
 

 

 

MULE, društvo za celostno bivanje 
Iški Vintgar, Iška 51, 1292 Ig 
 

Javna tribuna »Kakšno šolo hočemo« 
POBUDA ZA DELOVNO SKUPINO: ŠOLSKI UČNI VRTOVI 
 
• namen izkustvenega učenja pridelave rastlin v osnovni šoli  

-  samooskrba kot zavedanje, da si lahko sam pridelaš rastline za hrano, ima velik 
pomen pri razvoju iz pasivnih in odvisnih v samostojne in odgovorne ljudi 

- ravnotežje med praktičnim in umskim delom v šoli 
- prizemljitev kot delovna terapija, vrtnarjenje nas prizemlji, saj ob delu z 

računalnikom in drugimi stroji pogosto izgubimo občutek za čas, ki ga narekuje 
narava, kjer ni vse na klik, kadarkoli in takoj 

- dobronamerno druženje kot socialni efekt brez tekmovalnosti  
- izmenjava izkušenj med učenci, šolo in širšo skupnostjo 
- organska pridelava hrane, okoljski odtis pridelane hrane odzivi na globalne 

klimatske spremembe, 
- uporaba pridelka za kuhanje v šoli  
- spoznavanje trajnostnih načel v praksi 

• prostorske rešitve glede na dane možnosti šol v naseljih, na deželi  
- na zemljišču pri šoli,  
- na strešnem vrtu na šoli ali na pokritem parkirišču,  
- v posodah in dvignjenih gredah,  
- na občinskem zemljišču v dogovoru z lokalno skupnostjo  

• kompatibilnost obstoječega šolskega sistema za teoretični in praktični pouk o 
pridelavi rastlin 

• povezava vseh učnih vsebin s šolskim vrtom 
biologija – od semena do kalčka in do odrasle rastline s plodovi 
zgodovina – vrtovi skozi čas, tehnike namakanja, selitve rastlin 
geografija – variacije glede na mikroklimatske in klimatske razlike 
gospodinjstvo - hrana 
matematika – praktični vidiki preračunavanja in abstraktnega mišljenja 
telovadba – raztezne vaje in sprostitvene tehnike med delom itd. 

• domače izkušnje iz preteklosti  
- kaj se je obneslo   
- kaj je spodneslo šolske vrtove 

• primeri po svetu  
- internetni viri,  
- povezave z državami s podobnim šolskim sistemom,  
- odziv na krizo, kjer je stanje slabše in kjer je kultura do okolja bolj razvita. 
- zelena gverila, gozdni vrtovi v parkih.  

 
Kar se Janezek ne nauči v osnovni šoli, se morda Janez nikoli ne bo!  

Koristi so kognitivne, socialne, psihološke in fizične. 

     

 

V Iški, 17. junija 2009    
Nataša Bučar Draksler, dipl.ing.krajinske arhitekture 
predsednica društva Mule 


