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VZGAJAMO ZELIŠČA
»V starem iščem novo.«
Tema 2021-2022: ZELIŠČNI PRIPRAVKI

KRATKO POROČILO

POTEK DELA:
• Šolski vrt Gimnazije Jožeta Plečnika praznuje letos že sedmo leto.
• Vsako pomlad, t.j. z mesecem aprilom, v celoti zasadimo šolski vrt, ki meri po velikosti
50 m2, konec jeseni pa pospravimo še zadnje pridelke.
• Glede na dane razmere vsako leto posadimo okoli 113 rastlin, t.j. 28 vrst zelenjave, 27
vrst dreves, grmovnic in cvetočih rastlin ter 17 vrst zelišč.
• Zelišča, ki domujejo na šolskem vrtu, so: majaron, origano, timijan, žajbelj, cikorija,
melisa, ožepek, monarda, pravi pelin, bela mrtva kopriva, bazilika, koper, rman, boreč,
drobnjak, kamilica, meta, ognjič, šetraj, kumina, žametnica.
• Lansko leto smo posvetili učne ure tudi uporabi zelišč v kulinariki in medicini, kar je
razvidno iz priloženih fotografij. Posebej zato smo med nas povabili strokovnjake s tega
področja, ki so nam pokazali osnovne postopke priprave in uporabe zelišč. Posebej za
kulinariko so poudarjali, da velja načelo »manj je več«, kar pomeni, da ne smemo
pretiravati v količini dodanih zelišč, da ta še ohranijo svoj primarni okus.
• Ker ima vrt najprej izobraževalni vidik, je pestrost izbranih rastlin izredno velika. S
posameznimi predstavniki so zastopane skoraj vse skupine zelenjadnic, ob njih pa
rastejo tudi okrasne trajnice in lesnate rastline. Zasaditev temelji na kombiniranju
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dobrih sosedov, tako da rastline ena drugi pomagajo in se dopolnjujejo. Vsakokratno
poudarjanje sožitja med rastlinami deluje tudi pedagoško na dijake.
Med rastlinami je tudi precej medonosnih zelišč in cvetja, kamor hodijo na pašo
mestne čebele, ki domujejo na Rožniku, ter ljubljanski metulji. Seveda je najboljša paša
namenjena našim domačim šolskim čebelam »šubelicam«, ki so lansko leto kljub težkim
razmeram »pridelale« 10 kg medu.
Sožitje šolskega vrta v tretjem nadstropju s šubelicami iz četrtega nadstropja je
neverjetno. Najbolj nas je presenetilo dejstvo, da so čebele v mestnem okolju, in to v
strogem centru Ljubljane, lahko našle toliko cvetnega prahu, da smo pridelali omenjeno
količino medu.

