
TIMIJAN 

Mali detektivi: v lončku v razredu učenci pogledajo timijan in ga poiščejo na vrtu ali sosednjih vrtovih. 

Obisk teh timijanov: kako ga prepoznamo, kako diši, ali obstaja več vrst.. 

Setev februarja v lončke na okensko polico šole, aprila/maja presajanje v zeliščno gredo ob kamenje; 

pogovor o rastnih pogojih. Skupaj z drugimi zelišči se ga lahko posadi v  izdolbene štore ali v debla na 

katerih sedijo učenci. 

 Gojenje sadik tudi za tržnico in za domov. 

 

Povezava s predmeti: 

ANG: poimenovanje v angleščini, latinščini 
SLO: opis s pridevniki, zgodbica, pesmica 
GLASBA: pri SLO napišejo pesmico, pri glasbi uglasbijo. Pojejo pesmice o timijanu, tudi tuje. 
ZG:  uporaba timijana v starih časih/ viri/ stari starši pripovedujejo 
GEO: raziskovanje izvora 
LIKOVNA VZGOJA: izdelujejo glinene lončke, jih barvajo, izdelujejo lično embalažo, tablice za 
označevanje, izdelava papirja s cvetovi timijana, izdelava zeliščne gredice….se prepleta s TEHNIČNIM 
POUKOM 
BIO: herbarij različnih timijanov in različnih faz razvoja, opis rastline,  uvrstitev v deblo, sorodniki 
timijana, uporaba v medicini, fenologija 
GOS: uporaba v prehrani, izdelava pripravkov (čaji, mazila, tinkture, sirup, med), izdelava vrečk s 
timijanom proti kašlju, sušenje timijana, sestava jedilnika s timijanom, nabiranje zelišča za čaj za v 
šolsko kuhinjo. 
FI: učenci posadijo timijan na različnih tleh in opazujejo rast. Merijo osvetljenost, pH, T zemlje, 
količino padavin ter na podlagi meritev in opazovanja rasti rastline sklepajo na optimalne rastne 
pogoje. 
MA/RAČ: Parametre pridobljene pri FI prikažejo v obliki grafa. Video film. 
KE: destilacija eteričnega olja, izdelava mila, kromatografija. 
ŠPORT: športni dan nabiranja zelišč za šolsko kuhinjo (čaj)  kot včasih. 
 

Kako vključiti osebje šole? 
 
ČISTILKE čez poletne počitnice po potrebi zelišča zalijejo  in poberejo. 
HIŠNIK: Ves čas prisoten 
UČITELJI: vsi sodelujejo 
KNJIŽNIČARKA s strokovnim gradivom, objavami 
ŠOLSKI EKOTEAM 
 

Udejstvovanje na: 
 
Lokalni tržnici, bazarju, sejmih (Narava zdravje, Altermed…) 
2x letno delovna akcija s starši 
Dan odprtih vrat 
Tradicionalni slovenski zajtrk. 
Sodelovanje s čebelarsko zvezo Slovenije. 
Lokalno turistično društvo – ogledi šolskega vrta. 
Šolske ekskurzije na vrt. 
Otroci učijo starše, zato izdajo knjižico z opisom rastline, načinom pridelovanja ter  recepti.  
Šolske  kulturne prireditve naj bodo na vrtu. 



RODITELJSKI SESTANEK ZA STARŠE na temo: Pomoč vrta pri vzgoji otrok /  Vrt je pomemben 
dejavnik pri  vzgoji  otroka.  
 
 

Za objave skrbijo: 
 
Novinarski krožek, foto video krožek, krožek vrt in zelišča. 
Objavljanje v lokalnih časopisih, spletni strani šole/občine/ITR 
Oblikovanje FB strani: VRT JE ZAKON 
 
 


