Drage učenke in učenci, lepo pozdravljeni!
Teden dni je minilo, odkar so se vse dejavnosti
v zvezi s šolo in učenjem preselile v vaše domove.
Tudi v podaljšanem bivanju se
bomo do nadaljnjega družili na daljavo.
Upam, da ste vsi zdravi, da se pridno učite in
da skušate urice prostega časa
preživljati aktivno in zanimivo.
Te dni je pomlad končno potrkala na naša vrata.
Če imate možnost, pojdite v naravo in opazujte
njeno prebujanje. Travniki so v tem času polni
spomladanskih cvetlic.
Sama na sprehodih največkrat srečam trobentice,
ki sodijo med naše najbolj zgodnje pomladne cvetlice.

Ali ste vedeli, da trobentice niso le lepe, ampak tudi zelo uporabne cvetlice? Njihove cvetove
lahko posujemo po solati ali pa enostavno cvet ali dva pojemo kar mimogrede na sprehodu. 

Še ena od možnosti pa je, da iz njih pripravimo zdravilen čaj. Lahko uporabimo sveže
cvetove ali pa jih prej posušimo. Kako? Enostavno!
1. Skupaj s starši (ter tudi bratci in sestricami) se na sončen dan odpravite na sprehod in
v košarico naberite cvetove trobentic. Ne nabirajte jih le na enem mestu, temveč jih
nekaj pustite v naravi, kjer bodo lahko še naprej oznanjale pomlad!
2. Doma nabrane cvetove takoj vzemite iz košare in jih položite na ravno podlago (na
primer na večji pladenj, obložen s papirnatimi brisačami). Pazite, da so cvetovi
enakomerno razporejeni po celotni površini podlage.

3. Pladenj s cvetovi trobentic postavite v suh, zračen in topel prostor. Vprašajte starše,
kateri prostor v vašem domu je za to najprimernejši. Ne sušite cvetov na soncu –
močna svetloba uniči zdravilne snovi v njih.
4. Po nekaj dneh preverite, ali so se cvetovi posušili. Bodite potrpežljivi, saj sušenje
rastlin potrebuje nekaj časa!

5. Posušene cvetove pospravite v papirnato vrečko. Nanjo napišite ime posušene rastline
ter jo shranite v suhem, temnem in zračnem prostoru.

6. Posušene trobentice za čaj so pripravljene! Lahko si ga privoščimo takoj ali pa
počakamo na mrzle zimske dni.
Trobentica je le ena od spomladanskih cvetlic. Ali poznate še katero izmed njih? Na spodnji
povezavi lahko preverite, kako dobri ste v poznavanju rožic, ki jim pravimo tudi znanilke
pomladi.
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/naravoslovje/znanilci/znanilci_pomladi.htm
Pa še to: Ali morda veste, kako je trobentica dobila svoje ime? Vabim vas, da napišete
kratko zgodbico o tem, narišete strip ali pa risbo na to temo in mi izdelke pošljete na
elektronski naslov: polona.kapitan@guest.arnes.si Lahko mi pošljete tudi kakšno fotografijo,
če se boste odpravili nabirat rožice v naravo.

Lepo vas pozdravljam,
učiteljica Polona

VIRI:
fotografije: osebni arhiv.

