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POTEK DELA: 

V projekt so bili vključeni učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost – NARAVOSLOVNE DELAVNICE na 

OŠ PESNICA, PODRUŽNICA PERNICA in sicer so bili vključeni učenci 1.b, 2.b, 3.b, 4.b in 5.b razreda. 

Delo je potekalo po več časovnih sklopih: 

1. V mesecu septembru in oktobru smo se pogovarjali o zeliščih, ki so jih lansko leto posadili na 

šolski vrtiček. Prebirali knjigo Zelišča male čarovnice, P. Kovač in A. Godec. Učenci so se tako 

seznanili o zeliščih, njihovi pomembnosti in uporabi. Porezali so zelišča, ki so se nam zares lepo 

razrasla. 

2. V oktobru in novembru so zelišča posušili in jih ustrezno shranili v papirnate vrečke. 

3. V mesecu decembru so posušena zelišča uporabili za polnjenje stekleničk, ki so jih na novoletni 

delavnici spremenili v gozdne, snežne in ledene vile. 



4. V mesecu januarju in februarju so učenci iskali informacije o zeliščih pri babicah. Dobili so veliko 

zanimivih informacij in učenci so tako podrobno spoznali čemaž in še kar nekaj novih-starih 

zelišč. 

5. Tako smo v mesecu marcu v razredu na okenski polici pripravili zeliščni kotiček, ki je naš razred še 

polepšal, pri učencih pa spodbudil občutek za skrb in nego zelišč. Od doma so prinesli tudi kar 

nekaj posušenih zelišč in jih prepoznavali po vonju. 

V tem mesecu smo naš vrt, ki je do sedaj imel eno gredo, polepšali še z eno, ki so nam jo 

pomagali narediti krajani Pernice na dan poteka Čistilne akcije. Letos smo se tako odločili, da 

bomo vzgajali samo zelišča, ki jih imamo sedaj na dveh gredicah. 

6. V mesecu aprilu so učenci zraven skrbi za naša zelišča na vrtu, pripravili po skupinah predstavitev 

značilnosti vseh zelišč, ki jih vzgajamo na našem vrtu. Delo v skupinah je bilo še posebej 

zanimivo, saj so skupaj sodelovali učenci različnih starosti in se med seboj prav lepo dopolnjevali. 

7. V mesecu maju pa imamo v načrtu narediti male tablice z napisi imen zelišč in jih postaviti na vrt 

ob posamezna zelišča in seveda skrbeti za njih na vrtu. 

Sodelovanje v projektu nas je tako spremljalo čez celo šolsko leto. Kar nekaj ur smo  preživeli na 

prostem. Veliko so učenci delali sami. Bili so izredno motivirani za delo. Svoje znanje in spretnost ter 

medsebojno sodelovanje so združili in gredice na novo osvežili z raznimi zelišči,  posušena zelišča 

uporabili v darilne namene, izdelali zanimive opise zelišč in njihovih zdravilnih učinkov ter uporabnosti. 
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