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Pri nas poznamo buče in jih gojimo že mnogo dlje, 
kot praznujemo noč čarovnic. Buče, ki smo jih včasih 
gojili predvsem za krmo prašičem in za bučno olje, po-
stajajo danes vse  pogosteje  del naše prehrane, pred-
vsem različne vrste in sorte, ki jih prej nismo poznali.

Buča pa nima svojega mesta samo v strokovni litera-
turi, temveč tudi v leposlovju. Beseda buča je največkrat 
uporabljena v prenesenem pomenu, in sicer slabšalno.

Buča kot simbol se največkrat pojavlja v pravljicah 
za otroke, v katerih nastopa kot čudežna rastlina. V 
pravljici o Pepelki se buča spremeni v kočijo, v Butal-
cih nastopa kot kobilje jajce in v pripovedkah pogosto 
kot domovanje mnogih živali in pravljičnih bitij.

Hitra, skoraj magična rast buč velikank je očitno 
navdušila mnoge pisatelje in našla svoje mesto tudi v 
ljudskem izročilu po vsem svetu.

Tudi v sodobni literaturi za otroke si pisatelji in pe-
sniki bučo večkrat sposodijo kot simbol za okroglo, 
robustno, neuko, neumno ali kot v pravljici Svetlane 
Makarovič Buča v šoli simbol za črko O.

Zakaj ravno buče?

Prav zaradi pestrosti plodov so buče čudovit pripo-
moček, ob katerem lahko otroci spoznavajo pestrost in 
raznolikost narave. Buče so enoletne rastline, tako da 
lahko v nekaj mesecih otroci spoznavajo spreminjanje 
in rast rastline, od semena do cveta oziroma semena.

Vse te prednosti, ki jih nudijo buče, smo uporabili 
za izvedbo naravoslovnih dejavnosti, preko katerih so 

otroci spoznavali rast rastlin in njihovo raznolikost. 
Otroci so spoznali:
− delo na vrtu, polju in vrtno orodje, 
− da seme potrebuje za kalitev vodo, 
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Povezovanje naravoslovja z drugimi 
vsebinami kurikuluma osnovne šole 
– buče v prvem triletju
v zadnjem času pri nas vse pogosteje konec oktobra z  bučami krasimo naše domove.  Za 31. 
oktober jih izdolbemo ter v notranjosti prižgemo svečko. To navado smo prevzeli po angleško 
govorečih deželah, kot so npr. Amerika, Kanada, Avstralija in irska. v teh deželah praznujejo 
t. i.  dan čarovnic ali Halloween. Halloween je pravzaprav star keltski praznik, ko slavijo boga 
sonca. Kelti so verjeli, da lahko 31. oktobra ponoči mrtvi vstanejo iz grobov. Ljudje so se bali, 
da bi jih mrtvi na to noč obiskali, zato so si nadeli kostume oz. različne maske, prepevali, 
plesali in delali velik hrup, da bi mrtve prepodili.

O bučah

Buče so enoletne rastline, ki so jih prinesli iz 
tropske Amerike. Buče so iz rodu Cucurbita, ki 
vsebuje okrog 25 vrst, vendar jih samo nekaj po-
znamo kot kultivirane rastline. Najbolj so pozna-
ne Cucurbita pepo (navadna buča, bučka), C. 
maxima (orjaška buča), C. moschata (moškatna 
buča), C. mixta (ayote buča) in C. ficifolija (figo-
volistna buča). V okviru posamezne vrste pozna-
mo še različne sorte. Razlike med posameznimi 
vrstami in sortami so lahko zelo velike. Razlikuje-
jo se tako po velikosti, obliki, barvi, strukturi lu-
pine in tudi okusu mesa, času skladiščenja in upo-
rabi. Plodovi nekaterih buč so sladkastega, lahko 
pa tudi grenkega okusa. Plodovi so lahko zeleni, 
rumeni, oranžni, beli, progasti, pisani, rebričasti, 
bradavičasti, gladki, okrogli, ploščati, jajčasti, po-
dolgovati ali zaviti. Razlikujejo se tudi po velikosti 
in teži. Buča Ayote ima seme bleščeče belo s sre-
brnkastim robom. Seme je razmeroma veliko, 
praženo pa je izredno okusno, zato ponekod goji-
jo to vrsto buč predvsem zaradi semen.
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− da zelene rastline potrebujejo svetlobo, vodo, zrak in 
prst, 

− da rastline zrastejo iz semen, čebulic, gomoljev, po-
taknjencev,

− razvojni krog buče in drugih poljščin, 
− spreminjanje žive narave, 
− podrobnosti in razlike semen, 
− živali, ki živijo na vrtu in polju,
− prehranjevalne verige. 

Pri tem so se navajali na skupinsko delo, na strpnost 
in razvijali pozitiven odnos do narave. Razvijali so na-
ravoslovne spretnosti in sposobnosti zavestnega opa-
zovanja, primerjanja, razvrščanja in raziskovanja z 
uporabo vseh čutil.

Pomen izkustvenega učenja

Če želimo otrokom približati razvojni krog buče, 
njeno uporabo in življenjski prostor, potem so naju-
činkovitejše konkretne izkušnje, ki jih pridobijo z  na-
ravoslovnimi dejavnostmi. Lahko jih izvajamo v razre-
du in na prostem, a s poukom v naravnih življenjskih 
prostorih (polje, vrt) pri otrocih oblikujemo aktiven 
odnos do okolja, razvijamo sposobnost mišljenja in 
povečamo aktivnost. Na podlagi lastnih izkušenj otro-
ci lažje interpretirajo dogodke in svet okoli sebe. S 
tako obliko dela jim vzbudimo radovednost do vsega, 
kar jih obdaja. Vse že prej navedene postavljene cilje 
smo kvalitetneje dosegli z neposrednim preučevanjem 
vsebin (ki jih ne morem prenesti v učilnico), s teren-
skim delom, ki omogoča izkustveno učenje. Začutiti 
in doživeti vrt in polje z vsemi čutili je mogoče le v 
naravnem okolju. Ta nam daje možnost, da se čudi-
mo, veselimo, raziskujemo, občudujemo in vzljubimo 
rastline in živali oziroma vso lepoto narave, ki nas ob-
daja. Samo delo na terenu pa nam poleg naštetega po-
nuja tudi neizmerno veliko možnosti za povezovanje 
naravoslovja z drugimi predmeti (slovenščina, mate-
matika, glasbena vzgoja, likovna vzgoja).

vključevanje okolja

Naravoslovne dejavnosti na temo o bučah smo z 
učenci prvega razreda začeli izvajati v aprilu in jih za-
ključili v novembru. Izkoristili smo vaško okolje naše 
šole in bližino vrtnarije, ki se je že pred leti začela ak-
tivneje ukvarjati z gojenjem buč kot kulturnimi rastli-
nami in pozabljeno poljščino. K našemu projektu smo 
želeli pritegniti čim več zunanjih sodelavcev in s tem 
še tesneje povezati šolo kot institucijo z občani krajev-
ne skupnosti in širše.

Vrtnarija nam je ves čas projekta nudila strokovno 
pomoč, nam preskrbela literaturo o bučah, ki pa žal ni 
prevedena v slovenščino, nam odstopila del njive, ka-
mor smo posadili sadike buč, ki smo jih vzgojili iz se-
men, in nas aktivno vključila v delo na polju ter kasne-
je na srečanje bučarjev, kjer smo svoj projekt tudi 
predstavili in razstavili naše izdelke.

Starši naše učenke so nam v bližini šole prijazno od-
stopili del vrta, kjer smo lahko aktivno spoznali delo 
na vrtu v različnih letnih časih, vrtno orodje in celo 
posadili in posejali nekaj vrtnin, ki smo jih kasneje 
tudi z veseljem pojedli.

Kuharica v šolski kuhinji je skupaj z nami in ob po-
moči staršev pripravljala različne bučne in zelenjavne 
jedi in nam tako pomagala vzljubiti okus zelenjave in 
razbliniti stereotip o buči kot hrani za živino.

Slika 1: Izdelki iz buč.

recept za bučno juho

Sestavine, ki jih potrebujemo:
− 1 čebula,
− 1 buča (lahko zelena ali hokaido),
− 3 stroki česna,
− žlička kisle smetane,
− sol,
− poper,
− peteršilj,
− bučno olje.

Postopek:
Čebulo narežemo na večje kose in bučo prav 

tako. Skupaj na hitro popražimo, dodamo česen, 
osolimo in zalijemo z vodo. Malo pokuhamo, od 
5 do10 minut in pretlačimo s paličnim mešalni-
kom. Dodamo žličko kisle smetane in poper ter 
sesekljan peteršilj. Na koncu pokapljamo z buč-
nim oljem.
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Projekt je s časom postal tako odmeven, seveda po 
zaslugi otrok, ki so doma z veseljem in neverjetno nav-
dušenostjo pripovedovali o svojih aktivnostih, poveza-
nih z bučo, da so zanj vedeli skoraj vsi občani in nam 
jeseni velikodušno prinašali v šolo različne vrste okra-
snih buč in buč velikank. Večina si je ogledala našo raz-
stavo buč, likovnih izdelkov, strašil, zapisov o dejavno-
stih v času projekta in poskusila naše bučne dobrote.

Predstavitev projekta

Oktober je čas, ko so buče zrele za spravilo. Ker je 
bilo poletje sušno, je bil naš bučni pridelek skromnej-
ši. Z otroki smo buče pospravili s polja in jih razstavi-
li na ogled širši javnosti. Domačini, ki so dobro po-
znali naš projekt, so nam vso jesen v šolo prinašali 
najrazličnejše buče, tudi buče velikanke.

 
Sodelovanje na bučarjadi

Na bučarjado v vrtnariji smo bili povabljeni tudi 
učenci z našim projektom o bučah.

V ta namen so vsi učenci podružnične šole pri likov-
nem pouku iz buč izdelovali bučne lučke – strahove, 
figure ali poslikali buče z različnimi tehnikami. Izdel-
ke smo na bučarjadi razstavili in prikazali obiskoval-
cem nekaj dejavnosti z bučami, ki otrokom in odra-
slim vedno prinesejo veliko veselja.

Na bučarjadi se je zbralo veliko obiskovalcev in po-
nosno smo razstavili svoje umetnije iz buč.

Aktivno smo sodelovali v najrazličnejših delavnicah. 
Izrezovali smo bučna strašila, poslikavali buče z različ-
nimi barvnimi vzorci in izdelovali bučne figure iz raz-
ličnih vrst buč in drugih naravnih materialov.

Zaplesali smo skupaj s pravim Indijancem in pekli 
okusne buče na žerjavici. Pokušina bučnih jedi je tekni-
la prav vsem otrokom. Jedli smo surove buče, pa bučne 

marmelade in kompote, različne vrste kruha in peciva iz 
buč. Najbolj so nam teknile bučne juhe in torte, oblite 
s čokolado ter nadevane s sočnimi bučkami.

Skupaj s starši smo si ogledali pisano razstavo najra-
zličnejših vrst buč. Najbolj pa so nas seveda pritegnile 
buče velikanke, na katerih smo lahko celo sedeli, jih 
božali, skušali dvigniti in objeti. Tudi stehtali smo naj-
debelejše. Zares so bile ogromne in najrazličnejših 
barv ter oblik.

Iz gline smo oblikovali bučke – lučke za noč čarov-
nic, iz papirja smo izrezovali bučne košarice. Najpo-
membnejše pa je to, da smo se ves dan neizmerno za-
bavali, se nasmejali, prepevali in naklepetali.

Predstavitev projekta staršem na šoli

Projekt o bučah smo zaključili s predstavitvijo celo-
tnega projekta svojim staršem, prijateljem, babicam in 
dedkom.

V ta namen smo šolo spremenili v pravo bučno deže-
lo. Vhodna vrata sta čuvali dve veliki bučni figuri, po 
hodnikih so visele naše likovne umetnije na temo buče. 

Slika 3: Izdelava bučnih figur. 

Slika 4: Čudili smo se bučam velikankam. Slika 2: Razstava naših izdelkov.



31

Slika 5: Razstava bučnega pridelka. 

Slika 6: Naredili smo plakate. 

Tudi razstava našega bučnega pridelka ni bila tako skro-
mna, kot smo glede na sušo pričakovali. Svoj projekt 
smo predstavili preko plakatov, ki so jih otroci vse te 
mesece sproti izdelovali. Fotografije so prikazovale ča-
sovno zaporedje dogodkov in aktivnosti. Program smo 
popestrili z igro Buča v šoli, nekaj ugankami in pesmi-
cami, ki govorijo o resničnih in pravljičnih bučah.

Otroci so v pripravah na predstavitev našega sedem-
mesečnega dela aktivno in z zanosom sodelovali. Po-
bude in ideje so kar deževale, ustvarjalnosti in delovni 
vnemi pa kar ni bilo konca. To je bila edinstvena pri-
ložnost, da so otroci pokazali, koliko znanj in izkušenj 
so si v tem času pridobili, kako pozitivna klima se je 
ustvarila v razredu in kako usklajeno so sodelovali 
med seboj, se poslušali in dopolnjevali.

Za konec so nas starši presenetili z veliko bučno tor-
to in nepozabnim aplavzom, ki je marsikateremu 
otroku in učiteljem izvabil v oči solze sreče. To je bila 
največja nagrada za naše delo, pa čeprav smo se ves čas 
projekta le igrali, raziskovali in tešili svojo vedoželj-
nost. Prav slednje je bil tudi naš namen.

Kalitev bučnega semena –
opis postopka

Pred aktivnostmi smo se pogovarjali o poteku dela 
in namenu sajenja bučnih semen.

Lončke smo napolnili s prstjo. Vsak otrok je imel 
svoj lonček in ga označil z imenom. V vsak lonček 
smo posejali bučna semena. Semena smo zalili. Lonč-
ke smo postavili na toplo okensko polico v učilnici. 
En lonček smo dali na zunanjo okensko polico in 
opazovali, kdaj bo iz prsti pokukala rastlinica.

Svoje posejane buče v lončkih smo vsak dan opazo-
vali, jih zalivali in si pridno beležili svoja opažanja. 
Nismo pozabili na lonček zunaj, iz katerega ni in ni 
hotela pokukati rastlina.

Z izvedeno dejavnostjo so otroci preko lastnih ak-
tivnosti spoznali, da je za kalitev in rast potrebna pri-
merna temperatura prav tako kot takrat, ko smo ka-
lili fižol. Takrat smo tudi potrdili, da je za kalitev 
potrebna voda.


