
ŠOLSKI GREDI in SKALNJAK 
 

 

24.11.2011 
 

OB ZAČETKU PROJEKTA 



Stanje: 

• Jeseni smo odstranili vse rastline iz grede in gredo 

prelopatali. 





























ŠOLSKI GREDI in SKALNJAK 
 

 

27.3.2012 
 

PRIPRAVE ZA ZASADITEV 



Stanje: 

• Ker je zrastel plevel smo gredo še enkrat strojno 

prekopali. 

• Obrezali smo grmovnice in izsekali odvečne grmovnice. 

• Očistili smo skalnjak. 























ŠOLSKI GREDI in SKALNJAK  
 

 

29.3.2012 
 

GREDA TIK PRED ZASADITVIJO 



Stanje: 

• Gredi je bilo potrebno še pograbiti in odstraniti kamenje. 

• Grmovnice so bile že porezane. 















ŠOLSKI GREDI in SKALNJAK  
 

 

29.3.2012 
 

ZASADITEV 



Stanje: 

• Na gredo smo postavili skalo in star lepo ohranjen štor. 

• Posadili smo pripravljene rastline. 

• Vse rastline smo dobro zalili. 

• Po gredi smo posuli lubje. 

















ŠOLSKI GREDI in SKALNJAK  
 

 

29.3.2012 
 

PO ZASADITVI 

































ŠOLSKI GREDI in SKALNJAK  
 

 

3.5.2012 



Stanje: 

• Na gredi se je pojavil plevel, ki smo ga odstranili. 

• Pojavil se je krt, ki je naredil predvsem vizuelno škodo. 

• Zaradi krta smo poravnali krtine. 



PESEM O KRTKU 
 

Smo se naravovarstveniki s profesorjem dobili, 
se glede grede stare fejst zbunili. 

 
Skupaj smo se odločili,  

da bomo tukaj novo naredili. 
 

Res je sonce posijalo 

jih vse po štirih gnalo. 
 

Gredo lepo smo uredili 
in cvetlice posadili. 

 
Ponosno smo okrog hodili, 

ko so drugi nas hvalili. 
 

Potem pa prišel je nori krt 
in si mislil: »Uuu kak lepi vrt, 

tu si luknjo bom naredil, 
kopal rove, se jim skril.« 

 

 



Ko so Urh, Goričan in Krčovnik 

videli to razdejanje, 
so krtku s petardami in motikami grozili, 

da ga bodo stran spodili. 
 

Potem pa pride Kimi, 
ki se krtek ji zasmili. 

 
A njen govor kako krteki so živa bitja  

zmoti profesor, ki od jeze mu že rove gliha. 
 

Tako da krteku bo huda predla, 
kajti, ko talenti ga dobijo, 

mu najhujšo kazen dodelijo. 
Živega bodo v vrtu zakopali 
in si z »Novim« živce prali. 

 
Kim Barta, 4.a  



















ŠOLSKI GREDI in SKALNJAK  
 

 

9.5.2012 



Stanje: 

• Če je kosilnica na popravilu je potrebno poprijeti za koso. 

Tako so Gregor, Klemen in Urh pokosili travo za gredo. 

• Odstranili smo plevel. 

• Krt še vedno prihaja na obisk, tako da se je na gredi 

videlo vedno več zemlje in vedno manj lubje. 

• Dodatno smo nasuli lubje. 

• Zaradi visokih temperatur in pomanjkanja dežja je bilo 

potrebno določene rastline zaliti. 





















ŠOLSKI GREDI in SKALNJAK  
 

 

16.5.2012 



Stanje: 

• Glede krta nič novega, še vedno mu je všeč naša greda. 





































ŠOLSKI GREDI in SKALNJAK  
 

 

22.6.2012 



Stanje: 

• Krt je še vedno z nami. 

• Na gredi so v polnem cvetenju: ognjeni dež, kresnice, 

plahtica,  zvončnice, krvomočnice in mleček. 

• Na začetku cvetenja so: fuksije in nepalska dresen.  

• Na skalnjaku cveti opoldnevnica, planike in prvi netreski. 









































ŠOLSKI GREDI in SKALNJAK  
 

 

9.7.2012 



Stanje: 

• Na gredi so v polnem cvetenju: nepalska dresen, navadna 

ciklama in enodnevne lilije. 

• Na začetku cvetenja so: fuksije, monbrecije in hoste.  

• Na skalnjaku cveti opoldnevnica, planike in netreski. 

• Na gredi sem porezal vse odcvetele cvetove, suhe dele 

rastlin in odstranil plevel. 

• Za gredo sem pokosil travo in odstranil plevel okoli 

grmovnic. 

































ŠOLSKI GREDI in SKALNJAK  
 

 

4.8.2012 



Stanje: 

• Na gredi so v polnem cvetenju: nepalska dresen, navadna 

ciklama, fuksije in homulica. 

• Na začetku cvetenja je hermelika.  

• Na skalnjaku cveti opoldnevnica. 

• Na gredi sva porezala odcvetele cvetove iz kresnic, 

monbrecij in host, odstranila plevel in veje. 

• Za gredo sva pokosila travo in odstranila plevel na 

skalnjaku ter na levi gredi. 





































ŠOLSKI GREDI in SKALNJAK  
 

 

20.8.2012 



Stanje: 

• Na gredi so v polnem cvetenju: nepalska dresen, navadna 

ciklama, fuksije, hermelika in homulica. Posamezne cvetove 

še vedno ima zvončnica. 

• Na skalnjaku še vedno cveti opoldnevnica. 

• Po tistem, ko so bili porezani odcveteli cvetovi, bujno 

rastejo mlečki, plahtica, trajna spominčica, ognjeni dež, 

binkoštni nagelj, zvončnice in kresnice. 

• Še vedno so zelo lepe hoste (na srečo je na tem delu zelo 

malo sonca). 



Stanje: 

•Trenutno ni sledu o krtu, kar je gotovo posledica suše. Žal 

pa se je pojavil krt na dveh nogah, ki sta mu bili všeč 

zelena in pisana hakonekloja (okrasni travi). Upam, da mu 

bosta doma lepo uspevali. 

• Žal pa je tudi suša terjala svoj davek. Na skalnjaku so se 

začele sušiti planike in encijan.  

• Na gredi se je ob tem pomanjkanju vode kot zelo dobra 

izbira pokazala zastirka iz lubja, saj zaenkrat na rastlinah 

ni opaziti nobenih večjih posledic suše. 










































