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Podružnična šola Janče 

Gabrje pri Jančah 16 

1000 Ljubljana 

 

ŠOLSKI EKO SADOVNJAK NA JAN ČAH 

Podružnična šola Janče je sestavni del OŠ Sostro in se nahaja na skrajnem vzhodnem delu 
ljubljanskega podeželja, v pravljični deželi, kjer se domačini ukvarjajo s sadjarstvom. 
Pridelano sadje ponudijo na tradicionalnih praznikih jagod in kostanja, ki jih organizira 
domače turistično društvo in člani Sadne ceste med Javorom in Jančami. 

    

Podružnična šola Janče s sadovnjakom 

Med otroki, ki prihajajo na podružnično šolo Janče in kasneje nadaljujejo šolanje na centralni 
šoli Sostro, so tudi otroci mladih gospodarjev, ki so se v zadnjem desetletju preusmerili v 
naravi prijazno in bio pridelavo in predelavo sadja. Takšen kmetijsko-pridelovalni-turistični 
koncept razvojne vizije območja zahteva ustvarjalne in široko izobražene gospodarje kmetij. 

Za dosego tega cilja je potrebno že zgodnje ter stalno načrtno usmerjanje prihajajočih 
generacij. Glede na to, da je ravno na našem območju veliko otrok s preusmerjenih kmetij, je 
dodatno izražen ustvarjalni in delovni interes s strani šole, staršev in Odseka za razvoj 
podeželja pri Mestni občini Ljubljana. Zato smo se odločili, da zasadimo vzorčen sadovnjak 
na obstoječem šolskem vrtu ter na brežinah okoli šole.  
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Idejno-izvedbeni načrt smo začeli uresničevati v letu 2001. Starši, učenci, učiteljici in 
kmetijski svetovalec g. Franc Kotar smo poprijeli za delo in pripravili teren za zasaditev, 
postavili žičnato ograjo, ki varuje sadno drevje pred divjadjo ter obrezali dve starejši drevesi.  

V našem sadovnjaku rastejo jablane, hruške, češnje, slive, breskve, nektarina, marelica, 
višnja, oreh, lešnik, kutina, skorš, nešpla in ribez. Ob glavni cesti, ki vodi mimo šole smo 
zasadili češnjev drevored in s tem prispevali k urejenosti okolice šole, saj nas spomladi 
razveseljuje s svojim cvetenjem, zgodaj poleti z zrelimi sadeži ter jeseni z jesensko 
obarvanimi listi.  

Skozi celo leto skrbimo za drevesa in grme v okviru sadjarskega krožka. Drevesa gnojimo s 
hlevskim gnojem, ki nam ga pripeljejo bližnji kmetje. Ob večjih delih  vsako leto 
organiziramo delovno soboto, na katero povabimo starše in skupaj opravimo zahtevnejša dela: 
od čiščenja, obrezovanja, postavljanje in pritrjevanja opor. 

S postavitvijo in skrbjo za šolski sadovnjak si želimo tudi, da bi otrok in narava zopet postala 
prijatelja, da bi jo otrok doživljal z vsemi svojimi čutili, saj mu bo le tisto, kar bo sam ali z našo 
pomočjo spoznal, priraslo k srcu, le za tisto kjer bo spoznal pravo vrednost, bo prevzel odgovornost, 
ohraniti pa si bo želel tisto, kar bo imel rad. Naravo. 

V projekt MREŽE ŠOLSKIH EKOVRTOV smo se prijavili decembra 2010, kajti s svojim 
dosedanjim delom in izkušnjami lahko pomagamo in svetujemo drugim, hkrati pa se naučimo 
tudi česa novega in koristnega.  

Prgišče lepih doživetij je možno doživeti v šolskem sadovnjaku. Vsak letni čas prinese 
sadnemu drevju drugačno podobo, vsak mesec v njem opravljamo različna dela, vsak teden 
lahko opazimo kaj novega in posebnega. Prav zaradi tega je šolski sadovnjak učilnica v naravi 
in prostor, kjer učenci lahko čutijo in doživljajo naravo tako, da jim bo prirasla k srcu. 

Najlepši dogodek  za otroke je gotovo obiranje sadja, ki ga uporabimo kot svežega za šolsko 
malico, za kuhanje marmelade, stiskanje v sok in sušenje za krhlje.  

      

Obiranje jabolk 
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                                                      Shranjevanje jabolk za zimo 

     

Priprava marmelade iz kutin 

    

Mamici organizirali obiranje in kuhanje soka  

 

Poročilo pripravila: Marjanca Marn 


