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Med: zdravo darilo narave

NAGOVORILA ME JE
MODROST …
Obogatiti sem želela dodatni pouk.

Tanja Kastelic,
OŠ Preserje Pri Radomljah

Nagovorila me je modrost Alberta
Einsteina:
Če bi čebela izginila z obličja sveta,
ne bi bilo več rastlin, ne bi bilo več
živali in ne bi bilo več ljudi.

CILJI PROJEKTA
Temo o čebelah in medu medpredmetno
povezati s 7 učnimi predmeti:
• slovenščino,
• angleščino,
• naravoslovjem,
• gospodinjstvom,
• zgodovino,
• tehniko in tehnologijo,
• likovno umetnostjo.

• Poznavanje življenja čebel in
pomena medu kot hranilno in
energetsko bogatega živila.
• Izdelovanje različnih izdelkov.
• Strokovna ekskurzija v čebelarski
muzej Radovljica.
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SLOVENŠČINA
Beseda leta 2018

Pregovori o čebelah

Literarno ustvarjanje o čebelah
(pesmi, pravljice, dramsko besedilo,
strip)
Male marljive čebele, Čebela Ela, Od
čebelnjaka do medenjaka, Priden kot
čebela, Čebelice, Čebelji panj,
Čebele, hitro po med! …
Pravljica o čebeli, ki vključuje sedem
povezovalnih navad, katerim sledi
naša Glasserjeva kakovostna šola.

ANGLEŠČINA
Pesmi so učenci prevedli v
angleščino  razširili
angleški besedni zaklad,
spoznali številne nove
besede: čebela, čebelnjak,
čebelar, med, medeni
izdelki, zdravje, pridnost,
delavnost, nabirati, leteti,
oprašiti …
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NARAVOSLOVJE
Učenci so spoznali:
• življenje čebel,
• telo čebele,
• čebeljo družino,
• razmnoževanje čebel
• pomen ter koristnost
življenje človeka.

čebel za

GOSPODINJSTVO
• Učenci so spoznali, da ljudje že od
nekdaj uporabljajo čebelje pridelke,
vrste medu …
• V praktičnih urah gospodinjstva so
iskali recepte jedi z medom ter
ustvarjali medene izdelke.

ZGODOVINA
• Učenci so spoznali zgodovino panjskih
končnic, kaj so upodabljali na njih.
• Najbolj znane panjske končnice:
ženska, ki ji vrag brusi jezik, hudič, ki
v mlin nese staro in grdo babo, ven pa
jemlje mlado in lepo, lovčev pogreb…
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TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
Panjske končnice so brusili

LIKOVNA UMETNOST
Slikanje na panjske končnice
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EKSKURZIJA V ČEBELARSKI
MUZEJ V RADOVLJICI
• 20. maja – ob svetovnem
dnevu čebel – se bo projekt uradno
zaključil.
• Šestošolci bodo v šolske cvetlične
grede posadili rože in s tem sledili
sloganu slovenskih čebelarjev
Posadi rožo za čebelo.
• Učenci bodo s tem spodbudili druge
k razmišljanju, kako pomembne so
čebele za življenje in obstoj človeka.

POSADITE ROŽO ZA
ČEBELO TUDI VI!
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