KRATKO POROČILO

POTEK DELA:

Učenci so raziskovali dišavnice in zelišča na šolskem vrtu. Iskali so rešitve, kako smotrno uporabiti
zelišča v šolski oz. domači kuhinji. Zbirali so ideje za uporabo zelišč. Razvili so vizijo, kako koristno
uporabiti zelišča in hkrati poskrbeti za zdravje ljudi. Predlagali so izdelavo knjižice receptov, ki ne bi
vsebovala le receptov za kuhanje čajev, ampak tudi opise zelišč. Podali so predloge videza knjižice
receptov. V parih so zapisali opis izbranega zelišča in recepta, pri tem so sodelovali, se posvetovali glede
zapisa ter si naloge razdelili. Pri izbiri receptov in opisu rastlin so uporabljali izbrane knjige, revije,
brskali so po spletu … Nato so tudi z veliko mero ustvarjalnosti in z dobrim opazovanjem ilustrirali
zelišče/recept. Učenci so z veliko mero vztrajnosti, potrpežljivosti in kreativnosti oblikovali knjižico
receptov. Učenci so doma uporabili recepte in pripravili čaj po zapisanih receptih svojim staršem.

Med drugim pa so učenci skrbeli za rastline na šolskem vrtu. Dišavnice so s pomočjo učiteljice tudi
ustrezno obrezali. Prav tako so v sklopu spoznavanja okolja opazovali rast rastlin in kaj rastline
potrebujejo za rast. V ta namen so posejali dišavnice in opazovali njihovo rast.
V visoko gredo na šolskem vrtu so posadili sadike in jih skrbno zalivali.
Učenci so starše in stare starše povprašali o pomenu začimb (lovorja, rožmarina in drugih mediteranskih
rastlin) na obalnem delu. Učenci so svoje ugotovitve zapisali in jih predstavili sošolcem. Lovor
simbolizira zmago, rožmarin spomin,…
Povedali so, da je stara navada, da so mladostniku ob zaključku šole podarili venec narejen iz lovorjevih
listov. Učenci so iskali rešitve kako bi lahko praznike polepšali s pomočjo zelišč, ki jih imamo na
šolskem vrtu. Ob dnevu žena so mamicam pripravili presenečenje. Domov so prinesli šopek začimb, ki so
jih uporabili pri kuhanju večerje, ter jih uporabili kot dišavnico.
Učenci so podali tudi idejo, da bi lahko začimbe iz šolskega vrta uporabili v šolski kuhinji pri kuhanju
enolončnic in drugih jedi ter pripravi čajev.
Pri delu so zlo uživali.

