
NAŠ ŠOLSKI VRT – POMLAD 

Prav počasi se je tudi na naš vrt » pripeljala » pomlad. Delo na vrtu se je že začelo. Nekaj učencev 

predmetne stopnje je posamezne grede očistilo plevela in pobrali so kamenje. Položene so že 

deščice, ki ločujejo grede med seboj. 

Za letošnje šolsko leto smo se dogovorili, da si grede razdelimo. Tako bo skupina učencev skrbela za 

svojo gredo. Pridne ročice prvošolcev so že posadile semena sončnic in odstranila plevel med 

jagodami. Na delu pa so bili tudi že učenci, ki obiskujejo krožek ŠOLSKI VRT. Skrbno so posejali 

semena posameznih rastlin v manjše posode. Rastline so ob skrbni negi že zrasle in čakajo, da bodo 

našle mesto na gredah šolskega vrta. 

 

 

Zelišča so uspešno kljubovala mrzlim mesecem in se že obraščajo. Okrasne rože potrebujejo samo 

malo več toplote in bodo zacvetele. In kar je najlepše – NAŠA, V JESENSKEM ČASU POSAJENA 

DREVESA, SO SE ODLOČILA, DA RASTEJO.  

Tudi vsi ostali, ki radi prihajamo na naš šolski vrt, komaj čakamo, da se vreme ustali in postane 

topleje. Zagotovo so za vremenske zagate krivi ledeni možje in Zofka. 

Verjamete? Preberite kar so napisali v reviji Dom in vrt in si ustvarite svoje mnenje. 

 

Majske svetnike so naši predniki jemali zelo resno. Sveta Zofija naj bi 

„žegnala zemljo“, zato so na njen god otroci prvič smeli bosi iz hiše, 

njihove mame pa so na ta dan na balkone postavile korita z 

balkonskimi rastlinami. 

V dneh pred Zofko, ko godujejo ledeni možje, so v sadovnjakih in 

vinogradih pogosto kurili kresove, da bi bodoči pridelek zaščitili 

pred pozebo. 

Danes se ob omembi Zofke in ledenih mož večina le namuzne, a 

če želimo na svojem vrtu pridelati obilico zdrave zelenjave in 

sadja, sledenje stoletja starim nasvetom nikakor ne bo odveč. 



Tako naj ne bi pred Zofkinim godom na prosto sadili toplotno 

občutljivega paradižnika, pa tudi z nekaterimi drugimi rastlinami, 

kot so kumare, bučke, jajčevci in artičoke bo, še posebej, če na 

vrtu nimamo tople grede ali možnosti pokrivanja sadik, bolje 

počakati. Enako velja za fižol. 

„Velikega travna mokrota, malega srpana suhota,“ pravi eden 

izmed ljudskih rekov, pa tudi mnogi drugi so si edini, da mokro in 

mrzlo vreme v času ledenih mož in Zofke pomeni lepo, toplo 

poletje. 

 

 

 

 

 


