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VRTEC MAVRICA 

 

POROČILO O DELU NA PROJEKTU 

 

OD PŠENIČKE DO POTIČKE 
 

Učenci 3. razreda smo se v začetku šolskega leta odločili za celoletni projekt Od pšeničke do 

potičke. Odločili smo se, da bomo spremljali njivo pšenice od setve do žetve. Ob tem se 

zahvaljujemo gospodu Milanu Hozjanu, ki nam je dovolil, da smo lahko spremljali delo in rast 

na njegovi njivi. Vsak mesec smo pridno spremljali rast pšenice na njivi. Ugotovili smo, da je 

letos bilo posebno leto z velikimi vremenskimi nihanji (od sušnega obdobja, obdobja s preveč 

padavinami, veliko snežnih padavin pozimi ter visokih in zelo nizkih temperatur pozimi). Sami 

smo pšenico posejali na praznik Sv. Barbare v decembru, kot to narekuje ljudski običaj in ga 

pripravili za jaslice oz. božično dekoracijo.  

 
 

Klasje pšenice se je začelo pridno polniti in kmalu po koncu šolskega leta jo bo treba požeti.  

 

Kam pa z njo potem? 

 

Pot z zrnjem pšenice nas je ponesla do lesenega mlina na potoku Črnec v Odrancih. 
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Tam nam je uslužbenka občine Odranci, ga. Tadeja Gostan, razložila, kaj mi tukaj s pšenico 

lahko naredimo. Predstavila nam je samo občino Odranci, postopek mletja pšenice v mlinu in 

razkazala mlin. Zraven mlina stoji še kovačnica in žganjara. Tudi to smo si ogledali in se 

seznanili s postopkom kovačije in žganjare.  

Na potoku Črnec je v preteklosti stalo kar 7 mlinov. Eden izmed teh tudi v Odrancih. Rekli so 

mu Knausov mlin. Ostanki tega so vidni še danes. Pred leti se je tako občina Odranci odločila, 

da postavi prav takšni mlin ne daleč vstran od Knausovega mlina, ob urejeni kolesarski in 

sprehajalni stezi.  Nekoč je bil ta Knausov mlin prav poseben, saj je bil edini, ki je imel dva 

mlinska kamna in tako ima tudi današnji mlin dva mlinska kamna.  

V celoti je današnji mlin postavljen iz lesa. Del stavbe v mlinu zavzema mlinarjeva kuhinja in 

v podstrešju prostor za prenočitev. Pred mlinom pa vas pozdravita kipa iz lesa, mlinar in 

mlinarjeva žena. Mlin vsako leto spravijo v pogon in zmeljejo moko, ki jo ljudje lahko kupijo. 

Ob morebitnem nizkem vodostaju potoka Črnec pa le-ta lahko melje na elektriko.  

 

                    
 

Učenci smo bili nad ogledom navdušeni.  

 

Zdaj imamo moko. Kam pa zdaj? 

 

Do pridnih rok gospodinj Angele Ščernjavič starejše in mlajše, ki vsak teden kar nekajkrat 

zamesita kruh. Prikazali sta nam postopek priprave testa, vzhajanje kruha,  priprava krušne peči 

in peke. Pripravili smo kar 9 hlebcev kruha. Vsi so se hkrati pekli v krušni peki. Med peko je 

zadišalo tudi po domačem pecivu. Navdušenje pa je bilo še večje, ko smo kruh namazali z 

domačo zaseko in ga pojedli.  
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Da pa naš projekt ni bil zaman, bodo okusili naši starši na zaključni razredni prireditvi ob 

majhnem presenečenju. Upamo, da bo prijetno zadišalo, še bolj pa teknilo.  

 

 
 

Učenci 3. razreda z razredničarko Janja Babič iz OŠ Odranci 

 


