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Gabrje pri Jančah, 28. 11. 2016 
 
POROČILO O IZVEDENIH DEJAVNOSTIH V OKVIRU projekta 
EAThink2015, ŠOLSKI EKOVRTOVI  
 

Že dolga leta skrbimo za šolski ekosadovnjak v okviru krožka, učnih ur, dni dejavnosti ter 
skupnih akcij s starši ter člani Sadne ceste. Vsako leto poskušamo dodati nove vsebine in s tem 
poskrbeti za spoznavanje in učenje o novih življenjskih okolij v neposredni bližini šole, v 
učilnici na prostem. 
 
Tako smo se septembra odločili, da se vključimo v projekt »EAThink2015 – Jej lokalno, misli 
globalno!«, ki je namenjen osnovnim in srednjim šolam iz 12 evropskih in 2 afriških držav. 
Sofinancira ga Evropska unija. Cilj je okrepiti kritično razumevanje in delovanje mladih in 
učiteljev glede globalnih izzivov, s posebnim poudarkom na prehranski varnosti, neodvisnosti 
ter trajnostnih sistemih in malih kmetijah, ki jih je v naši okolici največ.  

S pomočjo učnih enot objavljenih na spletni strani smo izvedli delavnico o semenih, pri kateri 
so učenci spoznali zgradbo in pomen semen, vpliv podnebnih in talnih razmer in prilagoditve 
rastlin nanje. Prvič so se srečali z oznakami na vrečkah semen in njihovim pomenom. Naučili 
so se razlikovati med ekološkimi, avtohtonimi, hibridnimi semeni in spoznali, katera vrsta 
semen je najprimernejša izbira za samooskrbo.  

Za zaključek smo pobrali semena rastlin, ki smo jih letos pridelali na šolskem ekovrtičku. To 
so semena solate, rdeče in črne redkvice ter fižola.  

 

Razvrščanje semen glede na oznake: ekološko, avtohtono, hibridno, tretirano, … 
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Pobiranje semen 
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V praktičnem delu smo izdelali še visoko gredo po načelih permakulture. Vsa potrebna dela 
(označitev terena in izbira oblike grede, odkopavanje travnega dela zemlje, kopanje zemlje v 
globino, priprava vej in vejic ter listja) smo si razdelili in jih izvedli po skupinicah ali v paru. 
Nekatera dela so bila lažja, druga malo težja, a uspelo nam je, ker smo se povezali vsi, ki delamo 
in živimo v janški hiši učenosti. Učenci, učiteljici, kuharica in  hišnik smo iz naravnih 
materialov, ki smo jih našli v okolici šole, ustvarili dvignjeno gredo v obliki kostanjevega lista, 
saj je naše območje zelo znano po kostanju in zato imamo v jesenskem času Kostanjeve nedelje.   

Najbolj pomembno je, da so bili učenci spodbujeni h kritičnemu razmišljanju o pomenu in pravi 
izbiri semen, s čimer se pripomore k varstvu okolja, trajnostnemu razvoju, samooskrbi, ki jo na 
naši šoli zelo dobro izvajamo, saj pridelano sadje porabimo za potrebe šolske malice.   

Z izvedenimi aktivnostmi smo pripomogli k pridobivanju vrednot, kot so skrb za okolje in 
trajnostni razvoj, spoštovanje življenja in okolice, predanost socialni pravičnosti in 
enakopravnosti ter doprinesli k prepričanju, da lahko naredimo spremembe najprej v svojem 
okolju in nato jih lahko prenašamo v druga okolja.  

 

 

Izdelava visoke grede v obliki kostanjevega lista 

 



                                          Podružnična šola Janče                         

4 

 

 

Delavnico o semenih je z učenci 1., 2., 3. in 4. razreda izvedla Marjanca Marn v petek, 11. 11. 
2016. 

Visoko gredo smo izdelovali v četrtek, 17. 11. 2016. V delovni akciji smo sodelovali: 

� Učenci 1., 2., 3. in 4. razreda PŠ Janče 
� Učiteljici Mateja Štefelin in Marjanca Marn 
� Kuharica Nada Končar 
� Hišnik Marjan Bučar 

 

Poročilo pripravila: Marjanca Marn 

 

 

 


