
UNESCO VRTIČKI 

Na podružnični šoli smo se vključili v nacionalni Unesco projekt »Unesco Vrtički«, ki ga je razpisala OŠ 

Zreče. Cilji projekta so tako življenjski, da se mi je zdelo, da jih moramo približati tudi našim otrokom. 

Pri izvedbi projekta so sodelovali vsi učenci podružnične šole. Otroke smo navdušili za sobivanje z 

naravo in dnevno so spremljali rast sadik, jih zalivali, presajali in skrbeli zanje. Otroci so prinesli 

semena, iz katerih smo vzgojili sadike.  Pred našo šolo imamo že tri manjše vrtičke, ki smo jih uredili 

in obnovili. Nekaj sadik smo odnesli tudi domov in polepšali vrtove ali balkone tudi doma. Na šolo pa 

smo povabili tudi gospo, ki se že mnogo let ljubiteljsko posveča zdravilnim rastlinam. Ob dnevu 

Zemlje smo napisali in odnesli domov tudi recept z zdravilnim zeliščem. 

Nekaj misli otrok: 

Laura (1.razred): Zelišča dišijo. Zelišča so lahko strupena. Zelišča so lahko dišeča, ampak so divja. 

Sara (4.razred): Všeč mi je bilo, da smo lahko rastline vohali in smo si jih ogledali. Spoznala sem novo 

rastlino po imenu ognjič. 

Hana (2.razred): Rastline zalivamo vsak dan. Če je rastlina velika, jo rabimo presaditi. 

Oskar (1.razred): Ko je prišla gospa, je govorila o zeliščih. Meni je bil parfum všeč. 

Tai (2.razred): Prvo daš zemljo, nato dodaš semena in nato daš spet malo zemlje. In vsak dan moraš 

zalivati. Sončnica mora biti na soncu. 

Wenik (2.razred): Mi smo zasadili rože. Nekateri so prinesli tudi zdravilne rože. Jaz sem prinesel 

zdravilno rožo. Potem smo posadili tudi sončnice. Zdaj so že veliko zrastle. Ko bodo velike, jih bomo 

odnesli domov. 

Đorđe (4.razred): Iz zelišč naredimo čaj ali zdravila. Na svetu je veliko vrst zelišč. Zelišča so zdravilne 

rastline. 

Zoja (2.razred): Postopek sajenja: Vzamemo rastlino. Prej iskopamo luknjo. Nato damo rastlino v 

zemljo in potlačimo preostalo zemljo. Tako, pa je! 

Beti (2.razred): Če želiš imeti doma rastlino, jo moraš posaditi. Za sajenje potrebuješ: lonček, zemljo, 

seme in vodo. Najprej v lonček daš malo zemlje. Potem v zemljo daš seme in seme zaliješ. 

Tiffany (1.razred): Ognič je zelo zdrava zeliščna rastlina. 

Val (1.razred): Sivka je dobra za spanje in zna se tudi narediti čaj, ki ima minerale in zdrave minerale. 

Da bomo zdravi in močni. 

Maks (3.razred): Koromač je užiten in iz njega delamo čaj. Rad ga jem in enkrat smo naredili čaj s 

taborniki. 

Maša (3.razred): Spoznali smo tri vrste mete in meni je najbolj dišala čokoladna meta. 

Gaja (1.razred) : Zelišča moramo pobirati ne preveč zvečer in preveč zgodaj. Ognjič lahko posušimo in 

naredimo kremo. Izvedela sem, da sivka odganja molje. 



Žiga (2.razred): Na pico damo origano. Meni je dišala lavanda. Ni mi bil všeč parfum. 

 (Izjave otrok so nelektorirane.) 

Fotozgodba:  

Semena smo posejali: 

 

Skrb za sadike: 

 

 

 



Sadike smo presadili: 

 

 

 

Nekaj sadik z receptom smo odnesli domov: 

 



 

 

Na dvorišču smo uredili in obnovili naše mini vrtičke: 

 



 

Obisk zeliščarke: 

 

 

 

Zapisala: Lorena Lovrečič 

    

 

 

 


