
Zeliščno pravljično januarsko 
potovanje so začeli v Krajevni 
knjižnici Ivanjkovci, nadaljevali v 
Krajevni knjižnici Središče ob Dravi 
in v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž. 
Poučno potepanje pa zaključili v 
osrednji knjižnici v Ormožu.

Pravljične urice seveda ni brez 
pravljice. Knjižničarka je otroke 
najprej popeljala v pravljico Zeli-
šča male čarovnice Lenčke. Preko 
čudovitih ilustracij so otroci na 
čarobni zobni krtački poleteli pod 
vrh lipe, kjer je v duplini domova-
la mala čarovnica Lenčka. To pa 
ni bila navadna čarovnica. Dan za 
dnem je točno ob določenem času 
nabirala najrazličnejše zdravilne 
rastline, iz katerih je pripravljala 
zdravilne čajne mešanice in tink-
ture. Otroke je naučila razlike med 
ščepcem in prgiščem, kaj so to po-

Ormož � Pravljične urice z zeliščarjem v knjižnici

Tudi zeliščni čaj je lahko super dober
Novo leto 2020 se je na mladinskem oddelku ormoške knjižnice začelo malo drugače. Kot prva Zelena knji-
žnica v Sloveniji so svoj t. i. zeleni program letos razširili še na najmlajše obiskovalce in bralce. V zimskem 
času, ko je izpostavljenost virusnim okužbam zelo velika, so za otroke pripravili pravljična potepanja v svet 
zdravilnih rastlin z zeliščarjem, domačinom Iztokom Luskovičem.
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parki in grgrala … Nazadnje jim je 
pokazala še veliko črno knjigo, na 
kateri je s posebnimi črkami pisalo 
Herbarij. Tukaj je svojo vlogo prev-
zel gost, zeliščar Iztok Luskovič, ki 
je otroke seznanil, kako se zelišča 
nabira, kje in kako se jih suši, shra-
ni. V ličnih škatlicah je s sabo prine-
sel zelišča, ki jih sam goji in nabira. 
Otroci so jih poduhali, jih otipali in 
prepoznavali. Ugotavljali so, pri 
katerih rastlinah nabiramo cvet, 

kje listje, morda lubje, korenine, 
plodove ali pa celo rastlino. 

Otroci so z zeliščarjem izbrali 
tri zelišča, ki krepijo našo telesno 
odpornost, in sicer bezeg, lipo in 
timijan. Zmešali so jih v čajno me-
šanico in iz nje pripravili okusen 
zeliščni čaj. Med pripravo čaja so si 
s čajno mešanico napolnili še svoje 
fi lter vrečke, jih shranili v priprav-
ljene papirnate vrečke in si jih kas-

neje odnesli domov. V prijetnem 
druženju, kramljanju in srkanju to-
plega zeliščnega čaja, oslajenega 
z domačim medom, se otroci kar 
niso mogli načuditi, kako okusen 
in dober je lahko čaj, ki ga pripra-
vimo sami. Mnogokrat se namreč 
zgodi, da otroci zeliščnih čajev ne 
marajo. Ščepec pravljične čarovni-
je pa lahko spremeni marsikaj.

Zelena knjižnica
Knjižnica Ormož je ena izmed le dveh Zelenih knjižnic v Slo-

veniji. Zeleni program pripravljajo že od leta 2016. Začeli so s 
Četrtkovimi zeliščarskimi popoldnevi v juliju in avgustu, ki so 
zasnovani kot sproščena tedenska poletna druženja, usmerjena 
k ozaveščanju in informiranju prebivalstva ter pridobivanju 
veščin in znanj, s pomočjo katerih obiskovalci izboljšajo svoje 
življenje. Gostje so povečini domači strokovnjaki s področja hor-
tikulture, biologije, botanike in ekologije. 
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