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

KRATKO POROČILO

POTEK DELA:
Z našimi malimi vrtičkarji iz 3. razreda smo na začetku šolskega leta poskrbeli za meliso in žajbelj.
Osmukali smo njihove zeliščne grmičke in posušili liste. Vsako leto smo skrbno čuvali na zeliščne
bazenčke z meto, pehtranom, majaronom in origanom, a smo jih morali v jesenskem času odstraniti,
ker so bili preveč namočeni zaradi obilice dežja, zelišča pa so bila uničena.
Ker smo se želeli še bolj podučiti o zeliščih, so učenci 1. razreda obiskali babico, ki živi blizu šole in se
že mnoga leta ukvarja z zelišči, ki jih goji na njenem vrtu. Ogledali, vonjali in celo okušali smo zelišča,
in sicer meto, meliso, pehtran, materino dušico, majaron, rožmarin, drobnjak, žajbelj in peteršilj.
Učenci so ugotovili, da jih vonj mete spominja na žvečilne gumije, pehtran ima vonj po sladkarijah,
materina dušica ima vonj po kremi, ki jo imajo nekateri doma, rožmarin in žajbelj sta imela premočan
vonj in učencem nista bila všeč, najbolj so oboževali drobnjak, ki so ga z veseljem tudi poskusili in
ugotovili, da trobi kot trobentica. Babica nam je podarila tudi suha zelišča, ki smo si jih še bolj
podrobneje ogledali in vonjali tudi v razredu. Učenci so takoj prepoznali meto, kamilice, origano in
materino dušico, saj jih je spominjalo na čaje, ki jih pijejo doma ali v šoli in na pico.
Iz mešanice nekaterih posušenih zelišč smo si skuhali tudi čaj. Kar v razredu smo si naredili čajanko in
čaju dodali nekaj limone in medu. Čaj so poskusili vsi in vsem je bil zelo všeč in prav zato smo ga
odnesli tudi naši ga. ravnateljici in ji tako polepšali dan.
Ker smo se v jesenskem času morali odreči našim zeliščnim bazenčkom, smo si v razredu naredili
majhen razredni vrtiček in posejali poleg zelenjave tudi nekaj zelišč. Ko bo zunaj bolj topleje, jih pomo
presadili v nov zeliščni vrtiček, ki ga bomo naredili skupaj z malimi vrtičkarji 3. razreda in dvema
učenkama 9. razreda, ki naš šolski vrt prostovoljno urejata kot MEPI učenki. Naš cilj na koncu šolskega
leta je, da uredimo zeliščni skalnjak. Naslednje šolsko leto se bomo lahko v jeseni veselili uspelih novih
zelišč.
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