
Vrtiček želja na OŠ dr.Jožeta Toporišiča Dobova 

 

Letošnje šolsko leto smo se z našim Vrtičkom želja, učenci 7.razreda, 

vključili v Eko projekt Šolska VRTilnica. 

Vrtiček smo naredili že v 5.razredu in je kot nekakšna tradicija našega  

razreda.Takrat smo mu izbrali tudi ime Vrtiček želja, saj je vsaka rastlina, 

ki smo jo posadili, za nekaj koristna. Najprej smo na njem gojili le zelišča 

in ker nam je bilo delo na vrtičku všeč, smo se odločili, da bomo z delom 

nadaljevali tudi v naslenjih šolskih letih. 

Sedaj pa smo že pravi vrtnarski mojstri, saj na našem vrtičku raste veliko 

različnih rastlin od zelišč, rož, pa vse do zelenjave. Za nasvet o 

vrtnarjenju, pa se vedno lahko obrnemo tudi na našo razredničarko. 

V letošnjem šolskem letu smo vrtiček najprej obnovili, tako da smo mu 

postavli novo ograjo iz leskovih vej, ki so jo izdelale naše marljive roke. 

Prav tako smo preuredili razpored rastlin in zasejali veliko novih.  

Od zelišč in začimb na vrtičku uspeva rožmarin, melisa, navadna meta, 

poprova meta, šetraj, navadni, čebulni in česnov drobnjak, pa tudi 

majaron, žajbelj, ognjič, sivka, luštrek in timijan.  

Zelenjava, ki jo bomo lahko letos nabirali na našem vrtu je korenje, fižol, 

zelena solata, redkev. 

Vrtiček pa tu in tam krasi tudi kakšen netresk in vinska rutica. 

Kadar imamo priložnost, seveda če je lepo vreme, odhitimo na vrtiček, 

kjer okopavamo, odstranjujemo plevel in zalivamo naše razstline. Vsake 

toliko časa pa posadimo oz. posejemo kakšno novo. Veliko semen nam 

je podarila Semenarna Ljubljana. Nekaj zelišč smo že tudi nabrali in jih 

sedaj sušimo v učilnici. Posušene bomo zdrobili in jih napolnili v 

kozarčke. Tako bomo lahko svoje pridelke uporabljali tudi doma. 

Zelenjavo in zelišča z veseljem delimo tudi s šolsko kuhinjo.  

 

Pri našem delu pridno sodelujemo, si pridobivamo nova znanja in 

spretnosti, smo na svežem zraku ter se pri vsem tem zabavamo. Poleg 

vsega pa naš vrtiček tudi krasi šolsko okolico. 

 

       Učenci 7.razreda, OŠ dr.Jožeta Toporišiča Dobova 

 


