrtnarjenjem možno uresničevati v srednji meri. Spoznavanje 
okolja, naravoslovje in tehnika ter gospodinjstvo pa so šolski predmeti, za cilje katerih 
razredni učitelji menijo, da jih je na šolskem vrtu možno uresničevati v veliki meri. 

 
RV8: V katerem razredu je, po mnenju anketiranih učiteljev razrednega pouka, 
največ priložnosti za poučevanje na šolskem vrtu? 
Največji delež razrednih učiteljev (33,33 %) je mnenja, da največ možnosti za 
poučevanje na šolskem vrtu ponuja 3. razred.  
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3.8 PRIMERJAVA REZULTATOV NAŠE RAZISKAVE Z REZULTATI 

HRVAŠKE RAZISKAVE 

V nadaljevanju je predstavljena opisna primerjava rezultatov, ki smo jih pridobili z našo 
raziskavo in rezultatov podobne hrvaške raziskave M. Pavlović (2019). V naši raziskavi 
je sicer sodelovalo približno štirikrat več razrednih učiteljev, a vseeno lahko rezultate 
primerjamo po nekih vzporednicah. 

Najprej smo primerjali pogostost vključevanja šolskega vrta v proces poučevanja in v 
katerih primerih se to zgodi najpogosteje. Večina hrvaških učiteljev šolski vrt uporablja 
včasih (36,59 %), nekaj manj pa redko (31,71 %). Slovenski anketirani učitelji pa šolski 
vrt najpogosteje uporabljajo 2–3x letno (28,92 %) oziroma 4–6x letno (28,92 %). Glede 
na stopnje odgovorov obeh raziskav (hrvaška raziskava: nikoli, zelo redko, redko, 
včasih, pogosto, zelo pogosto; slovenska raziskava: 1x letno, 2–3x letno, 4–6x letno, 
7–10x letno, 11–15x letno, več kot 15x letno) bi najpogostejše odgovore obeh raziskav 
lahko enačili. Najmanjši delež hrvaških učiteljev šolski vrt uporablja pogosto/zelo 
pogosto (9,76 %), najmanjši delež slovenskih učiteljev pa šolski vrt uporablja 1x letno, 
torej zelo redko (3,61 %). Tu se rezultati torej razlikujejo, saj skupno kar slaba četrtina 
(22,89 %) vseh slovenskih učiteljev šolski vrt uporablja več kot 11x letno (pogosto/zelo 
pogosto). 

Nato smo preverili kdaj učitelji koristijo šolski vrt. V obeh primerih so rezultati enaki. 
Učitelji obeh držav najpogosteje šolski vrt uporabijo spontano in nenačrtovano (M 
hrvaške raziskave = 4,29; M naše raziskave = 2,83), medtem ko si najmanjši delež 
hrvaških učiteljev (M = 1,78) s šolskim vrtom pomaga pri dodatnem pouku učencev, 
najmanjši delež slovenskih (M = 1,36) pa pri dopolnilnem pouku. 

Odgovori na vprašanje o tem, pri katerih vsebinah največkrat uporabijo dela na vrtu, 
so v hrvaški raziskavi pokazali, da so to ekološke vsebine (M = 4,95), ki pa jim sledijo 
naravoslovne (M = 4,93) in zdravstvene vsebine (M = 4,39). Slovenski učitelji pa na 
vrtu najpogosteje izvajajo poučevanje naravoslovnih vsebin (M = 4,48) in za njimi 
zdravstvenih vsebin (M = 4,41). Rezultati so torej podobni, le da ekološke vsebine pri 
slovenski raziskavi ne zasedajo enako visokega mesta glede na povprečje odgovorov 
(M = 4,10). Najmanj pogosto slovenski učitelji šolski vrt uporabijo pri prometnih 
vsebinah (M = 1,78), medtem ko hrvaški učitelji pri nekaterih drugih vsebinah, kot so 
kompostiranje in skrb za lokalno skupnost (M = 1,93). Mi odgovora »drugo« nismo 
ponudili, zato ne moremo popolnoma primerjati rezultatov, saj nimamo podatka o tem, 
katere druge vsebine bi naši anketiranci še dopisali. Rezultati obeh raziskav so 
prikazani v preglednici. 

vsebine naša raziskava hrvaška raziskava 

povprečje (M) povprečje (M) 

naravoslovne (letni časi in 
spremembe, življenjski 
pogoji, rast rastlin) 

4,48 4,93 

geografske (zorni kot, 
orientacija, načrti) 

2,77 4,32 

ekonomske (dejavnosti 
ljudi v vrtu) 

3,07 3,63 

kulturne (vedenjska 
kultura) 

2,88 3,61 

prometne 1,78 3,63 
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ekološke (čistoča okolja) 4,10 4,95 

zdravstvene (zdrava 
prehrana, telesno gibanje, 
rekreacija) 

4,41 4,39 

delo na vrtu (vzdrževanje 
vrta, zalivanje, sajenje …)  

4,33 3,68 

drugo / 1,93 
Preglednica 10: Primerjava odgovorov slovenskih in hrvaških razrednih učiteljev o tem, pri katerih vsebinah najpogosteje 
uporabljajo šolski vrt 

Slovenski razredni učitelji se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo, da šolski vrt 
omogoča lastne praktične izkušnje, sledita pa odgovora, da šolski vrt spodbuja 
ekološko zavest in ljubezen do narave. Najmanj pa se v povprečju strinjajo s trditvijo, 
da šolski vrt spodbuja natančnost, urejenost in samostojnost. Hrvaška raziskava je 
pokazala, da se učitelji najbolj strinjajo s trditvijo, da vrtnarjenje omogoča učenje na 
podlagi raziskovanja, sledita pa ji trditvi, da šolski vrt omogoča lastne praktične 
izkušnje in preživljanje prostega časa v zdravem okolju. Najmanjši delež hrvaških 
razrednih učiteljev se v povprečju strinja s trditvijo, da vrt vpliva na veselje in voljo do 
odkrivanja, raziskovanja in opazovanja. Zaključimo lahko, da rezultati obeh raziskav 
niso enaki in da imajo učitelji obeh držav rahlo drugačna mnenja o tem, kaj šolski vrt 
ponuja in katere so njegove glavne prednosti. Povprečja odgovorov se sicer bistveno 
ne razlikujejo, na odstopanja v stopnjah funkcij šolskega vrta hrvaških in slovenskih 
učiteljev pa lahko vplivata tudi kultura in razlike v šolskih sistemih na slovenskih in 
hrvaških osnovnih šolah. Primerjala preglednica z aritmetičnimi sredinami odgovorov 
slovenskih in hrvaških učiteljev o njihovih stališčih glede funkcij šolskega vrta, je 

prikazana spodaj. 

trditev naša raziskava hrvaška raziskava 

povprečje (M) povprečje (M) 

spodbuja ljubezen do 
narave 

4,80 4,39 

spodbuja socialne veščine 4,48 4,18 

spodbuja motorične 
spretnosti 

4,66 4,18 

spodbuja ekološko zavest 4,81 4,22 

omogoča učenje na 
podlagi raziskovanja 

4,75 4,68 

spodbuja delovne navade 4,76 4,10 

spodbuja ohranjanje 
naravne in kulturne 
dediščine 

4,45 4,17 

ponuja odmik od 
tradicionalnega pristopa 
poučevanja 

4,67 4,29 

omogoča preživljanje 
časa v zdravem, 
naravnem okolju 

4,78 4,49 

razvija odgovornost 4,70 4,32 

razvija kreativnost 4,38 3,95 

spodbuja natančnost, 
urejenost in samostojnost 

4,38 3,90 
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zmanjšuje stres 4,64 4,27 

spodbuja voljo do 
odkrivanja, raziskovanja 
in opazovanja 

4,61 3,39 

učence motivira za učenje 4,43 4,15 

omogoča korelacijo učnih 
vsebin različnih šolskih 
predmetov 

4,45 4,17 

spodbuja pozitivne 
medosebne odnose med 
učenci 

4,54 4,32 

omogoča lastne praktične 
izkušnje 

4,82 4,54 

Preglednica 11: Primerjava odgovorov slovenskih in hrvaških razrednih učiteljev o stališčih o prednostih šolskega vrta 

Pri ugotavljanju stopnje strinjanja glede ovir in preprek, s katerimi se srečujejo učitelji 
pri uporabi šolskega vrta, se največji delež slovenskih anketirancev strinja, da nimajo 
dovolj finančnih sredstev za kakovostno urejanje šolskega vrta (M = 2,50). Hrvaški 
učitelji pa so najvišje povprečje dosegli pri trditvi, da je šolski vrt najkoristnejše učilo le 
pri naravoslovnih vsebinah, ne pa tudi pri drugih (M = 3,90). Slednji se najmanj strinjajo 
s trditvijo, da je učilnica dovolj kakovostno okolje za poučevanje in se šolskega vrta ne 
potrebuje (M = 1,54). Naša raziskava pa je pokazala, da najmanjši delež učiteljev meni, 
da je delo na šolskem vrtu nepotrebno in utrujajoče (M = 1,25). Spet lahko zasledimo, 
da se rezultati obeh raziskav razlikujejo. Primerjava odgovorov obeh raziskav je 
prikazana spodaj. 

trditev naša raziskava hrvaška raziskava 

povprečje (M) povprečje (M) 

delo na šolskem vrtu je 
preveč nevarno in 
tvegano za učence 

1,37 2,07 

ni dovolj finančnih 
sredstev za kakovostno 
urejanje šolskega vrta 

2,50 2,95 

šolski vrt je premalo 
urejen in neprilagojen 
poučevanju učencev 

2,07 2,78 

nimam dovolj znanja za 
poučevanje s pomočjo 
vrta 

1,95 2,22 

primanjkuje podpora šole 
in dodatne pomoči pri 
delu na šolskem vrtu 

2,36 2,41 

nimam dovolj materiala za 
delo na šolskem vrtu 

2,33 3,22 

primanjkuje podpora 
staršev in lokalne 
skupnosti 

2,27 2,78 

učenci niso motivirani za 
delo na šolskem vrtu 

2,06 2,02 
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menim, da je pouk v 
učilnici dovolj kakovosten, 
ne da bi uporabljali šolski 
vrt 

1,69 1,54 

šolski vrt je primeren le za 
poučevanje vsebin o 
naravi 

2,06 3,90 

delo na šolskem vrtu je 
nepotrebno in utrujajoče 

1,25 1,63 

Preglednica 12: Primerjava odgovorov slovenskih in hrvaških razrednih učiteljev o preprekah pri uporabi šolskega vrta 

Odprti odgovori so pri obeh raziskavah dali podobne rezultate. Tako hrvaški kot tudi 

slovenski učitelji menijo, da je praktično delo na vrtu izjemno pozitivna in priporočljiva 

izkušnja za učence, vendar bi ga bolj uporabljali, če se ne bi soočali z raznimi 

preprekami. 
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4 PRIMERI DEJAVNOSTI ZA DELO NA ŠOLSKEM VRTU 

V nadaljevanju je opisanih nekaj primerov medpredmetnih dejavnosti, ki jih učitelji 
lahko izvedejo na šolskem vrtu. Dejavnosti so opisane tako, da jih učitelj lahko prilagodi 
starosti učencev in njihovi stopnji predznanja. 

 Opazovanje razkroja določenih snovi 
Razred: 3. 
Predmet: spoznavanje okolja 
Učni cilji: 
Učenci: 
1. spoznajo, kaj vpliva na spreminjanje lastnosti snovi (zrak, sončna svetloba, 

voda); 
2. vedo, da ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju nastajajo odpadki; 
3. znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki, za varovanje in vzdrževanje okolja. 
Učenci na prst na šolskem vrtu odvržejo ostanek pojedenega jabolka ali drugega 
sadja/zelenjave. Opazujejo naj, kako sčasoma pride do razkroja in kaj na to vpliva. 
To bi lahko primerjali z razkrojem npr. plastičnega ovitka bonbona ali drugih smeti, 
ki jih pogosto najdemo na ulicah. Ugotavljajo naj, zakaj pri določenih stvareh pride 
do razkroja in pri določenih ne. To povežemo z ekološkim ravnanjem učencev. 

 

 Sajenje in matematika 
Razred: 5. 
Predmet: matematika 
Učni cilji: 
Učenci: 
1. izmerijo ploščino pravokotnika in kvadrata (s standardnimi in nestandardnimi 

enotami); 
2. izračunajo ploščino pravokotnika in kvadrata (brez uporabe obrazcev); 
3. postavljajo raziskovalna vprašanja; 
4. rešijo probleme in pri tem uporabijo različne strategije; 
5. rešijo kombinatorični problem na konkretni ravni z uporabo konkretnih 

materialov, modelov in ponazoril; 
6. rešijo problem na grafični ravni in prikažejo rešitev kombinatoričnega problema 

s skico. 
Pri sajenju določene vrste zelenjave (npr. krompirja, solate, graha …) lahko 
uporabimo medpredmetno povezavo z matematiko. Vrt učenci najprej smiselno 
razdelijo na enote, ki jim določimo geometrijsko obliko (npr. pravokotnik), ki ji prej 
določimo velikost (npr. 10 x 6 dlani, 5 x 3 stopala, 20 x 20 cm …). S tem najprej 
ponovijo geometrijske oblike in merjenje ploščine le-teh s standardnimi in 
nestandardnimi enotami. Nato jim podamo navodila, da bodo morali izkopati za en 
prst globoko luknjo, vanjo vstaviti seme in luknjo prekriti s prstjo. To naj naredijo 
tako, da bodo čim bolj izkoristili eno enoto vrta, med semeni pa mora biti nekaj 
prostora (npr. za 3 prste, za 5 cm …). Učenci naj si različne kombinacije postavitve 
semen najprej skicirajo in izberejo tisto, ki bo najbolj učinkovita. Na koncu še 
izračunajo, koliko semen so posadili, koliko semen bi potrebovali za dve, tri, štiri … 
enote, koliko semen bi porabili za eno enoto, če bi bilo med njimi manj prostora … 
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 Vrt in orientacija 
Razred: 4. in 5. 
Predmet: družba ter naravoslovje in tehnika 
Učni cilji: 
Učenci: 
1. znajo določiti glavne smeri neba s soncem, senco, uro in kompasom; 
2. se orientirajo s kompasom in zemljevidi; 
3. poznajo in uporabljajo nekatere strategije terenskega dela (kartiranje, 

orientacija, opazovanje); 
4. znajo skicirati preproste skice, zemljevide; 
5. znajo razvrstiti živa bitja v skupine po skupnih značilnostih; 
6. znajo ugotoviti, da so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo, in da se 

do določene mere lahko prilagajo spremembam v okolju. 
 

Glede na načine orientacije, ki jih učenci že poznajo (po soncu, s kompasom, z 
zemljevidom), naj določijo severno in južno stran vrta. Najprej naj spoznajo 
značilnosti rastlin, ki jih želimo posaditi (tj. katerim rastlinam za uspešno rast 
odgovarja senca in katerim več sonca, katere rastline potrebujejo sonce zjutraj, ko 
sonce vzhaja, in katere popoldne, ko sonce zahaja …), nato pa naj izdelajo skico 
oziroma načrt z legendo z oznakami strani neba, kam bodo zasadili določene 
rastline. Kasneje naj z opazovanjem ugotavljajo in beležijo, kako so se rastline 
prilagodile in ali jim lega na vrtu, ki so jim jo določili, ustreza. 

 

 Izdelava načrtov/zemljevidov 
Razred: 2. 
Predmet: spoznavanje okolja 
Učni cilji: 
Učenci: 
1. poznajo značilnosti domačega kraja ali soseske (ustanove); 
2. spoznajo načine predstavljanja geografskega okolja (peskovnik, zemljevid, 

globus). 
 
Pozimi, ko je vrt v mirovanju in na njem praviloma ni pridelkov ali okrasnega cvetja, 
naj učenci urijo izdelovanje načrtov in zemljevidov. Vrt naj predstavlja npr. okolico 
šole, ki jo prej dobro spoznajo, morda fotografirajo ali narišejo. Z vrvicami različnih 
barv ali s paličicami, ki jih najdejo v okolici, nato v smiselnem razmerju označijo 
ceste, ulice, pločnike in kolesarske steze. Z drugim naravnim materialom, ki si ga 
izberejo (npr. kamenčki), naj označijo šolo in druge stavbe, ki so v bližnji okolici. 
Enako naj z drugim materialom prikažejo še ostale stvari (npr. travnik, park …).  
 
Podobno dejavnost lahko naredijo tudi za prikaz Slovenije v 4. ali 5. razredu pri 
družbi. S pomočjo zemljevida naj najprej dobro spoznajo reliefne oblike Slovenije, 
nato pa jih v ustreznem merilu prenesejo na šolski vrt. Prst naj oblikujejo v kupe, ki 
predstavljajo višje ležeče predele, kjer ležijo reke, jezera in morje lahko skopljejo 
luknje in naredijo globoke linije.  
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 Angleščina na šolskem vrtu 
Razred: 2. in 3. 
Predmet: tuji jezik - angleščina 
Učni cilji: 
Učenci: 
1. razvijajo osnovne strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno 

poslušanje, razumevanje navodil, jezik razreda, razumevanje glavnih idej 
itn.); 

2. razumejo pogosto rabljeno besedišče v skladu s predlaganimi vsebinami; 
3. se nebesedno in besedno odzivajo; 
4. se usposabljajo za govorno sporazumevanje in sporočanje (govorijo, 

recitirajo, ali pojejo primerna izvirna besedila v tujem jeziku, poimenujejo, 
naštevajo ob slikah, predmetih, opisujejo preprostejše eksperimente in 
postopke, dajejo navodila ipd.); 

5. uporabljajo besedišče z obravnavanih vsebinskih področij in osnovne 
jezikovne vzorce; 

6. uporabljajo tuji jezik v novih okoliščinah in okolju; 
7. zapišejo kratke besedne odzive, zamisli, sezname in (so)ustvarjajo 

preprosta pisna besedila v tujem jeziku. 
 

Tudi učenje besednega zaklada v tujem jeziku lahko poteka na šolskem vrtu. 
Učenci naj najprej v slovenščini poimenujejo vse, kar raste na njihovem šolskem 
vrtu. Nato naj posamezne besede napišejo na papirnate zastavice, zraven pa 
za vsako besedo tudi prevod v tuji jezik. Zastavice na koncu zapičijo zraven 
poimenovanih rastlin. Učitelj jim nato lahko zakliče slovensko besedo (npr. 
solata), oni pa hitro preberejo in glasno povedo angleški prevod. Urijo lahko tudi 
opazovanje in po povedanem prevodu naštejejo še nekaj lastnosti, ki jih opazijo 
pri posamezni rastlini (lahko v slovenščini ali v angleščini, odvisno od že 
usvojenega znanja tujega jezika). 
 

 Učenje vsebin slovenskega jezika na šolskem vrtu 
Razred: 1. – 5.  
Predmet: slovenščina 
Učni cilji: 
Učenci: 
1. razlagajo dane besede/besedne zveze; 
2. poimenujejo bitja/predmete idr. v svoji okolici s knjižnimi besedami; 
3. navajajo besede iz istega tematskega polja, besede z nasprotnim, 

enakim/podobnim, ožjim ali širšim pomenom; 
4. opazujejo bitja/predmete in izražajo njihove količine s števniki oziroma s 

prislovi mere, ob tem pa pravilno slovnično oblikujejo samostalnike in 
povedke ob količinskem izrazu; 

5. predstavljajo pomen dane besede/besedne zveze; 
6. dodajajo protipomenke, sopomenke, nadpomenke, podpomenke ter besede 

iz iste besedne družine; 
7. ob danem korenu navajajo besede iz iste besedne družine; 
8. tvorijo preproste definicije danih besed, pojmov. 
 
Učence peljemo na šolski vrt, ki si ga najprej dobro ogledajo. Nato skušajo 
sestaviti definicije pojmov, ki jim jih posredujemo (npr. vrt, kompost – če ga na 
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šolskem vrtu imamo –, greda, pridelek …). Učenci se na tak način urijo v 
opazovanju, opisovanju in tvorjenju definicij, poleg tega pa širijo besedni zaklad. 
Hkrati lahko tudi poimenujejo vse, kar na vrtu opazijo ter besedam tvorijo 
manjšalnice, podpomenke, nadpomenke, naštevajo besede z enakim korenom, 
iščejo pridevnike, izražajo količino vrst rastlin, ki jih imajo na šolskem vrtu …  
 

 Prehranska vzgoja 
Razred: 5. 
Predmet: gospodinjstvo 
Učni cilji: 
Učenci: 
1. razumejo pravilen način dela z živili; 
2. analizirajo lastnosti živil, ki jih uporabljamo pri pripravi. 
Učenci naj pridelke, ki so dozoreli, poberejo z vrta in jih porabijo za pripravo 
hrane. Naučijo naj se ustreznega obiranja pridelkov (so nežni, jih ne trgajo, 
očistijo zemljo …), nato pa jih ustrezno obdelajo, da so primerni za uživanje. Tu 
poudarimo pomen pranja pridelkov, shranjevanja živil in same priprave. Zelišča 
lahko učenci narežejo in vmešajo v skuto ali sirni namaz za zdravo malico, 
pripravijo lahko sadno solato, zelenjavni krožnik itd. S tem spoznavajo pomen 
svežih živil, rokovanja z njimi in analizirajo lastnosti živil, ki jih uporabljajo (ali so 
živila mehka ali trda, jih je treba toplotno obdelati ali se lahko jejo surova, je 
lupina užitna ali ne, imajo semena v plodu ali ne …). 
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5 SKLEP 
Raziskovanje poučevanja na šolskem vrtu se nam je zdelo zanimivo in primerno, glede 
na to, da je življenjski trend vračanja k naravi našel svojo pot tudi med šolske klopi. 
Predvsem smo želeli ugotoviti, kako pogosto in kdaj razredni učitelji vključijo šolski vrt 
v poučevanje in se s tem odmaknejo od tradicionalnega pouka v učilnicah. Hkrati smo 
želeli poizvedeti več tudi o njihovih stališčih in mnenjih, ki jih imajo glede dela na 
šolskem vrtu in vključevanju le-tega v šolski proces. 

V naši raziskavi je sodelovalo 165 učiteljev iz celotne Slovenije, ki so v šolskem letu 
2020/21 poučevali na razredni stopnji. Odziv na spletni anketni vprašalnik je bil sicer 
zadosten, da smo lahko naredili kakovostno raziskavo, vendar smo pričakovali višje 
število rešenih anketnih vprašalnikov, saj smo povezavo do njega poslali prav na vsako 
osnovno šolo v Sloveniji. Največji delež anketirancev je poučeval v podeželskem 
okolju. Največ razrednih učiteljev, ki so izpolnili anketni vprašalnik, je imelo delovno 
dobo med 21 in 30 leti. Pričakovali smo, da bo najvišji delež učiteljev, ki so izpolnili 
anketni vprašalnik, poučeval med 1 in 10 let, saj so navadno mlajši tisti, ki so bolj aktivni 
na računalnikih in spletu. 

Izmed 165 anketiranih učiteljev jih je 69,70 % odgovorilo, da poučujejo na osnovni šoli, 
ki ima šolski vrt, med njimi je največ šol z zeliščno-zelenjavnimi (21,67 %) in zeliščnimi 
(17,49 %) vrtovi. Sicer ne moremo zagotovo vedeti, kolikšen je pravi odstotek osnovnih 
šol v Sloveniji, ki ima šolski vrt, ker je lahko več učiteljev, ki so izpolnjevali anketni 
vprašalnik, poučevalo na isti osnovni šoli, z nekaterih osnovnih šol pa morda sploh 
nismo dobili odgovorov. Kljub temu pa lahko zaključimo, da je rezultat pozitiven in da 
nas veseli, da ima vedno več slovenskih osnovnih šol lasten šolski vrt. Z raziskavo J. 
Strgar (1986; v Torkar, 2020) so ugotovili, da je imelo leta 1986 le 21 % osnovnih šol 
v Sloveniji šolski vrt namenjen naravoslovnim vsebinam, po E. Vidmar (2016) je imelo 
leta 2016 67 % osnovnih šol svoj lastni vrt, glede na našo raziskavo pa je 69,70 % 
učiteljev odgovorilo, da poučujejo na osnovni šoli z lastnim šolskim vrtom. Sicer 
nimamo točnega podatka o tem, koliko slovenskih osnovnih šol dejansko ima svoj 
šolski vrt, ker je na nekaj anketnih vprašalnikov odgovarjalo več učiteljev z iste osnovne 
šole, pa vendar lahko zaključimo, da se delež šolskih vrtov v Sloveniji zvišuje.  

72,17 % anketiranih učiteljev, ki imajo možnost uporabe šolskega vrta, le-tega 
vključuje v poučevalni proces. Delež je precej visok, želeli pa bi si, da bi se v prihodnje 
še povišal. Največ učiteljev šolski vrt v poučevanje vključi 2 – 6x letno. Glede na to, da 
šolsko leto traja 10 mesecev, torej večina učiteljev šolski vrt izkoristi manj kot 1x na 
mesec, kar se nam zdi veliko premalo. Iz tega lahko sklepamo, da jih večina šolski vrt 
kot učilo uporabi le takrat, ko so na vrsti za poučevanje tisti učni cilji iz učnih načrtov, 
ki so neposredno povezani s šolskim vrtom ali naravnim okoljem in spremembami. To 
lahko razberemo tudi iz rezultatov na vprašanja, s katerimi smo preverjali, kdaj in pri 
katerih vsebinah SPO/NIT/DRU najpogosteje vključijo delo na šolskem vrtu. Učitelji so 
odgovarjali, da to najpogosteje naredijo spontano in pri naravoslovnih vsebinah, 
verjetno takrat, ko so izpolnjeni določeni pogoji, kot so: letni čas, vremensko stanje, 
razpoloženje učencev in učitelja, primerna vsebina za poučevanje in morda dodatna 
pomoč drugega prostega učitelja. Glede na to, da se učenci redkeje učijo o delu na 
vrtu, kot usvajajo naravoslovne vsebine lahko sklenemo, da učitelji večji poudarek 
namenijo kognitivnemu razvoju učencev (tj. znanju in učenju novih vsebin), ne pa toliko 
konativnemu razvoju (tj. vzgoji). Rezultate o tem, pri katerih vsebinah učitelji 
najpogosteje vključijo delo na šolskem vrtu, smo sicer pričakovali, saj so določeni učni 
cilji v učnih načrtih tesno povezani z vsebino vrtnarjenja (rast in življenje rastlin, 
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naravna okolja …), še posebej v prvem triletju. Po našem mnenju je to tudi razlog, 
zakaj največji delež učiteljev meni, da je 3. razred tisti, ki ponuja največ možnosti za 
delo na šolskem vrtu, predmet, katerega cilje je najlažje realizirati z njegovo pomočjo, 

pa spoznavanje okolja. 

Osrednji del anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnjevali vsi, ne le tisti učitelji, ki imajo 
možnost koriščenja vrta, je bil povezan z njihovimi stališči glede prednosti, ki jih ponuja 
šolski vrt in glede ovir, s katerimi se lahko srečujejo pri ne/uporabi le-tega. Učitelji so z 
označevanjem stopnje strinjanja povedali, da se v večini najbolj strinjajo s tem, da 
šolski vrt omogoča učencem, da pridobijo lastne praktične izkušnje (M = 4,82), hkrati 
pa naj bi šolski vrt spodbujal ekološko zavest (M = 4,81) in splošno ljubezen do narave 
in naravnega okolja (M = 4,80). 

Visoko povprečje odgovorov so imele tudi trditve, da delo na šolskem vrtu omogoča 
lastne praktične izkušnje (M = 4,82), omogoča učenje na podlagi raziskovanja (M = 
4,75), da učenci z vrtnarjenjem pridobivajo delovne navade (M = 4,76), poleg tega pa 
učitelji menijo, da šolski vrt predstavlja tudi naravno in zdravo okolje, v katerem učenci 
kakovostno preživljajo prosti čas (M = 4,78). Glede na to, da so imele vse trditve precej 
visoko povprečje odgovorov, se nam zdi, da se učitelji dobro zavedajo, koliko pozitivnih 
lastnosti prinaša učenje na šolskem vrtu in njegovo vključevanje v pedagoški proces, 
zato verjamemo, da se bo uporaba šolskih vrtov z leti le še povečevala. Da bi se to 
zgodilo, se morajo odstraniti tudi nekatere ovire, ki učiteljem morda preprečujejo, da bi 
šolsko vrtnarjenje izvajali v večji meri. Mnenja razrednih učiteljev so pokazala, da jih 
finančna sredstva najbolj omejujejo pri rednem vzdrževanju vrta (M = 2,50), ki bi bil 
posledično tudi primernejši in privlačnejši za učence in učenje ob njegovi pomoči. Po 
številu odgovorov pa učiteljem primanjkuje tudi podpora šole in pomoč drugih učiteljev 
(M = 2,36). Menimo, da v neki meri podpora šole pomeni tudi podpora v finančnem 
smislu, kar je v skladu s prej povedanim. Učitelj ima v učilnici boljši nadzor nad učenci 
in dogajanjem v primerjavi z odhodom na izlet ali zgolj v zunanje prostore šol, kjer so 
površine večje. Predvidevamo, da je tudi odhod na šolski vrt za učitelje nekakšen 
»izlet«, zato si verjetno želijo tudi fizične podpore drugih učiteljev, ki bi jim lahko 
priskočili na pomoč. Varnost učilnice, manko podpore in nezadostna finančna in 
materialna stabilnost so tudi nekatere izmed največkrat omenjenih preprek za 
poučevanje na šolskem vrtu, ki so jih z raziskavami potrdili tudi Pogačnik, Žnidarčič in 

J. Strgar (2012), omenja pa jih tudi D. Anđić (2020). 

Izmed 30,30 % vseh anketiranih učiteljev, ki so odgovorili, da poučujejo na osnovni šoli 
brez šolskega vrta, si jih kar 80,00 % želi imeti možnost poučevanja na šolskem vrtu. 
Ko smo jih povprašali o razlogih, je bila najbolj izpostavljena skupina odgovorov ta, da 
bi tako lahko učenci pridobili več praktičnih izkušenj in se tesneje povezali z naravo. 

Menimo, da so rezultati raziskave potrdili naša pričakovanja, ki smo si jih ustvarili s 
prebiranjem rezultatov nekaterih starejših raziskav s tega področja. Dokazali smo, da 
se je stanje glede koriščenja šolskih vrtov izboljšalo oziroma se izboljšuje, hkrati pa se 
učitelji še vedno preveč oklepajo okvirov in najpogosteje šolski vrt uporabljajo le za 
poučevanje naravoslovnih vsebin. Učitelji sicer cenijo osebne praktične izkušnje 
učencev, ki jih pridobijo z lastnim raziskovanjem, a je za to potrebno nekaj več 
načrtovanja in priprave dejavnosti, ki pa zaradi časovne stiske učiteljev in nezadostne 
podpore sistema pogosto ostanejo neuresničene. 

Z raziskavo smo sicer zadovoljni, vendar bi ob ponovitvi poskušali vzorec še povečati 
in anketirane učitelje prositi, da navedejo nekaj primerov njihove uporabe šolskega vrta 
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pri poučevanju. Zanimivo bi si bilo tudi ogledati primere šolskih vrtov na osnovnih šolah 
mestnega in podeželskega okolja. Ob ponovni izvedbi bi raziskavo razširili in vanjo 
vključili še mnenja in izkušnje učencev razredne stopnje z delom na šolskem vrtu. 

Ob povzemanju rezultatov in ugotovitev smo uvideli, da bi bilo na vseh osnovnih šolah 
priporočljivo imeti vsaj nekakšen šolski vrtiček, visoke grede ali podobno, prav tako pa 
bi to morali dodati tudi v priporočila učnih načrtov. Kljub temu da je kakovostno 
oskrbovanje in vzdrževanje vrta precejšen zalogaj, pa z njim učencem omogočimo 
veliko pozitivnih izkušenj, ki jih s poukom v učilnici ne pridobijo, predvsem pa s skrbjo 
za šolski vrt vzpostavljamo empatijo do narave in delujemo v skladu z njo (Demas, 
1979; v Blair, 2009). Kot pravi Waite (2010), je zunanji prostor bogastvo elementov in 
virov, s katerimi otroci rokujejo in spoznavajo svet. 

Upamo, da bo naše delo prispevalo k razvijanju šolskega vrtnarjenja na slovenskih 
osnovnih šolah ter da bo vedno več generacij učencev izkusilo delo na njem in se ob 
tem povezalo z naravo, kar jim bo omogočilo kakovostnejše življenje tudi v prihodnje. 
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7 PRILOGA 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK O UPORABI ŠOLSKIH VRTOV PRI UČITELJIH 

RAZREDNEGA POUKA 

Pozdravljeni! 

Sem Tajda Hari, študentka Poučevanja na razredni stopnji na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. V okviru magistrskega dela raziskujem mnenja in stališča slovenskih 

razrednih učiteljev o uporabi šolskih vrtov. 

Sodelovanje v raziskavi je anonimno, podatki bodo uporabljeni zgolj za omenjeno 

magistrsko delo. Reševanje vprašalnika Vam bo vzelo približno 10 minut. 

Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem. 

Opomba: Vprašanja, ki so označena z zvezdico (*) so avtorska, ostala vprašanja 

(brez odgovorov) pa so povzeta iz anketnega vprašalnika Pavlović, M. (2019). 

Školski vrtovi u nastavi prirode i društva. Rijeka: Učiteljski fakultet u Rijeci. 

Podatki o anketirancu 

1. Spol:   M    Ž 

 

2. Koliko let že poučujete? 

a) 1 – 10 let 

b) 11 – 20 let 

c) 21 – 30 let 

č) 31 let ali več 

 

3. V katerem razredu poučujete v letošnjem šolskem letu (2020/21)? 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

č) 4. 

d) 5. 

e) kombiniran oddelek 

 

4. Občina osnovne šole, na kateri trenutno poučujete: 

_________________________ 

 

5. *V katerem okolju je osnovna šola, na kateri trenutno poučujete? 

a) v mestnem okolju 

b) v podeželskem okolju 

c) ne morem se opredeliti 

 

 

6. *Ali ima osnovna šola, na kateri trenutno poučujete, svoj šolski vrt? 
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a) DA ( nadaljujejo na vprašanja 7 – 15) 

b) NE ( nadaljujejo na vprašanja 12 – 16) 

V nadaljevanju sledijo vprašanja, s katerimi želimo izvedeti, kako pogosto in 

kdaj uporabljate šolski vrt. 

7. *Katero vrsto vrta ima osnovna šola, na kateri trenutno poučujete? Izberete lahko 

več odgovorov. 

a) zelenjavni 

b) sadni 

c) zeliščni 

č) okrasni 

d) drugo: ___________________ 

 

8. Ali uporabljate šolski vrt pri vašem poučevanju? 

a) DA 

b) NE ( nadaljujejo na vprašanja 12 – 15) 

 

9. Ocenite, kako pogosto uporabljate šolski vrt pri vašem poučevanju spoznavanja 

okolja/naravoslovja in tehnike/družbe. 

a) 1x letno 

b) 2 – 3x letno 

c) 4 – 6x letno 

d) 7 – 10x letno 

e) 11 – 15x letno 

f) več kot 15x letno 

10. Ocenite, pri katerih vrstah pouka realizirate poučevanje spoznavanja 

okolja/naravoslovja in tehnike/družbe na šolskem vrtu.  V vsaki vrstici izberite eno 

oceno. 

Vrste pouka Nikoli ali 
1x letno 

2 – 3x 
letno 

4 – 6x 
letno 

7 – 10x 
letno 

11 – 15x 
letno 

več kot 
15x letno 

pri rednem pouku SPO/NIT/DRU – 

po urniku poučevanja 

      

pri terenskem delu, ki je načrtovano 

v letnem delovnem načrtu 

      

spontano       

pri dodatnem pouku        

pri dopolnilnem pouku       

pri interesnih dejavnostih        

pri podaljšanem bivanju       

 

11. Ocenite, v kolikšni meri realizirate določene vsebine SPO/NIT/DRU s 

poučevanjem na šolskem vrtu. V vsaki vrstici izberite eno oceno. 
Vsebine 
SPO/NIT/DRU 

0 - sploh ne 
realiziram 

1 - v 
najmanjši 

meri 

2 - v 
manjši 

meri 

3 - v 
srednji 

meri 

4 - v veliki 
meri 

5 - v 
največji 

meri 

naravoslovne (letni časi 
in spremembe, 

življenjski pogoji, rast 
rastlin) 

      

geografske (zorni kot, 

orientacija, načrti) 
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ekonomske (dejavnosti 

ljudi v vrtu) 

      

kulturne (vedenjska 
kultura) 

      

prometne       

ekološke (čistoča 

okolja) 

      

zdravstvene (zdrava 
prehrana, telesno 

gibanje, rekreacija) 

      

delo na vrtu 

(vzdrževanje vrta, 
zalivanje, sajenje …) 

      

drugo: 

__________________
__________________ 

      

 

Naslednji sklop vprašanj se nanaša na Vaša stališča glede funkcij šolskega 

vrta in dela na njem. 

 

12. Pri vsaki trditvi izberite eno število, s katero označite stopnjo strinjanja. 
Funkcije šolskega vrta 1 - Nikakor 

se ne 
strinjam. 

2 – Pretežno se 
ne strinjam. 

3 - Niti se 
strinjam niti se 

ne strinjam. 

4 – Pretežno 
se strinjam. 

5 - Popolnoma 
se strinjam. 

Spodbuja ljubezen do narave.      

Spodbuja socialne veščine.      

Spodbuja motorične spretnosti.      

Spodbuja ekološko zavest.      

Omogoča poučevanje na 

podlagi raziskovanja. 

     

Spodbuja delovne navade.      

Spodbuja ohranjanje naravne in 
kulturne dediščine. 

     

Ponuja odmik od 
tradicionalnega pristopa 

poučevanja. 

     

Omogoča preživljanje časa v 

zdravem, naravnem okolju. 

     

Razvija kreativnost.      

Razvija odgovornost.      

Spodbuja natančnost, urejenost 
in samostojnost. 

     

Zmanjšuje stres.      

Spodbuja voljo do odkrivanja, 
raziskovanja in opazovanja. 

     

Motivira učence za učenje.      

Omogoča korelacijo učnih 

vsebin različnih predmetov. 

     

Spodbuja pozitivne medosebne 

odnose med učenci. 

     

Omogoča praktične izkušnje iz 
prve roke. 
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13. Ocenite Vašo stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami glede koriščenja šolskega 

vrta pri SPO/NIT/DRU. Obkrožite eno število. 

Trditve 1 – Nikakor se 
ne strinjam. 

2 – Pretežno 
se ne 

strinjam. 

3 – Niti se 
strinjam niti se 

ne strinjam. 

4 – Pretežno 
se strinjam. 

5 – 
Popolnoma 
se strinjam. 

Delo na šolskem vrtu je 
preveč nevarno in tvegano 
za učence. 

     

Ni dovolj finančnih sredstev 
za kakovostno urejanje 

šolskega vrta. 

     

Šolski vrt je premalo urejen 
in neprilagojen poučevanju 

učencev. 

     

Nimam dovolj znanja za 
poučevanje s pomočjo 

šolskega vrta. 

     

Primanjkuje podpora šole in 
dodatne pomoči pri delu na 

šolskem vrtu. 

     

Nimam dovolj materiala za 
delo na šolskem vrtu. 

     

Primanjkuje podpora 
staršev in lokalne skupnosti. 

     

Učenci niso zainteresirani 
za delo na šolskem vrtu. 

     

Menim, da je pouk v učilnici 

dovolj kakovosten, ne da bi 
uporabljali šolski vrt. 

     

Šolski vrt je primeren le za 

poučevanje vsebin o naravi. 

     

Delo na šolskem vrtu je 

nepotrebno in utrujajoče. 

     

 

14. *Ocenite, v kolikšni meri bi bilo po Vašem mnenju možno uresničevati učne cilje 

(kognitivne, psihomotorične in afektivne) pri posameznih šolskih predmetih na 

razredni stopnji z delom na šolskem vrtu. 

 
Predmet sploh ne v najmanjši 

meri  
v manjši 

meri 
v srednji meri v veliki meri v največji 

meri 

matematika       

slovenščina       

tuji jezik       

šport       

likovna umetnost       

glasbena 

umetnost 

      

spoznavanje 
okolja 

      

družba       

naravoslovje in 
tehnika 

      

gospodinjstvo       

 

 

15. *V katerem razredu je po Vašem mnenju največ priložnosti za poučevanje na 

šolskem vrtu? 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 
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č) 4.  

d) 5. 

 

16. *Ali bi si želeli imeti možnost poučevanja na šolskem vrtu na osnovni šoli, na 

kateri trenutno poučujete? DA/NE 

 

17. Zakaj DA/NE? 

  

18. Če želite, lahko za konec napišete še kakšno lastno misel/izkušnjo o uporabi 

šolskih vrtov pri rednem pouku. 
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