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Sadovnjak 

Vir / Povezava: https://www.sadovo.sk/ 

Tematsko področje: 

☐  podnebje 

☐  prehrana 

☒  okolje 

 

Vrsta dobre prakse: 

☒  projekt 

☐  Pobudo 

☐  program 

☐  proizvodnja 

☐  informacija 

☒  izobraževanje 

☐  drugi 

Ciljna skupina: 

☒  Otroci do 14. leta 

☐  Mladostniki 

☒  Učitelji /izobraževalci  

☒  Mladinski svetovalci 

☒  Mladi begunci in prosilci za azil 

 

Povzetek: 

Projekt SadOVO se osredotoča na stare in regionalne sorte jablan in hrušk. Cilj je v sodelovanju s strokovnjaki 

zasaditi visoke sadovnjake v prostorih osnovnih in srednješolskih šol. Učenci in učitelji se bodo tako učili pri 

reševanju redkih sort in lahko z zasajenimi drevesi poučujejo različne predmete, kar bo prineslo boljše 

poznavanje narave in njenih daril. 

Opis: 

Redka dediščina, ki bi jo lahko izgubili, je tudi v 

regionalnih in lokalnih sortah dreves, torej tistih, ki so 

se razširila le na manjšem območju - dolini, ali celo samo 

v vasi in so povezana z lokalnimi imeni. Sorte se 

večinoma skrivajo v starih sadovnjakih, drobtinah, 

mejah in dvoriščih. Vsak je imel svoj pomen za kmeta – 

eden je bil za sušenje, drugi za kalcinacijo, tretji za 

jajčnik. Na slovaškem podeželju je še vedno na 

stotine sort, ki jih projekt poskuša ohraniti in uporabiti, tudi zaradi šol po vsem Slovaškem. 

V šolskem letu se bodo učitelj in izbrani učenci sodelujočih šol udeležili spomladanskega sadnega izleta, 

jesenskega tridnevnega izobraževalnega tečaja, razstave pobranega sadja, pa tudi same zasaditve dreves. 

Pomemben del je tudi mapiranje sort jabolk in hrušk okrog šol, kar bo dijake pripeljalo v stik s starejšimi 

prebivalci regije. 

Oglejte si videoposnetek: https://youtu.be/N0Ka8-h5Xu0  

Zagotavljajo pa tudi: 

• webinar pod imenom "pod šupkou" (Pod olupkom) 

• tečaj sadja na spletu 

• metodološke priročnike.  

Datum dostopa: 12.5.2020 
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