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POTEK DELA: 
 

POLETJE in JESEN: 
V zadnjih dneh poletja nam je mamica učencev, ki sta že na matični šoli, ga. Janka Prebil Beber, 

darovala različne trajnice, med njimi je bilo tudi nekaj zelišč. Učenci prostovoljci in učenci vrtnarskega 

krožka so gredico pripravili, učenci vrtnarskega krožka so rastline posadili, učenci OPB- ja pa so jih v 
sušnih dneh poletja in jeseni zalivali. 

 

ZIMA: 
V zimskih dneh; v februarju nas je v OPB obiskala upokojena učiteljica naravoslovja, biologije in kemije, 

ga. Dragica Udovič ter nam predstavila žajbelj. Najprej so učenci slišali pravljico Zeliščna vila in zelišča, 

v kateri je imel 'glavno vlogo žajbelj, saj z njim zeliščna vila na šolskem vrtu reši težave treh deklic iz 



podaljšanega bivanja, nato smo si ogledali posajen žajbelj (vzgoja iz potaknjenca) in 'lekarniško' posajen 

žajbelj ter različne vrste žajblja. Nadalje smo žajbelj zaznavali s čim več čutili (ogled, otip), ga uvrstili 

med kaduljnice (se pogovarjali o opraševalcih), opisovali rastlino, nekaj smo izvedeli tudi o zgodovini (da 

je to že stara rastlina, ki so jo poznali že stari Egipčani, stari Grki in Rimljani). Po bolj teoretičnemu 
delu pa smo izvedli različne dejavnosti z žajbljem; žgali smo suhe žajbljeve liste ter obujali navade naših 

prednikov, ki so z dimom razkuževali prostore, kar bi lahko uporabljali tudi danes in na naraven način 

brez industrijskih kemičnih dodatkov osveževali prostore, pripravili smo žajbljev čaj in žajbljev čaj na 

mleku. Ob koncu je vsak otrok, tako kot je zeliščna vila v pravljici odnesla otrokom papirnate vrečice z 

žajbljem, prejel od ga. Dragice papirnato vrečico, v katero si je nabral suhih žajbljevih listov. V vrečico 
smo položili še listek s starim rimskim izrekom, ki so ga učenci lastnoročno zapisali – prepisali s table: 

»Zoper silo smrti, je žajbelj na vrti.« 

 

POMLAD: 
V pomladnih dneh, v aprilu, nas je v OPB nameravala ga. Dragica Udovič ponovno obiskati in nas 

peljati na 'zeliščno' ekskurzijo, a nas je ustavilo deževno vreme. 
Na šolskem vrtu smo opazili, da letošnja na videz mrzla zima le ni bila tako mila, saj sta nam pozebli 

dve kar precej razrasli sivki pa tudi nemški rožmarin je precej ogolel. Zato smo naredili potaknjence 

sivke in nemškega rožmarina. Upajmo, da se jih bo tudi kaj ukoreninilo in jih bomo lahko kasneje 

posadili na šolski vrt. 

 

 


