
VRT V MALEM NA BALKONU 

Pomladni čas je odličen za vrtnarjenje. Sicer temperature zunaj niso še primerne 

za sajenje na prosto lahko pa si v stanovanju vzgojimo  lastne  sadike. S tem 

lahko začnemo v drugi polovici februarja. 

 

Naredimo načrt kaj bi na našem balkonu ali vrtu radi posadili.  Pri tem ne 

pozabimo preveriti lego našega balkona ali terase. Večina rastlin imajo rade 

sonce, na lego z manj sonca pa lahko posadimo  predvsem solatnice. 

   

Rastline za zdravo rast rabijo dovolj prostora, svetlobe in kvaliteten substrat v 

katerem bodo dobro uspevale in nas razveseljevale. 

 

https://urbanivrtovi.files.wordpress.com/2013/02/nacrt-balkona.jpg


 

Pri vzgoji lastnih sadik vam bodo sigurno z veseljem pomagali otroci. Otroci se 

bodo ob tem zabavali, pridobivali nova znanja, spretnosti in ponotranjili številne 

vrednote kot so:  delovne navade, odgovornost, potrpežljivost, zdrav 

način življenja in spoštljiv odnos do narave. 

http://blog.posadi.si/5-vrednot-ki-jih-otrok-ponotranji-z-vrtnarjenjem/ 

https://naglic.co/10-prednosti-vrtnarjenja-z-otroci/ 

 

GOJENJE SADIK 

Obstaja veliko načinov za kaljenje semen. Eden od teh je pridelava sadik v 

jajčnih lupinah. Lahko pa si pomagamo tudi s kartonskimi tulci, ki ostanejo na 

koncu toaletnega papirja. 

      

 

Zakaj gojiti sadike v jajčnih lupinah 

Večina nas  ima jajca v hladilniku. Jajčne lupine pa so zelo praktične za uporabo, 

zato jih je škoda zavreči, ker so organske, biološko razgradljive in se lahko 

posadijo neposredno v tla (s sadiko vred torej). Ne samo, da bo jajčna lupina 

hranilo za vaše rastline, je namreč bogata s kalcijem. Prav tako pa tudi znižuje 

kislost tal in je gnojilo vaše rastline. 

Za izvedbo potrebujemo: 

 Nekaj jajc, 

 Škatla za jajca, 

 Semena, 

 Prst za sajenje 

 Nekaj ostrega in špičastega (npr. palčke za ražnjiče) 

http://blog.posadi.si/5-vrednot-ki-jih-otrok-ponotranji-z-vrtnarjenjem/
https://naglic.co/10-prednosti-vrtnarjenja-z-otroci/


Kako vzgojiti sadike v jajčnih lupinah: 

 - Razbijete jajca 

To sicer ni težka naloga, je pa potrebno nekaj pozornosti in natančnosti, tako da 

se ohrani lupina v obliki dveh čim lepših posodic. 

- Očistite jajčne lupine 

Jajčne lupine umijete pod toplo vodo. Tako se znebite nevarnosti salmonele ipd. 

Preluknjate dno jajčnih lupin z ostrim predmetom, kar bo pripomoglo k odtekanju 

vode. Razvrstite jajčne lupine nazaj v škatlo za jajca. 

- Napolnite lupine z zemljo 

Napolnite jajčne lupine z vlažno zemljo malo pod vrhom. 

- Posejete in navlažite 

Za vzgojo sadik v jajčnih lupinah lahko uporabite katerakoli semena. Izberite 

tista, ki vam bodo prinesla največ veselja, . Navlažite lahko z razpršilcem vode, 

ali pa kar s čajno žličko. 

- Nega sadik 

Sadike za rast potrebujejo svetlobo, zato jih postavite na sončno mesto. Nežno in 

primerno jih zalivajte. Dnevno preverjajte in ohranite tla vlažna, vendar ne 

mokra. Vsakih nekaj dni lahko zavrtite škatlo za jajca, tako da rastejo bolj 

enakomerno na obeh straneh. 

- Presaditev sadik v zemljo 

Ko semena vzklijejo in prerastejo svoje “lonce” (približno 5 cm in imajo nekaj 

listov), jih lahko premaknete v večje lonce ali jih posadite v tla z lupinami vred 

samo lupine nekoliko nadrobite, da bodo korenine imele prostor. 

https://www.bodieko.si/jajcne-lupine-organsko-gnojilo-ki-od-vrtnega-pridelka-odganja-srnjad 

 

https://www.bodieko.si/jajcne-lupine-organsko-gnojilo-ki-od-vrtnega-pridelka-odganja-srnjad


 

http://blog.posadi.si/loncki-za-domace-sadike/ 

 

https://deloindom.delo.si/vrt-zivali/zelenjavni-vrtovi/tezave-nasveti/vrtni-izziv-vrt-na-balkonu 

 

Še nekaj spletnih povezav : 

https://montessoridoma.si/wp-content/uploads/2017/03/VrtnarjenjeW-2.pdf 

 

IDEJE ZA USTVARJANJE: 

Potrebujemo: 

-  papir v oranžni, zeleni , rjavi  barvi ( oziroma če boste delali še kakšno drugo 

zelenjavo izberite temu primerno barvo) 

- papirni krožniki 

- škarje 

 - lepilo 

- spenjalnik 

- prazno embalažo 

 

http://blog.posadi.si/loncki-za-domace-sadike/
https://deloindom.delo.si/vrt-zivali/zelenjavni-vrtovi/tezave-nasveti/vrtni-izziv-vrt-na-balkonu
https://montessoridoma.si/wp-content/uploads/2017/03/VrtnarjenjeW-2.pdf


 

 



 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/124482377188516710/ 

https://www.pinterest.com/pin/124482377188516710/


 

KUHAJMO SKUPAJ: 

DOMAČI BOMBONI PROTI KAŠLJU, ki blažijo boleče grlo in kašelj in krepijo 

imunski sistem. 

Potrebujete: 

- skodelica sladkorja 

- največ tretjino skodelice vode 

- veliko žlico limoninega soka 

- veliko žlico medu 

- pol čajne žličke ingverja v prahu 

- četrt žličke mletih nageljnovih žbic 

Sestavine dajte v lonec in na štedilniku kuhajte, da zavre. Na zmernem ognju 

kuhajte še 20 do 30 minut. Občasno premešajte, da se ne sprime. Med tem 

pripravite velik pekač, ki ga obložite s peki papirjem. Z žličko maso polagajte na 

pekač in pustite , da se strdi. Zmes je na začetku zelo vroča zato PREVIDNO. 

Ohlajene potresite z mletim sladkorjem in premešajte. 

- 

  

 

 

 



 

Pa še nekaj DELOVNIH LISTOV: 

- otroci najprej prevlečejo z barvico preko pikic in nato pobarvajo 

 



 













 


