
MARCA je šolski vrt pobelil sneg. Upajmo, da zadnjič. Povzročil je 

razočaranje, saj so poganjki tulipanov in narcis v lončkih pomrznili. Pa tako smo 

se veselili pisanih cvetov, ki privabijo prve čebele. 

 

Marec je mesec, ko se na vrtu zopet veliko dogaja. Najmlajši vrtičkarji smo na 

visoki gredi z motikami pripravili zemljo za zasaditev… 

 



 …in posadili nekaj solate,…  

 

… ter čebulo. 

 



Najbolj pa se veselimo prvih jagod. 

 

 

(Slike: Vrtec Deteljica – Skupina Gumbi; mentorici Jasmina Zupet in Nataša Pelko) 



 

Učenci prve triade smo pripravili sadike za naš mali vrt. Posejali smo semena 

kumar, paradižnika in paprike. Vse skupaj smo dobro zalili in lonec postavili na 

okensko polico. Že po enem tednu je iz zemlje pokukala prva rastlinica. 

        

Grahu, ki že od pozne jeseni odlično uspeva na naši visoki gredi, smo učenci 

priskrbeli oporo. Se že veselimo prvih plodov. 

  



V lončku smo imeli posajeno vrbo kodravko, vendar ji je ta postal pretesen, 

zato smo ji prostor poiskali na šolskem vrtu. 

 

 

 



 

 

 



Izvedeli smo, da se življenjski prostori žuželk v naravi zaradi človekovih 

posegov krčijo, zato so žuželnjaki, ki jih pogosto imenujemo kar »hoteli za 

žuželke«, zanje dobrodošlo zatočišče, prezimovališče ali prostor za gnezdenje. 

Vanje se naseli veliko žuželk, ki v naravi opravljajo pomembno vlogo 

opraševanja in jih zato ljudje označujemo kot koristne. Zato smo se odločili, da 

v šolski vrt povabimo žuželke. Upamo, da bodo naši žuželnjaki privlačni za 

koristne žuželke, ki bodo iz našega vrta odgnale nezaželene žuželke, ki objedajo 

kulturne rastline. 

     

    

(Slike: Prva triada; mentorica Mojca Milčinovi 



Učenci posebnega programa smo iz grede pobrali motovilec, nekaj radiča in 

zimske solate, iz katere smo si pripravili zeleno solato. 

     

  

 



   

Na visoki gredi se nam je vsadil in razrastel petršilj, zato smo ga zrečili in 

ponudili učiteljicam, da ga posadijo na svoje vrtove. Bile so nam hvaležne 

 



Sicer pa se je na gredi razbohotil plevel, ki smo ga odstranili in odvrgli v 

kompostnik. Zemljo smo prerahljali in odstranili škodljivce. V zemlji smo našli 

ličinke (ogrci) majskega hrošča, ki obžirajo korenine, odrasli hrošči pa se 

prehranjujejo z listjem različnih vrst dreves in grmovja.  

                   

                 ličinka                                                                           majski hrošč (vir: splet) 

     

Posadili smo prve vrtnine: česen, čebulo, redkvico, grah.  



   

   

 

 

 



 

Na okenskih policah v razredu pa nam že lepo uspevajo različne sorte paprik 

in paradižnika. 

 

(Slike: Posebni program – Oddelki OŠPP; mentorica Nataša Vtič) 


