
Z BUČAMI V EVROPO 

 

Poleg dišečih kostanjev, sladkega grozdja in skrivajočih se gob sploh na Štajerskem 

ne moremo mimo okrogloličnih gospodičen buč, ki privabljajo naš pogled z živahnimi 

barvami in zanimivimi oblikami. Na naši šoli pa so se dotaknile tudi naših brbončic in v 

vsakem pustile željo po 'še'. 

V tem šolskem letu teče drugo leto mednarodnega projekta Comenius, v katerem smo 

povezani s še osmimi evropskimi državami, ki zaobjemajo Evropsko skupnost od 

Turčije na jugu, Danske na severu. Španije na zahodu ter Romunije na vzhodu. V 

kratkem času smo naredili veliko, zanimajo pa nas predvsem podnebne razmere ter 

posledično pridelava in uspevanje različnih vrst kultur. V aprilu smo tako pridobili kos 

zemlje, kjer so našle svoje mesto buče, poleg njih pa tudi sončnice, čebula in fižol. S 

skrbjo so učenci negovali sadike, kasneje pa s ponosom pobirali plodove.  

Glede na bogato bero smo se odločili pridelek deliti z vsemi učenci naše šole pa tudi 

njihovimi družinami. In v tednu otroka, ko prižigamo še več iskric v otroških očeh, 

privabljamo še več nasmeha na ustnice otrok in v njihova srca vnašamo še več toplote, 

smo izpeljali bogat dan, ki bo prav gotovo lepo zapisan v spominu naših učencev in 

zaposlenih.  

Začelo se je navsezgodaj zjutraj, ko so predstavniki razredov prejeli sestavine za 

delo ter se odpravili v prostore za kuhanje pod nadzorom ustrezno usposobljenega 

strokovnega osebja. Naloge učencev so bile raznovrstne in nastajale so ne samo lične, 

temveč izredno okusne jedi, ki so zadovoljile še tako zahtevnega gurmana. Ob koncu 

dopoldneva smo se tako lahko pohvalili s kompotom, kruhom, različnimi namazi, rižoto, 

njoki, zelenjavno prilogo, juho, zavitkom, pecivom, karameliziranimi bučnicami, pito in 

ocvrtki – vsem pa so bile skupne buče, ki so se izkazale kot izvrstna sestavina za 

pripravo prilog, glavnih jedi in sladic.  

Učenci devetega razreda, ki so nad celotnim potekom in organizacijo bdeli ter držali 

vse niti v rokah, so izdelke opremili z napisi ter jih v popoldanskem času ponudili 

staršem na tržnici buč, ki je vse obiskovalce s svojo urejenostjo pritegnila, predvsem 

pa so bili presenečeni nad bogato ponudbo ne le jedi, temveč tudi okrasnih buč za 

jesenske aranžmaje in zanimivih čarovnic, ki so že klicale po koncu meseca.  

Pomembno sporočilo tega dne pa ni le rezultat trdnega dela, ki se je kazalo v 

raznoterih dobrotah in urejenosti razstavnih prostorov, veliko pomembneje je, da so 

otroci znali in hoteli prevzeti nase naloge in zadolžitve, katere so izpeljali vestno in 

natančno. In še nekaj, delo nas je družilo, bogatilo, v nas razvijalo čut odgovornosti, 

predvsem pa nam dajalo veselje ob prvih kalčkih, olistanih steblih, nabreklih popkih, 

nežnih cvetovih in čvrstih plodovih, ki so nas skupaj pripeljali do tega dne, ko smo krog 

sklenili, bučna semena pa shranili za prihodnje leto, za nov krog prijateljevanja. 
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