DELO NA ŠOLSKEM VRTU 27. 3. 2014
Toplo sonce nas je že zvabilo na šolski vrt. Z našim hišnikom Petrom smo si ogledali obrezovanje dreves. Hišnik nam je
povedal precej zanimivih reči. Kaj pazimo, ko obrezujemo drevesa, kdaj obrezujemo posamezna sadna drevesa. Okoli
dreves smo lani nasadili drobnjak, ki je že zelen. Tudi česen okoli dreves je že zunaj. Česen in drobnjak odganjata
drevesne škodljivce. Na našem zelenjavnem vrtu je že pokukal česen. Sadili smo ga lani konec oktobra. Drug teden ga
bomo malo opleli in okopali. Potem se česna ne bomo več dotikali. Vrtnarskemu krožku so se priključili novi učenci kar
je zelo razveseljivo. Naredili bomo načrt in z mesecem aprilom začeli zares. Sejali bomo redkvico, korenje, peteršilj,
sadili čebulček. Nekaj semen bodo učenci prinesli od doma, nekaj pa kupili. Učenci se že veselijo dela na vrtu in
koristnega preživljanja prostega časa.
Za šolski vrt zapisala: mentorica K. Jamnik

DELO NA ŠOLSKEM VRTU 2. 4. 2014
Toplo pomladno sonce nas je povabilo na šolski vrt.
Zbralo se nas je 10 pridnih šestošolcev in smo
pričeli. Trda zemlja na vrtu je zahtevala od nas
skrajne napore obdelave tal, vendar smo zmogli. Po
prekopavanju vrta, smo nanj potresli koncentrat
hlevskega gnoja in močno zalili. Pridne roke
šestošolk so oplele česen in zrahljale zemljo. Zraven
česna smo posejali korenček, ker je prijazen sosed.
Doma smo naprosili seme peteršilja in smo ga mimo
grede imeli v zemlji. Pa še 2 vrsti čebule, pa eno
vrsto rož, da bo kaj paše za čebele. Rože se
imenujejo tagetes ali smrdljivke in odganjajo mrčes. Pri delu na vrtu pa hkrati ugotavljamo, da je to tudi prijetno
druženje s sošolci in dobra rekreacija na svežem zraku. Kako bomo šele zadovoljni, ko bomo naše vrtnine pojedli kar
surove ali bomo pa pripravili kakšno dobro zelenjavno juhico.

Za šolski vrt zapisala: mentorica K. Jamnik

DELO NA ŠOLSKEM VRTU 9. 4. 2014
Prišli smo že tako daleč, da je potrebno šolski vrt povečati. Gospoda
hišnika smo prosili, naj nam pripelje še eno prikolico zemlje. Res je to
naredil in poravnal. Mi smo pobrali kamenje, pognojili in na novo gredico
sta Eva in Ula posejali korenje v traku in redkvico. Korenje v traku je nova
metoda sejanja, ko kupiš seme, ki je enakomerno razporejeno po
papirnem traku in takega korenja ni potrebno redčiti. Upamo, da nam bo
tudi zraslo. Lansko leto smo redkvico že posejali, tako, da nam je šlo
sejanje kar dobro od rok. In tudi slastna je bila ko smo jo pojedli. Zaradi
kolobarjenja smo sejali redkev na drugo mesto. Andraž in Peter sta
pripravila še eno gredico za sejanje. Andraž je z vilami obračal zemljo,
Peter tolkel kepe in pobiral kamenje. Gredico sta pognojila in poravnala
z grabljami. Potem sta posejala dve vrsti graha v jamice, ki sta jih potem
zasula. Poleg graha smo posejali še rukolo in kolerabico. Ura na vrtu
prehitro mine. Naše sejance smo izdatno zalili. Drugi teden nas čaka zeliščni vrt. Malo bomo pleli in na novo posejali
še kakšno zelišče.

Za šolski vrt zapisala: mentorica K. Jamnik
DELO NA ŠOLSKEM VRTU 15.4.2014
V torek 15. 4. je bilo napovedano aprilsko vreme. Lahko je dež. Lahko je
sonce. Mi vrtičkarji smo zaskrbljeno gledali v nebo ali bomo lahko ta dan
odšli na vrt. K sreči je sijalo sonce. Sicer je pihal veter, vendar nas ni motilo.
Lotili smo se zeliščnega vrta. Ogledali in spoznali smo zelišča, ki že rastejo.
Lepo je ozelenel čemaž, sivka je zelo košata, žajbelj pridobiva počasi na
velikosti, koprive so že zelo velike. Ameriški slamnik je tudi začel poganjati.
Žal smo na vrtu opazili tudi rjave polže. Te smo ročno pobrali in jih
odstranili. Vrt smo opleli in posejali ognjič. Seme je bilo domače. Zraste do
približno 60 cm visoko. Upamo, da bo zraslo precej ognjiča, ker v jeseni
nameravamo iz cvetov narediti ognjičevo kremo. Dobra je proti opeklinam,
ranam in kožnim razjedam. Tudi proti otekanju bezgavk in proti ozeblinam
ga uporabljamo. Tudi sicer je uporabnost zelišč zelo raznolika. Skozi sezono
se bomo seznanjali tudi z ostalimi zelišči bolj podrobno. Zelenjavo, ki smo jo posejali na jušnem vrtu smo izdatno zalili.
Nekaj vrtnin že kuka iz zemlje. Jesenski česen je že zelo velik. Debela ura na vrtu še prehitro mine.
Za šolski vrt zapisala: mentorica K. Jamnik

DELO NA ŠOLSKEM VRTU 6. 5. 2014

Prvomajski prazniki so prehitro minili. Naš šolski jušni vrt
so tudi med prazniki pridno obiskovali rjavi polži. Ko smo
pleli in okopavali vrtnine smo jih precej pobrali. Na dan je
že pokukala redkev, česen je že velik, tudi čebula pridno
raste. Z grahom nimamo sreče . Samo trije so šele pokazali
svoje listke in vitice. Upamo, da bo kaj boljše. Peteršilj in
korenje bomo morali verjetno še enkrat posejati, ker so
nam ga pojedli polži. Tako predvidevamo. Ali pa smo imeli
seme slabo. Trenutno ni ne peteršilja, ne korenčka. Ko
smo vrt opleli smo ga še izdatno zalili. Jablana, ki smo jo
prejšnje leto posadili ima že nekaj malih jabolčnih nastavkov. Okoli naših dreves raste česen in drobnjak. To je dobro,
da dreves ne napadajo škodljivci. Ognjič, katerega smo posejali pred prazniki, pa še čakamo, da pokuka na plan.
Pri pletju in okopavanju nam je bilo precej vroče in smo vsi hkrati ugotavljali, da je pridelava hrane utrudljiva zadeva.
Včasih pa celo brezupna, če nam jo pojedo vrtni polži.

Za šolski vrt zapisala: Krista Jamnik

ŠOLSKI VRT POROČILO 20. 5. 2014
V maju je dela na vrtu kar precej. Pretekli teden smo morali pograbiti vso
travo, ki je bila pokošena. Odnesli smo jo na dva nova kompostnika. Vmes
smo dali nekaj vej, da se kompost, ki nastaja, zrači.
Kljub temu, da je bilo nekaj dežja, je bila zemlja na vrt precej zbita oz. trda.
Ko smo pleli je bilo plevel težko izpuliti. Polži so nam pojedli vse poganjke
graha. Redkvica pa lepo raste. Tudi čebula se debeli. Ker je vrt precej suh
smo po končanem delu izdatno zalili. Vsa opravila smo tokrat fotografirali.
Našo fotogalerijo si lahko ogledate na spletni strani naše šole. Pri delu
nam je bilo zelo vroče, ker imamo vrt na sončnem prostoru. Za polže nam
je nekdo postavil prometni znak, da je prihod polžem na vrt prepovedan.
Žal pa polži ne znajo brati, tako, da smo okoli vrta posuli koncentrat, ki polže odvrača od našega vrta.
Za šolski vrt zapisala: Krista Jamnik

