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VZGAJAMO ZELIŠČA
»V starem iščem novo.«
Tema 2019-2021: ZELIŠČA IN PRAZNIK/I

KRATKO POROČILO
POTEK DELA:
Učenci 3. razreda so raziskovali zdravilna
zelišča in pripravo zelišč za čaje in čajne
mešanice. Doma so se pogovarjali z
babicami in starši o čajih ter običajih pitja
čaja.
Zanimivo je bilo, da šipkov čaj
najpogosteje pijejo ob prvem novembru,
za božič božični čaj, ki daje praznikom še
dodaten čar. Pogovarjali smo se tudi o
kamiličnem čaju, ki je bil nekoč zelo
pogosto uporabljen za različne namene,
danes pa ga skoraj nič več ne uporabljamo. Kamilice so bile vedno
posejane v vsakem vrtu, danes pa jih vidimo le še redko kje.

Sošolcem so tudi pripovedovali svoje izkušnje z nabiranjem in
sušenjem zdravilnih rastlin.
Pripravili so različne vrste čajev, jih poskušali in ocenjevali. Ob
zaključku našega dela so sklenili, da bomo v spomladanskem
času nabirali zelišča na travnikih v okolici šole in si za naslednje
leto pripravili razne čaje, predvsem iz divjih zelišč, ter se poučili o
čajnih mešanicah in njihovih učinkovinah. Odločili so se primerjati čaje, ki so sladkani z
medom ali sladkorjem ter nesladkane. Zmagovalni je bil metin čaj z medom.

Brigita Modic
Liljana Intihar

KRATKO POROČILO
POTEK DELA: VONJ ZELIŠČ – SPOMIN NA …
Pri izbirnem predmetu ROD (raziskovanje organizmov
v domači okolici) učenci spoznavajo različne rastline.
Tokrat

so

se

preizkusili

v

poznavanju

zelišč.

Prepoznavali so jih po obliki listov, po otipu in vonju.
Po uvodnem razgovoru o uporabi in vzgoji zelišč so
učenci rastline poimenovali. Da je bilo vse bolj
zabavno, so ugotavljali razlike glede na otip in vonj
ter jih poskusili prepoznati z zavezanimi očmi.
Ugotavljali so, na kaj jih njihove vonjave spominjajo.
Najbolj jim je bil všeč cimet, saj jih je spomnil na
božične piškote in božič.

KRATKO POROČILO
POTEK DELA:
Učenke so pri izbirnem predmetu NPH spekle kekse
– sivkine rožice.
Najprej so iz moke, masla, sladkorja, jajca in
sivkinih semen zamesile testo. V hladilniku je testo
počivalo pol ure. Nato so testo razvaljale in z
modelčki izrezale rožice ter jih spekle. Piškoti so bili
izredno okusni in imeli lep vonj po sivki.
Recept za te piškote je dala babica učenke Eveline,
ki jih vedno speče za božič.
Marija Opeka

KRATKO POROČILO
POTEK DELA:
Učenci 3. b razreda Podružnične šole
»Rudolfa Maistra« Unec so spoznavali in
raziskovali zdravilne rastline – zelišča.
Ogledali smo si različna zelišča (sivko,
kamilice, rožmarin, žajbelj, meto, aloe
vero …) ter se pogovarjali o zdravilnih
učinkih ter izdelkih, v katerih so ta zelišča
uporabljena. Rastline smo tudi otipali in
jih povonjali (posušene ali še rastoče).
Učenci so delili svoje izkušnje z uporabo
in sušenjem zelišč – številni izmed njih
imajo zelišča doma na družinskih vrtovih
ali pa uporabljajo različne izdelke iz teh
zdravilnih rastlin.
Pogovarjali smo se o tem, ob katerih
priložnostih in praznikih uporabljajo
določena zelišča. Aromatična zelišča (in
zeliščne čaje) so učenci v veliki večini
povezovali z božičem in na splošno
decembrskim časom (čaji, piškoti, peciva
…). Omenjali so pehtranovo potico, ki jo
nekateri doma pripravljajo za veliko noč.
Zelišča, ki se pogosto uporabljajo pri kuhi
(rožmarin, origano, bazilika, drobnjak …),
pa so povezali s pripravo jedi ob
praznikih, ko se pri mizi zbere celotna
družina (božič, novo leto, velika noč …).
Učenci so nato v skupinah brali besedila o
treh zdravilnih rastlinah: kamilici, črnem
bezgu in lipi ter izdelali miselne vzorce, ob
katerih so vsebino predstavili sošolcem.
V sklopu projekta Vzgajamo zelišča so učenci uredili tudi
zeliščni vrt ob šoli. Odstranili so plevel, razrahljali zemljo in
tako rastlinam omogočili uspešnejšo pomladno rast.
Monika Derenčin

KRATKO POROČILO
POTEK DELA:
Zelišča in rože smo posušili med obteženimi časopisnimi listi. Iz posušenih zelišč smo izdelali
novoletne voščilnice.

Nekaj posušenih rastlinic smo plastificirali. Učenci so izrezali kroge, ki so jih obesili na vrbove
veje. Izdelali smo namizno praznično dekoracijo, ki nam je decembra krasila mize.

Za 8. marec so učenci narisali pisane vaze. Na vaze smo prilepili posušene rastline. Tako so
nastale lepe slike.

Petra Mikše

KRATKO POROČILO
POTEK DELA:
ZELIŠČNI VRT
V projektu so sodelovali učenci v oddelku
podaljšanega bivanja. Na vrtu ob šoli so
pripravili zeliščni vrt.
V tem šolskem letu so raziskovali zdravilna
zelišča, ki jih poznajo in uporabljajo njihovi
starši. Doma so se pogovarjali s starimi
starši in starši o zeliščih ter nam v šoli
predstavili svoja spoznanja. Sošolcem so
predstavili uporabo zelišč pri vsakdanji
pripravi hrane, kot je peteršilj, zelena,
drobnjak (...) in tudi uporabo za posebne
priložnosti, ob praznikih ali različnih praznovanjih. Spoznali smo, da drobnjak zelo obogati
okus potice z rozinami. Babica učenca, ki tako potico pripravi, nam je
obljubila, da jo bomo lahko ob prvi priložnosti tudi poskusili.
Ob raziskovanju pa se je porodila ideja o lastnem zeliščnem vrtu, zato smo
poiskali prostor in ob dnevu Zemlje tudi pripravili naš zeliščni vrt. Učenci
so posadili zelišča, jih vonjali in okušali, na koncu pa so gredice še
okrasili. Obljubili so, da bodo za zelišča skrbeli celo leto. Kasneje bodo
zelišča tudi sušili in jih pripravili za naslednje leto za novoletni bazar.
Liljana Intihar

