
РАДИОНИЦА: Како у  дворишту школе направити спирални цветни  

                             врт? 

 

Напомена: У радионицу су укључени: ученици, родитељи и наставници 

биологије. 

 

ПРЕ ПОЧЕТКА 

 

 Спирални облици врло су декоративни у врту. У природи је пуно тога 

спирално. Осим свима познате пужеве кућице, спирални облик има и 

распоред листова на стабљици код неких биљака, галаксије у свемиру, ток 

воде или зрака кад се створи вртлог. Покушајте их уочити!  

 

 Биљна спирала је у ствари једна сасвим посебна вртна гредица на којој се 

најчешће сади трајно зачинско и лековито биље али могу се уметнути и 

неке врсте поврћа и цвећа.  

 

 Уздигнутост од тла и облик пужеве кућице свакако су занимљиви јер на 

малом простору омогућују стварање различитих станишта биљним 

врстама. Сигурно сте приметили да у природи не расту све биљке свуда. 

Садња у облику спирале омогућује свакој биљци да добије баш онакво 

место какво јој одговара.  

 

 ПОПИС ПОТРЕБНОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ - ПРИБОРА  

 

Материјал: 

материјал за спољни зидић - стара цигла, камен, дрвене облице, стари 

цреп... 

вртна земља 

песак 

компост или ђубриво 

стари лавор или комад фолије за језерце  

комад картона (може и без тога) 

биљке (семе или саднице) 

 

 Алати:  

лопата, грабуље, мала лопатица за садњу, метар, чекић  

 

 



ПОСТУПАК 

 

 1. Одредите простор за спиралу, најбоље негдје близу куће да вам зачини 

увек буду при руци. Обцртајте кружни облик пречника око 3 м. Ако вам је 

стало до прецизности, можете помоћу колчића нацртати врло правилни 

круг. На северном делу круга ископајте рупу за језерце величине лавора 

који сте припремили. Преостали дио круга прекријте картоном и залијте. 

Картон служи да у спиралу мање продиру корови, а ако га нема, није 

обавезан.  

 

 2. Почните градити потпорни зидић од северне стране језерца у круг чији 

ће се радиус поступно смањивати па ће завршити с његове јужне стране и 

оно ће остати унутар гредице. Поступно повећавајте и висину зида. Ако 

градите каменом или старом циглом као везивни материјал можете 

користити најобичније блато (иловача + вода). Ради стабилности, добро је 

да зидић има мали нагиб према унутра, никако према ван.  

 

 Градња дрвеним облицама започиње искапањем 30-ак cm дубоког јарка 

на чије дно је добро ставити слој шљунка или песка. У тај јарак ће бити 

укопане облице како би зидић био стабилнији. Облице се слажу једна до 

друге тако да је свака за центиметар виша од претходне (пазите да 

разлика не буде већа од центиметра да спирала не испадне превисока!), 

набију гуменим чекићем и затрпају земљом која се чврсто угази. Дрво 

можете заштитити лаком за дрво (постоје еколошки прихватљивији 

лакови на бази воде који нису штетни за водене организме, немају 

отровне паре и не сврставају се у опасни отпад), пчелињим воском, а 

блага заштита је и ланено уље или ако се део који иде у земљу благо 

нагори у ватри.  

 

3. Када је први део зидића готов напуните спиралу земљом. Почните од 

најнижег дела уз језерце и тамо ставите најплоднију земљу с доста глине 

која ће задржавати воду. У средину можете ставити и земљу слабије 

квалитете, а на врху умешајте мало песка. 



 4. Довршите потпорни зидић настављајући спиралу. На крају додајте још 

земље, све до рубова зидића како би формирали спиралну гредицу. 

 

5. Језерце на дну спирале можете једноставно израдити укопавањем 

старог лавора или помоћу фолије. Његова улога је стварање мочварног 

станишта где ће се задржавати вода, а уједно и повећавати влагу 

испаравањем. На дно је добро ставити мало шљунка како би се сакрила 

пластична изолација, а на рубове се може сложити пљоснато камење. 

Језерце се може и потпуно испунити шљунком и земљом, а тада ће 

представљати станиште влажних ливада.  

 

Садња биља: 

 Коначно можете и нешто посадити! На врху спирале највише је сунца, а 

тло има више песка па се вода оданде брже цеди. Тамо ће најбоље 

успевати биљке Медитерана - кадуља, приморски врисак, рузмарин, 

лаванда, тимијан, чубар и смиље. Спирала се даље одмотава према југу. 

Осунчан положај на средњем делу спирале погодује расту власца, невена, 

коријандара, милодуха, драгољуба, камилице... Што се више одмичемо 

према дну тло је све влажније и плодније, а зидић прави благу полусенку. 

У таквим ће условима добро успевати  босиљак.  

  

Простор између биљака треба покрити сламом, лишћем, покошеном 

травом или папиром. 

Одржавање: 

 Повремено је потребно плевити коров. Заливање је потребно посебно у 

летњим, сушним месецима, а једном годишње добро је ставити 

компостом или ђубриво. 

  

 

 

ЗА ОНЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ВИШЕ 

 Зачини у јелу не служе само за давање бољег окуса. Они су такођер врло 

здрави, а често и подстичу пробаву. Понекад је тешко рећи одредити  



Да ли је нека биљка више зачинска или лековита. У време када није било 

лекова све су се болести лечиле биљем.  

 

 


