
Učenci in učitelji DOŠ 2 Lendava smo se tudi v šolskem letu 2017/2018 odločili 
za sodelovanje v nacionalnem UNESCO projektu                             

VZGAJAMO ZELIŠČA 

»V starem iščem novo.« 

 

Kot so že avtorji projekta ugotovili, se nam kljub vsemu napredku tehnologije dogaja, da se 

znanje in vedenje o naravi, rastlinskem svetu in zeliščih, ki se je v naših prednikih 'nabiralo' 

skozi leta, desetletja in stoletja, izgublja, pozablja in nezadržno propada. Dogaja se nam, da 

morda rastlino še poznamo, kaj več o njej pa ne vemo. 

Da bi ta znanja in praktična vedenja, ki so še ostala, ohranili, ter hkrati popestrili naš šolski 

vsakdanjik, že nekaj let skrbimo za naš zeliščni vrtiček. V letošnjem šolskem letu smo 

poznavanju in vzgoji zelišč namenili še več časa. Poleg samega dela na vrtičku smo zelišča 

spoznavali še na druge načine:  

 spoznavali smo njihovi uporabo, 

 ustvarjali izdelke: blazinice s sivko, družabne igre… 

 uporabljali zelišča pri pripravi hrane, 

 se igrali izdelane družabne igre… 

 

Pri vseh teh dejavnostih smo poskušali vključiti večino naših učencev, tako v času pouka kot v 

času podaljšanega bivanja ali pri interesnih dejavnostih. Naši učenci se zelo radi vključujejo v 

delo na vrtičku, prav tako pa se radi tudi igrajo. Zato smo temu posvetili veliko časa. 

Pred enim letom smo oblikovali naš nov zeliščni vrt: 

 



Jeseni smo pridno pobirali zelišča in jih sušili. 

           

 

Posušena zelišča smo shranili v posodicah. Uporabljamo jih pri pripravi hrane in čajev.  

 

   

 



Učenci so se lotili tudi sivkinih gredic pred šolo. Tudi sivko smo posušili ter z njo napolnil i 

blazinice v obliki mačke. 

   

   

         

Dolga zima je bila kot nalašč za družabne igre (igra Spomin z zelišči) ob toplem čaju. 

    

   



Ker je učencem igra z zelišči zelo zanimiva, smo se lotili izdelave družabne igre, ki smo si jo 
zastavili v preteklem šolskem letu. Igra ima obliko polžka kot naš zeliščni vrt. Vsebuje  
zanimiva vprašanja, izzive, kreativno razmišljanje in praktične naloge. Učenci s pomočjo igre 
in nalog utrjujejo znanje o zeliščih, ki jih lahko uporabijo v kulinaričnih in ustvarjalnih 
delavnicah (zeliščni namazi, čaji, mazila, dišeče vrečke...) 
 

     

    

                        

 



IGRA »PO POLŽKOVI ZELIŠČNI GREDI« 

Igro »PO POLŽKOVI ZELIŠČNI GREDI« sestavlja igralna podlaga, lesene figure in kocka 

(sposojene iz igre Človek ne jezi se) ter plastificirani lističi z nalogami. Igra je primerna za 2 

do 4 igralce od 6. leta starosti naprej. Cilj igre je čim hitreje priti od starta do cilja ter med 

potjo uspešno opraviti zadane naloge. 

*Lističe z nalogami lahko po želji spreminjamo, dodajamo nove naloge in izzive... 

NAVODILA ZA IGRO:  

Vsak igralec postavi svojo leseno figuro na start. Začne igralec, ki s kocko vrže največje 

število. Igralec vrže kocko, ter premakne svojo figuro za toliko polj, kot kaže kocka. Če s svojo 

figuro pristane na polju s sliko, ga čaka naloga. Iz kupa izvleče listič z nalogo ter jo poskuša 

pravilno rešiti. Če nalogo pravilno reši, gre lahko za eno polje naprej. Če pa naloge ne uspe 

pravilno rešiti, se pomakne za eno polje nazaj. Sledi naslednji igralec. Zmaga igralec, ki prvi 

prispe do cilja.                                                                                                                                                 

 

Končno pomlad!  

Na vrtu pa trava!  Prijeli smo za orodje in se lotili pomladnega čiščenja trave. 

   

 



 

 

Poskrbeli smo tudi za gredice s sivko. 

   

Z našim delom na zeliščnem vrtičku bomo seveda nadaljevali še v naslednjih tednih ter 

skrbeli, da se bodo zelišča ponovno lepo razrasla. Z veseljem jih bomo uporabili pripripravi 

jedi, čajev in drugih napitkov, mazil.  


