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IZVLEČEK
V učnih načrtih za osnovno šolo je čebela in njen pomen za ţivljenje redko omenjena, zato
učenci ob zaključku obveznega osnovnošolskega izobraţevanja o čebelah vedo malo. V
nekaterih osnovnih šolah učencem nudijo obisk čebelarskega kroţka ali izbirni predmet
čebelarstvo, ponekod pa tudi čebelarske naravoslovno tehniške dneve.
Raziskovali smo moţnosti nadgradnje izobraţevanja osnovnošolskih učencev na
naravoslovno tehniških dnevih v Čebelarskem društvu Škofja Loka. Anketirali smo 34
učiteljev naravoslovja, biologije in razrednega pouka, ter 8 čebelarjev članov Čebelarskega
društva Škofja Loka, ki sodelujejo pri izvedbi naravoslovno tehniških dni.
Ugotovili smo, da bi postavitev čebelarske učne poti z naslovom »Čebelarstvo od
prazgodovine do danes« predstavljala pomemben doprinos k izobraţevanju osnovnošolskih
otrok, saj je pomembno, da osnovnošolske otroke izobraţujemo o pomenu čebel za
ţivljenje rastlin, ţivali in človeka.
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ABSTRACT

Bees are rarely mentioned in the curriculum for primary school. As the result, when
graduating from primary school, children have little knowledge about bees. Some primary
schools offer student clubs or elective courses about beekeeping whereas some schools
also provide naturalistically technical days on bees and beekeeping.
We examined the possibility of upgrade education for children from primary school with
natural sciences days on bees and beekeeping in beekeepers' association Škofja Loka.
We interviewed 34 class teachers and teachers of natural science and biology. We also
interviewed 8 members of beekeepers' association Škofja Loka, which cooperate at
realization of naturalistically technical days. We found out, that the setting up of
beekeeping didactic way with address Beekeeping from prehistory by today, were
introducing important contribution to education of primary school children. It is important,
that we are educating primary school children about meaning of bees for life of plants,
animal and humankind.
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1

UVOD

V zadnjem času vedno več pozornosti posvečamo skrbi za okolje. V preteklosti se
človeštvo ni zavedalo svojih dejanj ter posledic posegov v naravo. Človek namreč spozna
realno moč narave šele takrat, ko pride do velikih ekoloških katastrof. Največkrat so vzroki
za naravne nesreče v človeškem nepremišljenem poseganju v naravo, ki je posledica
neozaveščenosti posameznika. V zadnjem času je bilo veliko govora o poginu čebel, ki se
je zgodil ravno zaradi nepremišljene uporabe nekaterih fitofarmacevtskih sredstev.
Zavedati se moramo, da vsak posameznik lahko veliko prispeva k ohranjanju narave.
Pomembno je, da ohranimo okolje za nadaljnje generacije in da sedaj pričnemo vzgajati
otroke v ozaveščene ter informirane posameznike.
Večina ljudi spozna naravoslovne vsebine v obdobju obveznega osnovnošolskega
izobraţevanja. V učnih načrtih za osnovno šolo je čebela in njen pomen za okolje le redko
omenjena. Učenci tako ne spoznajo ţivljenja čebel in se ne zavejo njihove vloge za
ţivljenje. Nekatere osnovne šole sicer učencem ponudijo moţnost dodatnega izobraţevanja
preko čebelarskih kroţkov in izbirnega predmeta čebelarstvo. Tu učenci spoznajo teme
povezane s čebelarstvom in čebelo. Obstoj čebelarskih kroţkov in izbirnega predmeta
čebelarstvo je v veliki meri odvisen od zavzetosti, vedenja in znanja učiteljev o čebelah.
Ostalim osnovnim šolam je prepuščena izbira organiziranja čebelarske ekskurzije ali
naravoslovnega dneva o čebeli.
V zadnjem desetletju je v javnosti vedno bolj v ospredju skrb za Slovensko avtohtono vrsto
medonosne čebele Apis melifera carnica. Čebela ima izredno pomembno in kompleksno
mesto v naravi, še posebno tedaj, ko govorimo o raznih kmetijskih kulturah. S svojo
aktivnostjo čebele v naravi pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane, tako za človeka kot
tudi za ţivali, raznih industrijskih surovin, kakor tudi na človekovo zdravje in druge
dejavnike ţivljenja. Čebele z opraševanjem pripomorejo k ohranjanju ravnovesja v naravi,
omogočajo obstoj različnih ţivalskih in rastlinskih vrst ter seveda človeka, ob tem pa nam
dajejo čebelje pridelke, ki nam v hitrem tempu ţivljenja pomagajo krepiti in ohranjati naše
zdravje.
S pomočjo izobraţevanja ljudi pripomoremo k ohranjanju in razvoju čebelarstva v
Sloveniji, ter ozaveščanju o pomenu čebel za naše ţivljenje. V Čebelarskem društvu Škofja
Loka v zadnjem času posvečajo veliko pozornosti izobraţevanju osnovnošolskih otrok.
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Organizirajo naravoslovno tehniške dneve, kjer vsebine povezane s čebelo in čebelarstvom
učencem predstavijo na zanimiv in poučen način.
Namen diplomskega dela je raziskati obstoječe stanje izobraţevanja v Čebelarskem
društvu Škofja Loka ter opisati nove moţnosti razvoja. Največjo pozornost bom namenila
pripravi postavitve čebelarske učne poti z naslovom »Čebelarstvo od prazgodovine do
danes«. V raziskovalnem delu pa sem ugotavljala interes učiteljev biologije, naravoslovja
ter razrednega pouka iz izbranih osnovnih šol v okolici Čebelarskega društva Škofja Loka,
za izobraţevanje učencev na področju čebel in čebelarjenja.

10

Koblar J. Postavitev čebelarske učne poti, Diplomsko delo Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2011

2
VSEBINE O ČEBELAH V SLOVENSKIH UČNIH NAČRTIH ZA
OSNOVNO ŠOLO
Od leta 1998 so v Sloveniji v uporabi učni načrti za devetletno šolanje. Za razliko od starih
učnih načrtov so ti učni načrti ciljno naravnani, kar pomeni, da je učitelj predvsem obvezen
doseči cilje, ki so v učnem načrtu predvideni. Učne vsebine, aktivnosti, metode poučevanja
so sicer predlagane, a je izbira in uporaba le teh prepuščena učiteljevi presoji (Lahajnar,
2010).
Učni načrti za naravoslovno – matematično področje, ki so veljali pred letom 1998, v
sklopu naravoslovnih vsebin čebele omenjajo dvakrat. Prvič je predvideno pri predmetu
»Spoznavanje narave« v drugem razredu osnovne šole kot praktično delo učencev:
opazovanje čebel, mravelj, itd. Drugič so omenjene v šestem razredu kot najbolj znane
ţuţelke (Adamič, 1984).
Prenovljeni učni načrti, ki so v uporabi od leta 1998 dalje, so razdeljeni na tri triade.
Naravoslovne vsebine v prvi triadi
Učenci spoznavajo naravoslovne vsebine pri predmetu »Spoznavanje okolja«. Čebele ali
čebelarstvo v učnem načrtu ni posebej izpostavljeno, vendar lahko učitelj te vsebine izbere
v prvem razredu pri vsebinskem sklopu »Jaz in narava«. V učnem načrtu so predvidena
okolja, ki naj bi jih učenci spoznali v prvi triadi. Med temi so tudi kmetija, sadovnjak,
travnik, gozd in drugi, kjer ima čebela pomembno vlogo. Ena od specialno – didaktičnih
priporočil za prvi razred je, naj učitelj otroke spodbuja k odkrivanju preprostih povezav
med rastlinami, ţivalmi in okoljem. Specialno – didaktična priporočila so za drugi in tretji
razred primerno zahtevnejša (Krnel, 2001).
Naravoslovne vsebine v drugi triadi
Naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu
Predlagane teme za 4. razred so: Prostori za bivanje in gibanje; Ţivalska bivališča in
skrivališča. Predvidena dejavnost je ogled čebelnjaka, s tem učenci ugotavljajo stalnost
oblik in izdelave bivališč različnih ţivali, med njimi tudi čebel (Ferbar, 2000).
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Naravoslovje 6
Izbirna učna tema: Sadovnjak
Predvideno je opazovanje rastlin in ţivali v sadovnjaku. Eden izmed ciljev je, da učenci
spoznajo pomen ţuţelk pri opraševanju cvetov (Verčkovnik, 2000b).
Naravoslovne vsebine v tretji triadi
Biologija (8. razred)
Izbrana učna tema: Sistematika
Med drugimi so predvidene vsebine tudi mnogočlenarske skupine, med njimi členonoţci
(Verčkovnik, 2000a).
Izbirni predmet čebelarstvo
Od oktobra 1999 do junija 2001 je delovna skupina pod vodstvom Ivana Pehata pripravila
učni načrt za izbirni predmet čebelarstvo v osnovni šoli. Strokovni svet ga je potrdil junija
2001 in objavljen tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport republike
Slovenije. Glede na to, da so na nekaterih šolah ţe delovali čebelarski kroţki, so se
pojavile dileme o hkratnem obstoju izbirnega predmeta in kroţka na isto temo. Delovna
skupina na to odgovarja, da s tem, da imajo učenci moţnost izbire čebelarstva kot izbirni
učni predmet niso čebelarski kroţki nič na slabšem (Lahajnar, 2010). Pomembno je, da se
šole spodbudi, da učencem ponudijo tudi to moţnost, saj za to nimajo omejitev le voljo za
to morajo imeti (Pehant, 2002).
Učni načrt za izbirni predmet Čebelarstvo, prenovljen in izdan leta 2005, je zasnovan na
naslednji način:
Opredelitev predmeta
Izbirni predmet čebelarstvo se povezuje s predmetom Biologija v 8. in 9. razredu, traja eno
leto in obsega 35 oziroma 32 ur. Učenci dopolnijo in razširijo znanje in izkušnje, ki so jih
pridobili pri naravoslovnih predmetih. Spoznajo ţivljenje čebel kot ţivalske vrste, njihovo
ţivljenje, razvoj in člane čebelje druţine. Naučijo se rokovanja s čebelami, načina kako
oskrbovati čebele, jim odvzemati njihove pridelke in jih pravilno uporabiti.
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Spoznajo ekološki pomen čebel ter probleme, ki jih čebelarjem povzročajo zajedavci,
plenilci in bolezni. Spoznajo tudi načine zaščite pred čebeljimi piki in kako ravnati v
primeru čebeljega pika. Seznanili se bodo s čebelarstvom v Sloveniji kot del pridobitne
dejavnosti ter kot del naše kulturne in naravne dediščine.
Operativni cilji predmeta:
Učenec poglobljeno spozna odnose med ţivimi bitji in njihovim okoljem. Poseben
poudarek je namenjen prikazu odvisnosti razvoja rastlin od čebel ter spoznavanju ţivljenja
čebel. Prav tako spozna vpliv škropljenja in gnojenja na rastline in čebele, ter vpliv
sodobnega kmetijstva na obstoj čebel. Teoretične osnove vsebin se prepletajo z metodami
neposrednega opazovanja in praktičnega dela, kar omogoča učencem aktivno pridobivanje
znanja. S tem učenci utrjujejo, pridobivajo in poglabljajo znanje o povezanosti čebel in
njihovega okolja, kar je pomembno pri razumevanju ekoloških zakonitosti in
okoljevarstvene problematike.
Tako si učenci izoblikujejo pozitiven odnos do narave in se zavedo potrebe po ustreznem
ravnanju z okoljem.
Učne teme:
Pri izbirnem predmetu Čebelarstvo je predvidenih devet učnih tem:
-

Čebela se predstavi;

-

Čebelja druţina in prebivališče čebel;

-

Razvoj in ţivljenje čebel;

-

Ţivljenje odraslih čebel;

-

Čebelje telo;

-

Hrana čebel in čebelje paše;

-

Čebelji pridelki;

-

Ogroţenost čebel;

-

Čebelar – gojitelj čebel.
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Specialno didaktična priporočila
Poučevanje čebelarstva je potrebno čim bolj individualizirati ter prilagoditi znanju
posameznega učenca.
Poučevanje naj bo usmerjeno v samostojno delo ter poučevanje z izkušnjo in različnimi
metodami in oblikami dela. V procesu poučevanja naj bo čim manj faktografije.
Poučevanje naj poteka preteţno v šolskem čebelnjaku, v biološki učilnici pa le izjemoma
(Senegačnik, 2005).
Pobuda čebelarske zveze Slovenije
Čebelarska zveza Slovenije je za zaščito in ohranitev kranjske čebele ustanovila sklad za
ohranitev Kranjske čebele pri Čebelarski zvezi Slovenije.
Namen sklada je:
-

Pospeševanje izobraţevanja in usposabljanja mladih čebelarjev s poudarkom v
čebelarskih kroţkih;

-

nudenje materialnih pogojev za delovanje čebelarskih kroţkov;

-

seznanjanje širše druţbene skupnosti o pomenu čebelarstva in čebeljih pridelkov;

-

vključevanje širše druţbene skupnosti v prizadevanja za ohranitev Kranjske čebele;

-

utrjevanje pripadnosti čebelarjev društveni organizaciji in čebelarstvu kot delu
pomembne kmetijske panoge (Noč, 2010).

Prav tako so na Čebelarski zvezi Slovenije oblikovali pobudo, da bi v vseh osnovnih šolah
v Sloveniji uvedli naravoslovni dan o čebeli, tako, da bi vsi učenci spoznali ţivljenje
čebele, njen pomen za ljudi in naravo. Pobudo so posredovali na Ministrstvo za šolstvo in
šport in v Drţavni zbor Republike Slovenije. Utemeljena je z izjavo Republike Slovenije v
pristopni pogodbi k Evropski uniji, kjer se je Slovenija zavezala, da bo izvajala vse ukrepe
potrebne za ohranitev avtohtone kranjske čebele na ozemlju Republike Slovenije (Noč,
2009).
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3

ČEBELARSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA

3.1

ZGODOVINA ČD Škofja Loka

Z razvojem čebelarstva kot strokovne vede se je pokazala potreba po organiziranem
povezovanju čebelarjev. Prva čebelarska društva na prostorih sedanje Slovenije so bila
ustanovljena ţe v drugi polovici 19. stoletja. Datum ustanovne listine čebelarske
podruţnice Škofja Loka je 6. januar 1905. Tega dne se je na pobudo čebelarja Franceta
Rojine, takratnega urednika revije Slovenski čebelar, v Gostilni Guzelj zbralo dvajset
elitnih loških čebelarjev in ustanovili so podruţnico Slovenskega čebelarskega društva v
Škofji Loki. Prvi predsednik društva je bil Primoţ Ţontar, oroţniški načelnik v Kranju.
Društvo je imelo svojega tajnika in blagajnika. Kasneje so na pobudo vseh čebelarskih
organizacij, ki so delovale na območju Škofjeloške občine, 16.12.1945 ustanovili
Čebelarsko društvo Škofja Loka. V društvo je bilo sprva vključenih 11 druţin, po
reorganizaciji pa še osem. Prvi predsednik Čebelarskega društva je bil Valentin Noč.
Kasneje so se v društvo zaţeli vključevati tudi drugi čebelarji in tako je društvo doseglo
svoj vrhunec leta 1976, s 126 člani. Društvo je najbolj zaţivelo v obdobju predsedovanja
Janeza Tavčarja (od leta 1962 do 1981), ki je organiziral vsakoletne strokovne izlete,
praznovanja ob jubilejih društva in piknike. Ob praznovanju 70 – letnice so člani društva
razvili svoj prapor z 10. častnimi trakovi in 100. srebrnimi in zlatimi ţebljički. Čebelarsko
društvo Škofja Loka danes povezuje okoli 130 članov čebelarjev in je trenutno
najaktivnejše v vsej svoji zgodovini. Aktivno se povezujejo z ostalimi čebelarskimi društvi
v regiji in delujejo kot član Čebelarske zveze Slovenije. Predvsem v zadnjem času je
glavna dejavnost društva moderniziranje čebelarjenja in strokovno izobraţevanje
čebelarjev. Skrbijo tudi za ohranjanje čebelarske kulturne dediščine, saj so pred nekaj leti
obnovili 100 let star Fikov čebelnjak, v katerem so zloţeni panji kranjiči (Bizovičar, 2006).
V sodelovanju z veterinarsko sluţbo skrbijo za zdravstveno varstvo čebel z izvajanjem
vsakoletnega zatiranja varoe1 pri vseh čebelarjih. Prav tako sodelujejo s kmetijsko
svetovalno sluţbo, z opozarjanjem uporabnikov o pravilni uporabi zaščitnih sredstev v
kmetijstvu. Sodelujejo tudi z več čebelarskimi društvi v Sloveniji. Tesneje so povezani z
belgijskimi čebelarji iz Masmechlna (Belgija). Prizadevnost društva so opazili tudi na
1

Zajedavska pršiča, ki srka hemolimfo čebeljih bub, odraslih čebel delavk in trotov, na medonosni čebeli
Varroa destructor (Bokal, 2008).
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Občini Škofja Loka, ki je julija 2010 društvu podelila visoko občinsko priznanje - srebrni
grb Občine Škofja Loka. Aktivno vlogo v okolju jim danes omogoča na novo zgrajen dom
čebelarjev, katerega so loški čebelarji postavili v Brodeh pri Škofji Loki. Od začetka aprila
2010 je Čebelarsko društvo Škofja Loka kot partner sodeloval pri projektu Leader z
naslovom Osveščanje mladih »Razvoj čebelarskih središč za izobraţevanje na
Gorenjskem«. Nosilec projekta je bila Razvojna agencija Sora, potekal pa je do 31.3.2011
(www.loski.cebelarji.si, 2011).
3.2

DOM ČEBELARJEV BRODE

Čebelarsko društvo Škofja Loka ima svoj sedeţ v Domu čebelarjev Brode, na naslovu
Brode 37, poštna številka 4220 Škofja Loka.

Slika 1: Zemljevid Doma Čebelarjev Škofja Loka (Demšar, 2010).
Leta 2000 je občni zbor društva sprejel sklep, da zgradijo dom čebelarjev. Sledilo je
obdobje iskanja in nakupa zemljišča ter pridobivanja dovoljenj in soglasij. Dom čebelarjev
v Brodeh pri Škofji Loki so začeli graditi leta 2005. Ţe naslednje leto je bil zgrajen v
tolikšni meri, da je omogočal izvedbo prvih čebelarskih predavanj in drugih oblik
delovanja društva. Po petih letih trdega dela in sodelovanja vseh čebelarjev so Dom
čebelarjev Čebelarskega društva Škofja Loka uradno odprli 19. junija 2010.
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Dom čebelarjev je zgrajen v treh etaţah, in sicer klet, pritličje, mansarda in terasa obrnjena
na severozahod. Klet je namenjena za polnilnico medu, skladiščenje embalaţe, medu in
čebelarskega orodja. V kleti sta kurilnica in kopalnica ter osrednji prostor namenjen
izvajanju različnih čebelarskih delavnic. V pritličju se nahaja društvena pisarna, stranišče,
manjša kuhinja ter osrednji razstavni prostor namenjen druţabnemu ţivljenju članov.
Neposredno z osrednjim prostorom je povezana še velika terasa. V zgornjem nadstropju
Doma čebelarjev je sodobno opremljena multimedijska predavalnica, ki je namenjena
izvajanju izobraţevanj, posvetov, predavanj in delavnic za skupine do 70 udeleţencev.
Dom čebelarjev Brode je eden od treh čebelarskih središč (poleg Strahinja in Radovljice),
ki se ustanavljajo na področju Gorenjske (Demšar, osebna komunikacija, maj 2011).
3.3

PODROČJA IZOBRAŢEVANJA

V Čebelarskem društvu Škofja Loka so pridobili z izgradnjo Doma čebelarjev Brode
odlične pogoje za izvajanje vseh oblik izobraţevanja čebelarjev. Nova informacijska
tehnologija in tehnološki razvoj prinašata v izobraţevanje nove moţnosti ter načine
pridobivanja znanja. V Domu čebelarjev Brode so uredili multimedijsko predavalnico,
katera sprejme okoli 70 obiskovalcev. V izobraţevalni proces uvajajo nove tehnološke
novosti, povezane predvsem z vključitvijo v svetovni splet, s katerimi se v zadnjih letih
loški čebelarji vse bolje spoznavajo.
Izobraţevalno dejavnost s katero se ukvarjajo v društvu so razdelili na več področij, in
sicer glede na obiskovalce, katerim so izobraţevanja namenjena. Danes tako prirejajo
izobraţevanja na treh nivojih: izobraţevanja za čebelarje, izobraţevanja za otroke in mlade
ter izobraţevanja za odrasle oziroma za nestrokovno javnost (Demšar, osebna
komunikacija, maj 2011).
3.3.1 Izobraţevanje čebelarjev
Izobraţevanje čebelarjev je vseţivljenjski učni proces predvsem zaradi starostne strukture
čebelarjev. Povprečna starost slovenskih čebelarjev glede na podatke iz novembra 2009 je
okoli 59,4 let (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2010).
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Izobraţevalni proces čebelarjev med člani domačega in sosednjih čebelarskih društev
postaja vse bolje sprejet. V zadnjih letih opaţajo večjo obiskanost strokovnih izobraţevanj,
kar pripisujejo predvsem ustreznim spodbudam, stimulaciji in dobri organizaciji. Poudarek
posvečajo tistim temam, katerih spoznanja lahko čebelarji praktično uporabijo pri svojem
delu.
Posebno pozornost namenjajo naslednjim tematskim sklopom:
-

vzreja čebeljih matic;

-

tehnologija čebelarjenja;

-

oskrba čebeljih druţin skozi leto;

-

zdravstveno varstvo čebel;

-

varna pridelava hrane;

-

seznanjanje s spremembami in novostmi v čebelarstvu;

-

čebelji pridelki in njihova nadaljnja obdelava;

-

trţenje in ekonomika v čebelarstvu.

Izobraţevanje čebelarjev poteka v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in Javno
svetovalno sluţbo v čebelarstvu. V Čebelarskem društvu Škofja Loka se trudijo zagotoviti
predavanja z visoko stopnjo integritete, zato poskrbijo, da strokovno izobraţevanje vodi
strokovnjak za določeno področje. Poskrbijo tudi, da je tematika predstavljena na
poljudnoznanstven način, to pomeni, da so predavanja zanimiva, aktualna ter razumljiva
vsem poslušalcem, a še vedno strokovna in vsebinsko bogata.
Napovednike ter urnike čebelarskih predavanj, izobraţevanj in delavnic aţurno
dopolnjujejo na uradni spletni strani Čebelarskega društva Škofja Loka. Vsa predavanja so
vpisana v koledarček dogodkov, ki se nahaja na desni strani spletnega portala
Čebelarskega društva Škofja Loka. Z namenom boljšega obveščanja o čebelarskih
izobraţevanjih so pripravili tudi moţnost prijave na elektronska sporočila in obvestila o
aktualnih temah in morebitnih spremembah predavanj (www.loski.cebelarji.si, 2011).
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3.3.2 Izobraţevanje otrok in mladih
Loški čebelarji predstavljajo značilnosti slovenskega čebelarstva ter pomen kranjske čebele
za naše okolje tudi najmlajšim – otrokom in mladim. Izobraţevanje otrok in mladine
poteka preko naravoslovnih in tehniških dni, ki jih od leta 2008 organizirajo in izvajajo v
Domu čebelarjev Brode. Po dogovoru z varstvenimi in izobraţevalnimi organizacijami, pa
jih obiščejo tudi pri njih (www.loski.cebelarji.si, 2011).
3.3.2.1 Tehniški dnevi
Loški čebelarji so se v šolskem letu 2008/2009 podali na novo področje delovanja. V
sodelovanju s Srednjo lesarsko šolo v Škofji Loki je Čebelarsko društvo Škofja Loka
pripravilo program izobraţevanja z naslovom Čebelarjenje na Kranjskem, katerega
ponujajo kot dodatno dejavnost programu tehniškega dneva, ki ga izvaja Srednja lesarska
šola Škofja Loka. Tako so pričeli predstavljati čebelarstvo različnim skupinam, v prvi vrsti
osnovnošolcem.
Ko učenci končajo s prvim delom tehniškega dneva, ki poteka na Srednji lesarski šoli
Škofja Loka, nadaljujejo pot z avtobusom do Doma čebelarjev Brode. Čebelarski del
tehniškega dneva po programu Čebelarjenje na Kranjskem poteka tako, da dva čebelarja
najprej sprejmeta učence v multimedijski predavalnici. Po predstavitvenih in uvodnih
besedah se skupine večje od 20 učencev razdelijo na dve manjši skupini. Prva skupina
ostane v predavalnici, kjer navzoči čebelar s pomočjo razlage predstavi nekaj teoretičnih
značilnosti čebelarjenja v Sloveniji ter na škofjeloškem območju. Tako učenci spoznajo
kratko zgodovino čebelarstva, osnovne čebelarske izraze, zgradbo čebelje druţine in njen
razvoj skozi celo leto, čebelje pridelke in pomen čebelarstva ter čebel v današnjem času.
Predavanje o čebelarstvu in pogovor o zgoraj navedenih temah poteka eno šolsko uro.
Druga skupina učencev po uvodnem nagovoru odide v osrednji kletni prostor, kjer pod
vodstvom dveh čebelarjev – animatorjev poteka učna delavnica. Pri učni delavnici vsak
izmed učencev naredi enega ali več izdelkov iz čebeljega voska. Izdelujejo dve vrsti
izdelkov, in sicer sveče različnih oblik (vrtnica, medvedek, zajček, boţiček, mucek,
smrekica,…) ter različne boţično – novoletne okraske.
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Svečke iz čebeljega voska izdelujejo tako, da v modelček – kalup vstavijo stenj, nato pa
kalup učvrstijo s kuhinjskimi gumicami. Ko je kalup pripravljen vanj s pomočjo čebelarja
vlijejo ţe pripravljen tekoči vosek. Vlivanje okraskov poteka tako, da učenci v ţe
pripravljene modele, katerim dodajo vrvico, vlijejo tekoči čebelji vosek. Pred zaključkom
delavnice modelčke odprejo in jih ločijo od ţe strjenih svečk. Vsak izmed učencev nato
svoje izdelke iz voska (svečke in boţično – novoletne okraske) odnese domov.
V sklopu učne delavnice Čebelarjenje na Kranjskem pa poleg ulivanja izdelkov iz
čebeljega voska potekajo tudi druge aktivnosti. Čebelarji učencem pripravijo pokušino
različnih vrst medu, ki jih pridelujejo slovenski čebelarji. Tako se seznanijo z osnovnimi
značilnostmi in okusi različnih vrst medu (gozdni in cvetlični med, kostanjev med, lipov,
akacijev ter hojev med). Loški čebelarji učencem vedno pripravijo vsaj štiri različne vrste
medu. Poleg tega jim pripravijo tudi krepčilni napitek, brezalkoholno pijačo, ki jo
velikokrat pijejo slovenski čebelarji. Napitek se pripravi tako, da zmešamo dva dela
jabolčnega kisa, en del medu ter dodamo vodo. Ko se učenci okrepčajo jim čebelarja
predstavita osnovna čebelarska orodja in pripomočke. Tako spoznajo različne panje, točilo
za med ter vrsto drugih čebelarskih pripomočkov in predmetov. Pri zaključku tehniškega
dne čebelarji Čebelarskega društva Škofja Loka osnovnošolcem v razstavnem paviljonu
predstavijo še različne čebelje pridelke in izdelke. Za izvedbo celotnega programa
Čebelarjenje na kranjskem – predavanje in učna delavnica – sta predvideni dve šolski uri.
Prijava na tehniški dan poteka preko Srednje lesarske šole v Škofji Loki.
Včasih se učitelji in čebelarji dogovorijo, da učenci obiščejo Dom čebelarjev v Brodeh,
kjer loški čebelarji izvedejo eno ali več učnih delavnic, v preostalem času pa učitelji sami
izvedejo dodatne delavnice (npr. slikarsko delavnico) oz. druge aktivnosti (obisk bliţnjega
gozda; obisk domačije pisatelja Ivana Tavčarja na Visokem, itd.).
V šolskem letu 2008/09 so čebelarji Čebelarskega društva Škofja Loka organizirali devet
tehniških dni. V šolskem letu 2009/10 so tehniške dni nadgradili z dodatnimi programi
čebelarskih delavnic o pomenu čebelarstva, ki so predstavljena v nadaljevanju (Demšar,
osebna komunikacija, maj 2011).
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3.3.2.2 Naravoslovni dnevi
Skupina učencev, ki se udeleţi naravoslovnega dne v Čebelarskem društvu Škofja Loka,
preko celotnega dopoldneva spoznava značilnosti čebelarjenja in posebnosti iz ţivljenja
čebel.
Naravoslovni dan je nadgraditev tehniškega dne in ga sestavljajo trije učni sklopi. Prvi
sklop vsebuje predavanje o čebelarstvu in čebelah na Slovenskem. Drugi sklop
naravoslovnega dne je učna delavnica - ulivanje izdelkov iz voska, pokušina različnih vrst
medu ter predstavitev čebelarskih pripomočkov in predmetov. Prva dva sklopa se od
tehniških dni razlikujeta v tem, da je predavanje nekoliko bolj obširno, saj ni časovne
omejitve in lahko predavanje poteka tudi več kot eno šolsko uro.
Tretji sklop naravoslovnega dne poteka v obliki dodatne učne delavnice, in sicer lahko
izbirajo med naslednjimi čebelarskimi delavnicami:
-

Delavnica izdelave draţgoških kruhkov;

-

Delavnica priprave opreme za čebelarje;

-

Delavnica pridobivanje čebeljih pridelkov;

-

Delavnica poslikave panjskih končnic;

-

Delavnica izdelave sveč in drugih izdelkov iz voska.

Naravoslovni dnevi v organizaciji Čebelarskega društva Škofja Loka so individualno
pripravljeni programi, zato so moţne tudi drugačne oblike/teme naravoslovnih dni.
Predhodno dogovarjanje o izvedbi naravoslovnega dneva (zahtevnost, trajanje, teme in
vrsta učne delavnice) poteka s koordinatorjem skupine, ki si ţeli obiskati Čebelarsko
društvo Škofja Loka. Dogovori o izvedbi naravoslovnega dne so zelo pomembni, saj loške
čebelarje obiskujejo učenci različnih starosti in iz različnih krajev v Sloveniji (Demšar,
osebna komunikacija, maj 2011).
Osnovni namen čebelarski delavnic o pomenu čebelarstva je seznanjati mlade s pomenom
čebel. Igrajo pomembno vlogo pri vzgoji, izobraţevanju in osveščanju otrok in mladih iz
osnovnih šol (Kalan in Novak, 2011).
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DELAVNICA IZDELAVE DRAŢGOŠKIH KRUHKOV
Draţgoški kruhki so ročno oblikovani in okrašeni medeni kruhki. Svoje ime so dobili po
vasi Draţgoše pri Ţeleznikih v Selški dolini. Najstarejši obliki sta okrašeno srce in
"krajček" medenjak v obliki polmeseca, s katerim so se fantje in dekleta obdarovali na
krščanski praznik Sveti trije kralji. Izdelani so iz medenega testa ter ročno oblikovanega
okrasja. Zgodovina izdelovanja draţgoških kruhkov sega na začetek 19. stoletja (Obrtno –
podjetniška zbornica Slovenije, 2005).
Materiali, ki jih uporabljamo, so pripravljeno medeno testo in različno ročno orodje za
obdelavo testa.
Recept za pripravo testa


½ kg medu



1 kg moke (pšenična moka tip 500 ali tip 850)



1 ţličko mletih klinčkov



1 ţličko mletega cimeta



½ dcl vode



1 ţlička jelenove soli ali jedilne sode.

Priprava testa iz bele moke in medu je zahtevna in vzame veliko časa, zato vodja delavnice
vnaprej pripravi testo. Vsak izmed učencev dobi kepico testa, ki ga najprej oblikuje v
kroglo, nato v stoţec, zatem pa ga razvalja in oblikuje v obliko srca. Robove lika najprej
okrasi z zarezami, nato pa sledi individualno oblikovanje draţgoškega kruhka. Izdelke nato
poloţijo na pekač. Vodja delavnice pekač vstavi v prej ogreto električno pečico na 160°C.
Ko se kruhki pečejo učenci pripravijo medeno vodo, ki vsebuje polovico vode in polovico
medu. Na koncu vsak izmed učencev premaţe svoj draţgoški kruhek z medeno vodo, da
dobi poseben lesk. Tako izdelane unikatne draţgoške kruhke otroci odnesejo domov.
Delavnico vodi gospa Alenka Lotrič, priznana oblikovalka draţgoških kruhkov iz Draţgoš
(Kalan in Novak, 2011).
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DELAVNICA PRIPRAVE OPREME ZA ČEBELARJE
Izvedba delavnice poteka tako, da učence najprej seznanijo z opremo, ki jo čebelarji
uporabijo pri vsakdanjem delu s čebelami. Namen delavnice je, da vsak izmed učencev
izdela svoj satnik in ga vstavi v panj.
Materiali, ki jih pri tej delavnici potrebujejo so: letve za izdelavo satnikov, kladivo, lepilo,
ţica, ţebljički, luknjač, napenjalec ţice, model za vlivanje satnic ter stojalo za zabijanje
ţebljičkov. Posamezne faze izdelave satnika: najprej izdelajo satnico in vanjo navrtajo
luknjice, nato satnico oţičijo, vstavijo satnike v satnik in na koncu izdelan satnik vstavijo v
panj. Potrebno je zagotoviti varnost pri delu, zato učence najprej seznanijo s pravilno
uporabo orodij. Pred začetkom dela jih opozorijo na delovno disciplino ter previdnost pri
zabijanju in vrtanju satnikov. Poseben poudarek je na pazljivosti pri delu z vročim voskom
(Kalan in Novak, 2011).
DELAVNICA PRIDOBIVANJE ČEBELJIH PRIDELKOV
Pri tej delavnici se učenci seznanijo kako se pridobiva med iz satnic. Najprej čebelar
predstavi medeno satje ter postaviti le tega na stojalo, nato opiše posamezno čebelarsko
orodje, ki ga uporablja. Najprej čebelar učencem demonstrira kako naj pravilno odkrijejo
sat oz. snamejo voščene pokrovčke, nato vstavi sat v točilnico in predstavi način točenja,
cejenja medu, ter polnjenja v kozarce. Materiali, ki jih potrebujemo za izvedbo te delavnice
so: sat z medom, orodje in pribor za pridobivanje medu (stojalo za odkrivanje sata, vilice,
noţ za obrezovanje, točilnica, posoda za med, cedila in kozarci za med). Preden otroci
začnejo samostojno izvajati delavnico jih poučijo še o varni uporabi noţa za obrezovanje
in vilic pri odkrivanju sata. Pri delujoči točilnici je vedno prisoten vodja delavnice (Kalan
in Novak, 2011).
DELAVNICA POSLIKAVE PANJSKIH KONČNIC
Izvedba delavnice poteka tako, da učenci rišejo oz. slikajo podobe na lesene osnove
panjskih končnic. Materiali, ki jih potrebujejo za izvedbo so: osnove lesene panjske
končnice, biološke barve na vodni osnovi ter čopiči. Risanje podob lahko poteka sede za
mizo ali stoje. Pri tej delavnici ni moţnih nevarnosti. Vsak učenec poslika svojo panjsko
končnico, ki jo nato lahko odnese domov (Kalan in Novak, 2011).
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DELAVNICA IZDELAVE SVEČ IN DRUGIH IZDELKOV IZ ČEBELJAGA VOSKA
Pri tej delavnici vsak izmed učencev izdela eno svečko in novoletno – boţični okrasek.
Posebnost pri tej delavnici je to, da zaradi varnosti, delo ulivanja voska v modele opravi
čebelar, ostale faze pa izvedejo udeleţenci. Materiali, ki jih uporabljajo pri tej delavnici so:
čebelji vosek, modeli za izdelavno sveč in obeskov, stenj, električni štedilnik za gretje
voska ter priprava za ročno vlivanje satnih osnov. Preden začnejo izvajati delavnico
pripravijo delovni prostor. Na veliko mizo pripravijo modele za sveče, obeske ter čebelji
vosek za topljenje. Vodja delavnice nato stopi čebelji vosek in ga vlije v pripravljene
modelčke. Ko se vosek strdi, vsak izmed učencev odpre modelček in obdrţi svoj izdelek
(Kalan in Novak, 2011).
3.3.3 Izobraţevanje odraslih
V Čebelarskem društvu Škofja Loka se zavzemajo za ohranitev bogate slovenske
čebelarske dediščine. Nove moţnosti in priloţnosti za trţenje čebeljih pridelkov in
izdelkov se kaţejo tudi v izobraţevanju odraslih. Laična javnost vse pogosteje izraţa
interes po spoznavanju vsebin iz čebelarskih področij. Izobraţevanje odraslih ne poteka v
smislu formalnega ali tradicionalnega izobraţevanja, ampak predvsem v obliki aktivnega
preţivljanja prostega časa in vseţivljenjskega učenja. Izobraţevanje odraslih usmerjajo
predvsem v seznanjanje o blagodejnih učinkih čebeljih pridelkov v našem ţivljenju (Kalan
in Novak, 2011).
4
PREUČEVANJE MOŢNOSTI NADALJNEGA RAZVOJA
IZOBRAŢEVANJA
4.1

ČEBELARSKI KROŢKI

Čebelarski kroţki igrajo pomembno vlogo pri osveščanju otrok o pomenu čebel v
naravnem ravnovesju ter razvijanju čebelarskega znanja, vrednot in spretnosti. Čebelarska
društva v Sloveniji namenjajo veliko pozornosti izobraţevanju čebelarskega podmladka,
kar se kaţe v tem, da se od sedemdesetih let prejšnjega stoletja naprej intenzivno
ustanavljajo čebelarski kroţki na osnovnih šolah. Mentorji le teh, so lokalni čebelarji v
sodelovanju s šolo ali učitelji, predvsem učitelji biologije. V začetnem razvijanju
čebelarskih kroţkov so učitelji nekako dvomili o zanimanju učencev za čebele in
čebelarjenje, starši pa so imeli predvsem pomisleke glede čebeljih pikov (Lahajnar, 2010).
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Splošni cilji, ki so si jih zadali mentorji čebelarskih kroţkov izpred dveh desetletij:
-

Vzgajati bodoče čebelarje, ki bodo lahko samostojno zamenjali starejše;

-

Vzgajati ozaveščene uporabnike vseh čebeljih pridelkov, za katere vemo, da so pri
nas še premalo cenjeni;

-

Privzgojiti otrokom pravilen odnos do okolja in privzgojiti spoštovanje do čistega
okolja, ki je edino primerno za ţivljenje tako človeka kot čebele (Bregar, 1984).

Čebelarski kroţki na osnovnih šolah se delijo na niţji in višji nivo. Niţji nivo obsega 40
šolskih ur in je namenjen učencem prve in druge triade (1. – 6. razred). Višji nivo obsega
40 ur in je namenjen učencem osnovnih šol tretje triade (7. – 9. razred) in dijakom srednjih
šol.
Učne teme – niţji nivo:
Pri Čebelarskih kroţkih za niţji nivo je predvidenih 37 učnih tem:
-

Predstavitev čebelarskega kroţka;

-

Ogled čebelnjaka;

-

Bivališče čebel;

-

Spoznajmo čebeljo druţino;

-

Gnezdo čebelje druţine v panju;

-

Hrana čebel;

-

Ţivljenje čebel v panju;

-

Opravila mladic;

-

Ogled filma – Prijatelj čebelar;

-

Prezimovanje čebel;

-

Zgodovina bivališč čebel;

-

Poslikava panjskih končnic;

-

Čebelji pridelki in njihova uporaba;

-

Ostali čebelji pridelki in njihova uporaba;

-

Izdelava sveč;

-

Spoznajmo čebelje telo;

-

Čutila čebel;
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-

Razvojne oblike čebel – izleganje;

-

Utrjevanje znanja;

-

Zgodovina čebelarstva;

-

Ogled video kasete – Jaz čebela;

-

Praktično delo;

-

Čebelja paša;

-

Medovite rastline;

-

Manine paše;

-

Kaj ogroţa čebelje druţine?;

-

Utrjevanje učne snovi ob slikah in besedilu;

-

Utrjevanje učne snovi;

-

Reševanje nalog v delovnem zvezku;

-

Pregled čebeljih druţin;

-

Rojenje;

-

Praktično delo – priprava na točenje medu;

-

Praktično delo – točenje medu;

-

Praktično delo – shranjevanje medu;

-

Priprava medu za prodajo;

-

Strokovna ekskurzija;

-

Srečanje ob čebelnjaku (Pehant, 2008a).

Učne teme – višji nivo:
Pri Čebelarskih kroţkih za višji nivo je predvidenih 36 učnih tem:
-

Seznanitev učencev s programom dela v kroţku, ogled čebelnjaka in predstavitev
pomena čebelarstva;

-

Bivališče čebel, čebelnjak, stojišče, povezava s pasiščem;

-

Varstvo pri delu: čebelji piki in zaščitna sredstva;

-

Hrana čebel in nadomestna hrana;

-

Jesenska čebelarska opravila, priprava za zimo in prezimovanje čebel;

-

Priprava nadomestne hrane za čebele za zimo in način krmljenja;

-

Čebelja druţina kot biološka celota in njen razvoj;
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-

Člani čebelje druţine in njihova opravila v čebelji druţini;

-

Spoznavanje čebeljega telesa, vidni deli;

-

Spoznavanje čebeljega telesa; notranji organi in njihovo delovanje;

-

Spoznavanje čebeljega telesa; čutila in ţleze;

-

Razvojne oblike čebele;

-

Praktično delo – izdelava sveč in darilc (obeskov iz voska);

-

Praktično delo – izdelava sveč in darilc (obeskov iz voska), ter pregledna ponovitev
novih spoznanj in utrjevanje;

-

Zgodovina razvoja čebel in njihovih bivališč;

-

Zgodovina slovenskega čebelarstva in gospodarski ter kulturni pomen slovenskega
čebelarstva v svetu;

-

Čebelji pridelki;

-

Pomen čebeljih pridelkov v človekovi prehrani;

-

Kaj ogroţa čebelje druţine?;

-

Bolezni;

-

Praktično delo – izdelava in ţičenje satnikov;

-

Praktično delo – seznanitev s panji in vstavljanje satnikov v panj;

-

Čebelje paše;

-

Medovite rastline;

-

Pomen opraševanja rastlin v kmetijstvu;

-

Ogled čebelnjaka – izletavanje čebel in draţilno krmljenje čebel;

-

Pregledna ponovitev novih spoznanj in utrjevanje;

-

Razvoj čebelje druţine, dogajanje v panju;

-

Biološki proces delitve čebelje druţine: vzroki in rojenje;

-

Preprečevanje rojenja;

-

Pregled čebelje druţine – praktični prikaz;

-

Praktično delo – priprava na točenje medu;

-

Praktično delo – točenje medu;

-

Praktično delo – spravilo medu;
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-

Ogled filma ali strokovna ekskurzija – predlogi: (ogled ČZS Lukovica, ogled
čebelarske turistične poti, obisk čebelarstva znanega čebelarja v kraju, obisk
čebelarskega muzeja, piknik z degustacijo ob čebelnjaku;

-

Dogovor za delo čez poletje (Pehant, 2008b).

Po podatkih Čebelarske zveze Slovenije je bilo dne, 22.12.2010 v Sloveniji registriranih
103 osnovnih šol, kjer izvajajo čebelarske kroţke (ČZS, 2010).
4.2

ČEBELARSKA UČNA POT

Pojem učna pot je definiran kot linearni odprt prehodni pas, ki povezuje področja narave in
naseljena mesta (Conine, 2003).
Za popolno uveljavitev učnih poti in njihove funkcije je pomembna ustrezna zakonodaja na
regionalni, drţavni in meddrţavni ravni. Z Lillsko deklaracijo iz leta 2000 (Toccolini,
2004) je doseţen evropski konsenz o učnih poteh kot javnem dobru, dostopen vsem
skupinam populacije različnih zmoţnosti in starosti.
Posebej se poudarja nezahtevnost poti, prijaznost do uporabnikov ter varnost. Poleg očitne
estetske in sprostitvene funkcije imajo učne poti še druge različne cilje, ki se med sabo
lahko povezujejo in zdruţujejo. To so, na primer, neformalno izobraţevanje, ohranjanje
zgodovinske, kulturne in naravne dediščine. Glede na področje, na katero je osredotočena,
je učna pot lahko prednostno označena kot naravoslovno-ekološka, zgodovinska ali
kulturna (Fabos, 2004).
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5

ČEBELARSKA UČNA POT ČEBELARSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA

5.1

NAMEN POSTAVITVE ČEBELARSKE UČNE POTI

Čebelarska učna pot v Čebelarskem društvu Škofja Loka bo postavljena z namenom, da
mladim in starejšim prikaţe pomen čebel in čebelarstva, zgodovino čebelarjenja,
čebelarske izdelke ter medonosne rastline. Čebelarska učna pot bi ob enem predstavljala
povezavo čebelarstva z varstvom narave in kulturne dediščine.
5.2

TEREN IN OKOLICA

Okolica je bila leta 2008 urejena s parkovno zasaditvijo medovitih rastlin, dreves in
grmovnic. Leta 2010 so v neposredni bliţini Doma čebelarjev Brode postavili povsem nov,
sodobni čebelnjak. V sklopu postavitve novega čebelnjaka so postavili tudi društveni
čebelnjak s kranjiči, ki je bil izdelan leta 1905. V letu 2011 je bil na zemljišču ob domu
čebelarjev urejen zeliščni vrt. Zemljišče Čebelarskega društva Škofja Loka obsega parcele
v KO Zminec in sicer:
-

parcelo številka 940/1, ki obsega 813 m2;

-

parcelo številka 936/2, ki obsega 1306 m2;

-

parcelo številka 940/12, ki obsega 199 m2;

-

parcelo številka 940/2, ki obsega 476 m2.

Slika 2: Obseg zemljišča Čebelarskega društva Škofja Loka
(Vir: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SKOFJA_LOKA, 30.7.2011).
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5.3
PARAMETRI, KI JIH MORAMO UPOŠTEVATI PRI POSTAVITVI UČNE
POTI
1. Pripraviti načrt poti in dobiti soglasja vseh lastnikov zemljišč, po katerih poteka
pot
Pred postavitvijo je potrebno urediti razmerja z lastniki zemljišč, če ţelimo del poti speljati
po zasebni lastnini. Preverimo ali utegne zaradi ureditve tematske poti priti do konflikta
med rabami ali med uporabniki prostora. Pri postavitvi čebelarske učne poti bo potrebno
zakupiti dodatno zemljišče v okolici Doma čebelarjev Škofja Loka. In sicer parcelo
številka 951, ki obsega 2689 m2. Za namen učne poti bi se uporabil del parcele, in sicer
med stavbo Doma čebelarjev Brode in bliţnjim potokom.

Slika 3: Obseg celotnega zemljišča Čebelarskega društva Škofja Loka (označeno z rdečo
barvo) in obseg parcele številka 951, ki obsega 2689 m2 (označeno z rumeno barvo).
(Vir:http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SKOFJA_LOKA,30.7.2011).
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2. Jasno označen začetek in konec poti
Avtorja Luymes in Tamming (1995) poudarjata pomen označenosti (map, markacij in
smerokazov) na učnih poteh. Zavest o prostorski lokaciji, kjer se oseba giblje glede na
okolico, je pomemben dejavnik občutka varnosti. Menita, da je pravilno dojemanje
orientacije v naravnem okolju bistveno za doseganje občutka varnosti. Zaradi tega moramo
poskrbeti, da začetek in konec poti jasno označimo. Na začetku poti postavimo
informacijsko tablo o čebelarski učni poti, ki prikazuje začetek in potek poti ter njen konec.
Ob tej tabli posameznika informiramo o dolţini, zahtevnosti, varnosti in moţnostih
vodenja po učni poti.
3. Določiti dolţino poti
Zelo dolge učne poti zahtevajo več časa in fizične pripravljenosti. Na prekratkih poteh pa
prihaja do »gneče«, table in stojišča so postavljene v prekratkih presledkih ali pa jih je
premalo (Hearne in Salinas, 2002). Celotna dolţina Čebelarske učne poti obsega 286,22 m.
Stojišča bodo postavljena v dovolj velikem razmaku, da na poti ne bo prihajalo do gneče.
4. Pot označiti po enotno veljavnem sistemu – informacijska tabla ob poti na začetku,
usmerjevalne table in oznake na sami poti
Celostna predstavitev tematske poti naj zajema celostno grafično podobo, označevalni
sistem in njegovo umestitev v prostor in koncept promocije poti. Jasna identiteta, katere
del je tudi celostna grafična podoba, je danes postala nuja preţivetja sleherne organizacije
oziroma skupnosti in predpogoj za učinkovito vodenje njenih menjalnih procesov.
Celostna grafična podoba, kot del simbolnega identitetnega sistema organizacije oziroma
skupnosti, je strateško najmočnejše oroţje pri vzpostavljanju ekvivalentne menjave s
porabniki izdelkov, storitev ali idej, ki jih ustvarja ta organizacija oziroma skupnost. Bolj
se zaščitni znak s svojo obliko pribliţa organizaciji oziroma skupnosti, tem boljša je njena
prepoznavnost. S tem se loči od ostalih in krepi občutek pripadnosti svoji organizaciji
oziroma skupnosti. Cilj simbolnega identitetnega sistema organizacije oziroma skupnosti je
tako razvijanje njenega poslovnega komuniciranja in vzpostavljanje menjave z javnostmi
oziroma dviganje njene uspešnosti in učinkovitosti (Knapič, 2003).
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5. Preglednost informacij na označevalnih tablah
Pri pripravi besedil, ki bodo napisana na označevalnih tablah ob učni poti, moramo biti
pozorni na več parametrov. Besedila morajo biti prilagojena bralnim sposobnostim naših
obiskovalcev. Glede na to, da bodo obiskovalci čebelarske učne poti praviloma
osnovnošolci, stari od 10 do 14 let, moramo besedilo prilagoditi njihovi starostni skupini.
Pišemo kratko, na posamezno tablo največ 200 besed, odstavki naj ne presegajo 50 besed.
Prav tako je pomembna zadostna velikost črk. Naslovi naj bodo veliki vsaj 12 mm oziroma
60 do 72 pik, podnaslovi naj bodo velikosti vsaj 8 mm, od 48 do 60 pik, preostalo besedilo
in napisi k slikami naj bodo velikosti vsaj 5 mm oziroma 24 pik. Ker ne načrtujemo tujih
obiskovalcev prevoda napisov ne potrebujemo. Priporočljivo je, da je na tabli dve tretjini
ilustracij in le ena tretjina besedila. Risbe so načeloma bolj primerne od fotografij. Na
risbah naj bodo stvari, ki jih obiskovalci ne vidijo sami, npr. rekonstrukcije pogledov iz
preteklosti, shematski prikaz razvoja kranjske čebele. Pod vsako sliko ali risbo napišemo
obrazloţitev slike. Pred objavo slik ali risb moramo urediti vse potrebno glede avtorskih
pravic. Panoji so lahko prostostoječi ali pričvrščeni na stene stavb. Postavimo jih lahko
navpično ali v obliki poševnega pulta. Pri določanju višine moramo biti pozorni na fizično
velikost ciljne skupine, v našem primeru osnovnošolskih otrok (Ogorelec, 2003).
6. Poljubne in strokovne informacije na označevalnih tablah
Smolej (1987), Feinsinger (1997), Hearne in Salinas (2002), Davis (2002) ugotavljajo
pomen informacij in način podajanja le-teh na učnih poteh. Smolej piše, da je treba
informacije podati na tak način, da postane obiskovalec učne poti subjekt učenja, da se
torej uči, v nasprotju s starejšim pojmovanjem, po katerem je bil obiskovalec objekt, ki se
ga je učilo. Informacije je torej treba podati na način, ki sproţi v obiskovalcu aktivni
proces premišljevanja. Obiskovalec sam išče informacije v naravnem okolju, jih povezuje,
postavlja v sistem in dela zaključke. Feinsinger in sod. (1997) so v večletni raziskavi, v
kateri so iskali odgovore na vprašanje, kako na učnih poteh zbuditi zanimanje učencev in
zunanjih obiskovalcev za naravo in njene elemente, našli dve verigi povezav. Prva:
vprašanje – akcija – refleksija, in druga: opazovanje in koncepti – eksperiment – refleksija.
Poudarjajo bistven pomen stojišč in informacij na njih, ter predlagajo, da se podajanje
informacij začne z vprašanji, na katere obiskovalec najprej sam poišče odgovore. Pri tem
postane zelo pozoren na svoje okolje in vtise, ki jih ob tem dobi.

32

Koblar J. Postavitev čebelarske učne poti, Diplomsko delo Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2011

Primer: Na naravoslovni učni poti Štivanski log, (učna pot je namenjena predvsem
osnovnošolski publiki), se v smrekovem gozdu nahaja Tabla: „Ugani kdo sem?“, ta v
osmih povedih opiše ţival, ki ţivi v gozdu, skozi katerega gre učna pot, vendar ne omeni
njenega imena. Pusti le navodilo: “Na tej poti sem pustil svoje sledi – poišči jih”.
Obiskovalec postane pozoren na okolico, išče sledi ţivali, ki je opisana na Tabli A, ob tem
premišljuje, za katero ţival gre. Če ţe pozna odgovor, išče sledi, da bi potrdil svoj
odgovor. Gre za uganko. Nekaj 10 m stran je na tleh ob učni poti betonska plošča z odtisi
parkljev. Naprej po poti je tabla, na kateri je odgovor na prejšnjo uganko. Tabla B: “Ali ste
ga spoznali? Po poti se je sprehodil divji prašič.” Na osnovi tega je bil ugotovljen bistven
pomen tabel in stojišč, njihovih vsebin in lege v prostoru (Arsenijević, 2006).
7. Omogočen dostop in uporaba funkcionalno oviranim
Če terenske razmere to dopuščajo, omogočimo dostop in uporabo funkcionalno oviranim.
To posebej označimo na začetku poti, v morebitnih publikacijah in v spletni predstavitvi.
Upoštevajmo tiste, ki slabo vidijo (velikost črk naj bo vsaj 18 pik, uvodno besedilo pa vsaj
48 pik, besedila naj bodo dovolj kontrastna z ozadjem). Potek učne poti gibalno oviranim
prilagodimo tako, da poskrbimo za potek poti brez stopnic in pretiranih strmin ter v
zadostni širini. Tistim učencem, ki imajo teţave z učenjem pa bo v pomoč čim več slik na
označevalnih tablah. Poskrbimo tudi za moţnost počitka (klopi) (Ogorelec, 2003).
8. Tip poti
Kroţne poti so bolj zaţelene, ker se obiskovalcem ni treba vračati nazaj po isti poti
(Hearne in Salinas, 2002). Tudi naša čebelarska učna pot je zasnovana tako, da bo kroţna,
saj bo njen začetek v neposredni bliţini vhoda v Dom čebelarjev Brode, zaključek pa le
nekaj metrov stran, in sicer ob novem čebelnjaku, ki je postavljen na zahodni strani
objekta.
9. Varnost na poti (infrastruktura)
V raziskavi, ki obravnava načrtovanje učnih poti z vidika varnosti je občutek varnosti na
poti v javnih parkih in učnih poteh ocenjen kot bistven dejavnik za ugodno počutje
obiskovalca. Kot najpomembnejše komponente, ki vplivajo na občutek varnosti je
izpostavljena: vidnost drugih in vidnost s strani drugih ljudi, označenost, oblikovanost
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vegetacije, urejenost in čistost okolice, stabilnost in varnost na infrastrukturnih objektih
(mostičkih in stezah) (Luymes in Tamminga, 1995).
10. Varnost pred ţivalmi na učni poti
Zaradi izredno visoke biodiverzitete je Slovenija opredeljena kot vroča točka Evrope. Na
našem ozemlju ţivijo tudi večji sesalci, zveri: rjavi medved, volk, ris in lisica. Zaradi
velikega areala, ki ga ima medved, in števila medvedov v slovenskem prostoru so na
nekaterih območjih posebej pogosta srečanja ljudi z njim. Drugi veliki sesalci so bolj
plašnega značaja in se pred človekom praviloma umaknejo. Zaradi tega je treba pri
načrtovanju učnih poti sprejeti varnostne ukrepe, ki zajemajo varnost pred ţivalmi
(Arsenijević, 2006).
V našem primeru zveri in večji sesalci ne predstavljajo kriterij tveganja, saj gre za obrobje
naseljenega območja, kjer do tovrstnih srečanj do sedaj še ni prišlo. Pri postavitvi
čebelarske učne poti pa moramo biti posebej pozorni na zaščito udeleţencev pred čebeljimi
piki. Obiskovalci učne poti bodo večinoma učenci osnovnih šol, zato mora voditelj
predhodno preko učiteljev pridobiti informacijo o morebitni alergiji na čebelji pik. Za
zaščito pred čebeljimi piki poskrbimo pred začetkom uporabe čebelarske učne poti, in sicer
čebelar vodnik učencem razdeli zaščitno opremo (obleko s čebelarskim klobukom), ki jo
oblečejo na začetku ogleda in jo nosijo dokler se ogled čebelarske učne poti ne zaključi.
Klobuk učenci uporabijo na stojiščih, kjer so v bliţini čebele. V Čebelarskem domu Brode
je na vidnem mestu postavljena prva pomoč, kjer se nahajajo osnovni pripomočki za
neposredno zdravstveno oskrbo.
11. Urejenost poti
Pešpot mora nuditi prijeten in slikovit sprehod. Nasuta naj bo s peskom, poleg pa naj bo
urejeno odvodnavanje. Drevesa ob poti morajo biti obsekana, saj s tem preprečujemo
zaraščanje (Pušnik, 2002).
Pri vzpostavitvi poti moramo zasledovati cilje kakovosti, in sicer:
a) v fazi načrtovanja:
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-

traso poti je treba speljati tako, da pohodnik vsakih 15 min hoje nekaj vidi ali
doţivi,

-

začetek in konec poti mora biti v bliţini postaje javnega prometa,

-

poti morajo biti speljane zunaj območja motornega prometa;

b) v fazi izgradnje oz. ureditve:
-

vsaj 90 % naj bo pot urejena v naravi z minimalnimi umetnimi objekti (mostički,
asfaltnimi prevlekami ...),

-

urejena počivališča, razgledišča, morebitna varovala;

c) v fazi označevanja:
-

vse poti v obeh smereh morajo biti označene v skladu s sprejetim označevalnim
sistemom,

-

označbe morajo vsebovati poleg smeri še: ime cilja in vmesnih točk, čas do cilja oz.
vmesnih točk, ime poti;

č) v fazi promocije:
-

zagotovljeni morajo biti tiskani in elektronski materiali s karto poti, vzdolţnimi
profili, opisom, morebitnimi opozorili, časom hoje in drugimi informacijami
(Makovec Haloţan in sod. 2010).

Učna čebelarska pot se začne na asfaltirani površini pred vhodom v Dom čebelarjev, kjer
je prvo stojišče. Po asfaltirani dovozni poti se učenci z vodnikom odpravijo do drugega
stojišča, ter nadaljujejo po ravni travnati površini, na kateri je urejena pot širine 1,20 m.
Pot je utrjena in nasuta s peskom. Za 5. stojiščem, kjer se nahaja stari čebelnjak, se pot
spusti po strmi breţini navzdol, v smeri proti bliţnjemu potoku. Neposredno ob potoku se
pot obrne v desno in se nadaljuje ob potoku navzgor. V tem delu se pot rahlo vzpenja do
konca travnika, nato zavije v desno, se rahlo vzpne in priključi ţe obstoječi poljski poti. Po
poljski poti širine 2,40 m pridemo v rahlem spustu do zadnjega stojišča čebelarske učne
poti.
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12. Urejenost okolice poti
Hearne in Salinas (2002) v raziskavi Preferenc turistov v ekoturizmu na Costa Rici
ugotavljata, da so anketiranci izbrali kot najpomembnejši dejavnik v ekoturizmu
infrastrukturo, misleč na urejenost poti in neposredne okolice le-teh, klopi in počivališč.
Na začetku učne poti se nahajamo ob novi zgradbi Doma čebelarjev Brode, neposredno ob
katerem so parkirne površine. Bliţnja okolica je urejena z okrasno travo, nekaj sadnimi
drevesi ter več gredicami cvetočih rastlin. Ob asfaltirani dovozni poti se na obeh staneh
nahaja urejena travnata površina, ob levi strani pa tudi večji zeliščni vrt. V delu kjer se pot
spusti po strmi breţini navzdol se nahajamo v pestri gozdni vegetaciji, ki predstavlja
bogato pasišče za čebele. Ko se ob potoku pot obrne v desno in se nadaljuje ob potoku
navzgor, po pribliţno 50 m pridemo na predel, kjer so v pasu širine pribliţno 40 m
nasajene medovite rastline, od najmanjših cvetlic do drevesnih vrst. Pot se do zadnjega
stojišča čebelarske učne poti nadaljuje ob travniku.
13. Vodenje poti
Vodnik – vodja poti je oseba, ki je strokovno usposobljena za spremljanje in vodenje
turistov na izletih in potovanjih. Delo in naloge vodnika delimo na delo vsebinske in
organizacijske narave. Naloge vodnika so predvsem organizacijske narave in obsegajo
dela, ki omogočajo izpeljavo programa, za katerega se je udeleţenec odločil, se nanj
prijavil in ga plačal. Od vodnika se pričakuje, da bo dober organizator, komentator,
animator in psiholog. Pri opravljanju dela zato potrebuje znanje iz različnih področij, in
sicer: geografije, umetnosti, znanosti, biologije, geologije, meteorologije, politike in športa.
Posredniško vlogo pri prenosu znanja mora opravljati v slovenskem knjiţnem jeziku,
govoriti mora lepo in tekoče. Vodnik mora biti vedno spočit, primerno oblečen in dobro
razpoloţen. Pomembne so tudi njegove osebne lastnosti: prijaznost, potrpeţljivost,
nevsiljivost ter duhovna uravnovešenost (Resnik, 1999).
Obiskovalci učne poti si lahko le to ogledajo v spremstvu dogovorjenih vodnikov
čebelarjev, ki so zadolţeni, da svoje goste najprej seznanijo s podatki organizacijske
narave; obiskovalcem bo predstavil kako bo ogled potekal, opisal jim bo potek čebelarske
učne poti ter jih seznanil s pravili ogleda.
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Vsebinski del ogleda bo vodil strokovno in profesionalno. Poučevanje udeleţencev
čebelarske učne poti bo potekalo s pomočjo učnih metod (metode razlage, metode
demonstracije, metode razgovora in metode opazovanja, zaznavanja, občutenja). Vodnik
čebelarske učne poti se mora izraţati vsebinsko in jezikovno pravilno.
14. Pot ima določenega skrbnika, ki pot in oznake redno in skrbno vzdrţuje
Član Čebelarskega društva Škofja Loka, ki bo določen kot skrbnik čebelarske učne poti,
redno skrbi za urejenost poti, okolice, stojišč in označevalnih tabel. Naloge, ki jih bo
prevzel skrbnik čebelarske učne poti so: urejanje poti po neurjih, košenja trave,
obrezovanje drevja ter urejanje vrta, kjer so zasajena zelišča in rastline. Pomembno je tudi,
da skrbi za označevalne table, jih spomladi očisti ter morebitne poškodovane nadomesti z
novimi.
15. Zagotovljen vir finančnih sredstev za vzdrţevanje
Finančna sredstva za vzdrţevanje in obnavljanje bodo zagotovljena iz rednih sredstev
Čebelarskega društva Škofja Loka. Delo članov je prostovoljno.
16. Pot ima zagotovljeno ustrezno promocijo v okviru zgibank in/ali elektronskih
medijev
Za promocijo učne poti poskrbijo tako, da z njo seznanijo vodstva osnovnih šol, mentorje
čebelarskih kroţkov, turistične ponudnike, ki organizirajo šolske izlete ter šole v naravi.
Priloţnostno jo predstavijo v regionalnih medijih. Pripravijo tudi publikacijo (zgibanko,
vodnik) z opisom učne poti. Za promocijo uporabijo tudi splet, in sicer domačo spletno
stran Čebelarskega društva Škofja Loka.
Pomembne informacije, ki jih morajo navesti v zgibanko o čebelarski učni poti, so opis
poti, zemljevid, ki prikazuje kje se posamezne točke nahajajo in kratek opis posamezne
točke. Poleg interpretacije poskrbijo še za nekatere druge vidike. Opišejo, kje lahko
parkirajo obiskovalci ter avtobus, ki pripelje šolarje, koliko časa vzame posamezna
aktivnost, kakšno razdaljo bo treba prehoditi. Zapišejo kako je z varnostjo, ali je pot
zahtevna in ali potrebujemo dodatno opremo. Pomembno je zapisati kontaktne podatke, da
se posamezne skupine lahko dogovorijo za voden ogled.
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6
NAČRT POSTAVITVE ČEBELARSKE UČNE POTI »ČEBELARSTVO OD
PRAZGODOVINE DO DANES«
Čebelarska učna pot z naslovom »Čebelarstvo od prazgodovine do danes« bo predstavljala
razvoj čebelarstva od prazgodovine in vse do današnjih dni, avtohtono vrsto kranjske
čebele, medonosne rastline in pomen čebele in čebelarstva za rastline, ţivali in človeka.
Čebelarska učna pot bo zavzemala deset stojišč, na katerih bodo postavljene označevalne
table, ki opisujejo posamezno stojišče. Pri vsakem stojišču so predvidene posamezne
dejavnosti, ki predstavljajo cilje posameznega stojišča. Čebelarsko učno pot si bo mogoče
ogledati le ob spremstvu čebelarja vodnika, ki je član Čebelarskega društva Škofja Loka.
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Slika 4: Prikaz poteka čebelarske učne poti »Čebelarstvo od prazgodovine do danes« z
vrisanimi stojišči.
(Vir: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SKOFJA_LOKA, 30.7.2011).
LEGENDA:
1 Stojišče številka 1: INFORMACIJSKA TOČKA
2

Stojišče številka 2: NAJSTAREJŠI PRIKAZ ČEBELARJENJA

3

Stojišče številka 3: NARAVO IN UMETNO DUPLO
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4

Stojišče številka 4: SLOVENSKO ČEBELARSTVO V 18. STOLETJU

5

Stojišče številka 5: STARI ČEBELNJAK S PANJI KRANJIČI

6

Stojišče številka 6: MEDOVITE RASTLINE

7

Stojišče številka 7: ČEBELJI PANJI

8

Stojišče številka 8: ČEBELJI PRIDELKI

9

Stojišče številka 9: KRANJSKA ČEBELA

10 Stojišče številka 10: SODOBNI ČEBELNJAK IN AŢ PANJ

Stojišče številka 1
Naslov: Informacijska tabla
Mesto postavitve: Informacijska tabla je pritrjena na zunanji strani fasade Doma čebelarjev
Brode, tik ob vhodu v čebelarski dom.
Opis označevalne table: Na tej označevalni tabli se nahajajo podatki informativne narave.
Na levi strani označevalne table se nahaja zemljevid, kjer so označena posamezna stojišča
in potek čebelarske učne poti. Na desni strani je kratka predstavitev čebelarske učne poti
ter njena dolţina, zahtevnost ter opis moţnosti vodenja.
Cilji in dejavnost: Najprej se vodnik čebelarske učne poti (čebelar Čebelarskega društva
Škofja Loka) predstavi učencem. Seznani jih s programom ter potekom naravoslovnega
dne. Potem jim predstavi pravila obnašanja na čebelarski učni poti ter jih opozori na
morebitne nevarnosti (pik čebele). Pravila obnašanja v okolici panjev in v čebelnjakih
morajo učenci posebej upoštevati, da ne bi vznemirili čebel. Predstavi jim tudi gozdni
bonton, ki narekuje naj ne uničujejo gozdnega cvetja in plodov, naj ne kričijo, saj s tem
plašijo ţivali in vznemirjajo mladiče v gnezdih, naj ne poškodujejo označevalnih tabel, naj
hodijo po poti ter ne iščejo bliţnjic. Svetuje jim naj pozorno poslušajo razlago in opazujejo
ter spoznavajo naravo.
V primeru, da so v program obiska čebelarjev poleg čebelarske učne poti vključene tudi
čebelarske delavnice, učence razdeli v dve skupini. Prva skupina odide na čebelarske
delavnice, druga pa ostane z vodnikom in obišče čebelarsko učno pot. Nato se skupini
zamenjata. Skupini, ki prva odide na pot, čebelar vodnik razdeli zaščitno čebelarsko
opremo (zaščitne rokavice in zaščitno pokrivalo).
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Razstavni eksponati: ni
Predstavitev: Čebelarska učna pot je dolga 286,22 m. Teren od posameznika ne zahteva
posebne kondicijske pripravljenosti. Ogled čebelarske učne poti je moţen ob predhodnem
dogovoru s Čebelarskim društvom Škofja Loka in le ob spremstvu čebelarja vodnika.
Pomembno je, da se na pot odpravimo primerno obuti in oblečeni v zaščitna oblačila, ki jih
razdeli čebelar vodnik.
Čas predstavitve: 10 min
Stojišče številka 2
Naslov: Najstarejši prikaz čebelarjenja
Mesto postavitve: Informacijska tabla je prostostoječa, postavljena neposredno ob
zeliščnem vrtu.
Opis označevalne table: Levo risba s prikazom motiva iz jame, desno obrazloţitev
Cilji in dejavnost: Učenci spoznajo najstarejši prikaz človeškega odnosa do čebel.
Razstavni eksponati: ni
Predstavitev: Vodič predstavi motiv najstarejšega prikaza človekovega odnosa do čebel, ki
je nastal pred 20 do 30 tisoč leti v Pajkovi jami pri Bicarpi v španski pokrajini Valenciji.
Prastara risba prikazuje dve osebi pri ropanju čebeljega gnezda. Visita na nekakšni vrvi
oziroma vzpenjalki in čebelam odvzameta med, pri tem pa si pomagata z dimom.
(Poklukar, 1998)
Čas predstavitve: 3 min
Stojišče številka 3
Naslov: Naravno in umetno duplo
Mesto postavitve: Informacijska tabla je prostostoječa, postavljena na rob travnika oziroma
gozda, neposredno ob dovozni poti do bliţnjega stanovanjskega objekta.
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Opis označevalne table: Slika, ki prikazuje notranjost naravnega dupla naseljenega s
čebelami, desno obrazloţitev. Prikazana je zgodovina bivališč čebel, naravna bivališča,
gojenje čebel v panjih v preteklosti.
Cilji in dejavnost: Učenci se seznanijo z zgodovinskim razvojem čebel in njihovimi
bivališči v naravi – spoznajo čebelje gnezdo in naravo duplo. Spoznajo, zakaj je človek
gojitelj čebel in si ogledajo prva bivališča čebel.
Razstavni eksponat: naravno in umetno duplo naseljeno s čebeljo druţino.
Predstavitev: Od popolnega ropanja čebeljih gnezd do gozdnega čebelarjenja pot ni bila
dolga. Divje čebele so ţivele v naravnih bivališčih, v starih drevesnih duplinah. Iznesle so
strohneli les, potem pa v očiščenem prostoru gradile sate. Človek je na začetku ropal
čebelja gnezda, nato pa kmalu spoznal, da je mnogo ugodneje čebele le delno oropati in
jim pustiti ravno toliko hrane, da preţivijo naslednjo zimo. S tem naslednje leto odpade
naporno iskanje novih čebeljih druţin na teţko dostopnih mestih. Sledil je naslednji korak
– človek je čebeljim rojem nastavil urejene votline in jih tako privabil na še laţja dostopna
mesta. To pa je bilo ţe pravo gozdno čebelarjenje. Opisani način čebelarjenja je bil
predvsem značilen za slovenska plemena in se je z naselitvijo naših prednikov razširil tudi
na ozemlje sedanje Slovenije. V srednjem veku je bilo čebelarstvo zelo cenjeno, ker je bil
med najcenejše sladilo, vosek pa so ljudje uporabljali za razsvetljavo. V 18. In 19. stoletju
je gozdno čebelarstvo polagoma zamrlo, čebelarjenje zraven doma je postalo donosnejše.
Čebelarji na domu so najprej čebelarili v duplih, ki so jih izsekali iz dreves. Pozneje so
tako duplo ţe ročno izdolbli z orodjem in izdelali korita, klade in polklade (Poklukar,
1998).
Čas predstavitve: 5 min
Stojišče številka 4
Naslov: Slovensko čebelarstvo v 18. stoletju
Mesto postavitve: Informacijska tabla je prostostoječa, postavljena na travniku med
dovozno potjo in starim Kranjskim čebelnjakom.
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Opis označevalne table: Na tej tabli so slike treh moţ, ki so v 18. stoletju zaznamovali
Slovensko čebelarstvo, Antona Janše, Petra Pavla Glavarja in Janeza Antona Scopolija.
Desno so navedeni njihovi najpomembnejši prispevki Slovenskemu čebelarstvu. Opisana
je tudi prva čebelarska knjiga in čebelarska bratovščina. Prikazan je kulturni pomen
slovenskega čebelarstva v svetu.
Cilji in dejavnost: Učenci spoznajo znanega čebelarja Antona Janšo, ter ostale čebelarje, ki
so pomembni za Slovensko čebelarstvo. Seznanijo se tudi s prvo čebelarsko knjigo in
ustanovitvijo čebelarskega društva.
Razstavni eksponati: ni
Predstavitev: V tem obdobju so slovensko čebelarstvo zaznamovali predvsem trije veliki
moţje: Anton Janša, Peter Pavel Glavar in Janez Anton Scopoli.
ANTON JANŠA (1734–1773). Sredi 18. stoletja so bili čebelarji deţele Kranjske v znanju
vodilni v svetu. Anton Janša je prihajal iz Breznice pri Ţirovnici in je bil prvi učitelj
čebelarstva na Dunaju. V treh letih ustvarjalnega dela je napisal dve knjigi. Prva knjiga ima
naslov Razprava o rojenju, in je izšla leta 1771. Po njegovi smrti leta 1774 je bila izdana
njegova druga knjiga Popolni nauk o čebelarstvu.
PETER PAVEL GLAVAR (1721-1784) je bil po poklicu duhovnik, ukvarjal pa se je tudi s
kmetijstvom in čebelarstvom. V kmetijski druţbi Ljubljana je bil vnet zagovornik
čebelarstva in preprostih čebelarjev. Leta 1780 je organiziral prvo vaško zadrugo in
ustanovil čebelarsko šolo na Lanšpreţu.
JANEZ ANTON SCOPOLI, ki je ţivel v letih 1723 – 1788, je bil sodobnik Petra Pavla
Glavarja. V knjigi Entomologia Carniolica je prvi zapisal, da se matica oplodi s troti zunaj
domačega panja. Bil je tudi v pisnih stikih z Carlom von Linnéjem, enim izmed največjih
raziskovalcev vseh časov.
PRVA ČEBELARSKA KNJIGA IN ČEBELARSKA BRATOVŠČINA
Prvo čebelarsko knjigo smo Slovenci dobili leta 1792, ko je štajerski čebelar Janez
Goličnik (1737 – 1807) prevedel drugo knjigo Antona Janše z naslovom Popolnoma
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podvuzhenje se vsse zhebellarje. Osemnajsto stoletje zaznamuje tudi ustanovitev prvega
čebelarskega društva. 14.aprila 1781 so se organizatorji zbrali v cerkveni hiši na Rodinah
pri Ţirovnici in ustanovili Čebelarsko bratovščino. To je bilo prvo slovensko čebelarsko
društvo, ki je imelo svoj sedeţ, svoje vodstvo, popisane člane (397 članov), pobrano
članarino in svoja pravila (Poklukar, 1998).
Čas predstavitve: 15 min
Stojišče številka 5
Naslov: Kranjski čebelnjak in panji kranjiči
Mesto postavitve: Informacijska tabla je prostostoječa, postavljena neposredno ob
Kranjskem čebelnjaku iz leta 1905. Čebelnjak se nahaja na robu travnika, neposredno ob
Domu čebelarjev Čebelarskega društva Škofja Loka.
Opis označevalne table: Predstavljen je kranjski čebelnjak, na levi strani je shema
arhitekture kranjskega čebelnjaka, na desni strani so predstavljene poslikave panjskih
končnic. Kranjski čebelnjak je predstavljen kot posebnost slovenske arhitekture in ljudske
umetnosti.
Cilji in dejavnost: Učenci si ogledajo panjske končnice in opišejo motive.
Razstavni eksponati: Stari čebelnjak s kranjiči
Predstavitev: Z razvojem ţagarstva v 14. stoletju se je kmalu pojavil panj iz desk, na
Slovenskem imenovan tudi kranjič. Iz Valvasorjevih del in drugih virov je razvidno, da so
bili kranjiči na Gorenjskem, Dolenjskem, Notranjskem, Primorskem, Štajerskem in
Koroškem. V goratih predelih Slovenije so kranjiče kot krošnarji nosili na pašo na višje
pašnike. V svetovno zgodovino čebelarstva ga je vnesel Anton Janša. Kranjič velja za
sodoben tehnološko vrhunski panski sistem in je predhodnik Langstrothovega in vseh
podobnih nakladnih panjev s premičnim satjem, pa tudi listovnih panjev. Prve poslikane
panjske končnice so se pojavile v drugi polovici 18. stoletja. V 19. stoletju se je umetnost
slikanja končnic na Slovenskem močno razširila in potem v začetku 20. stoletja popolnoma
zamrla (Poklukar, 1998).
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Čebelarji Čebelarskega društva Škofja Loka so v letu 2004 odkupili lepo ohranjen
čebelnjak s panji kranjiči, z letnico izdelave 1905. Fikov čebelnjak iz okolice Rateč pri
Škofji Loki so najprej postavili v Poljanski dolini, ga uredili in obnovili. V letu 2010 je bil
prestavljen v Brode, na travnik neposredno ob Dom čebelarjev Čebelarskega društva
Škofja Loka. Obenem je bil dodatno obnovljen z novo streho iz skodelj, dodani so mu bili
tudi leseni ţlebovi. Panji kranjiči imajo lepo ohranjene poslikane panjske končnice, ki prav
tako kot čebelnjak, predstavljajo eno od značilnosti »Kranjskega« oziroma Slovenskega
čebelarstva. Tako je čebelnjak danes urejen in pripravljen na opravljanje njegove osnovne
funkcije: pričevanje zgodovine loškega čebelarstva obiskovalcem Brodov. Lahko rečemo,
da je ta stari čebelnjak danes nekakšen muzej na prostem.

Slika 5: Stari čebelnjak Čebelarskega društva Škofja Loka. (Vir: Demšar, 2011).
Čas predstavitve: 20 min
Stojišče številka 6
Naslov: Medovite rastline
Mesto postavitve: Informacijska tabla je prostostoječa, postavljena na dnu pobočja, med
bliţnjim potokom in objektom doma čebelarjev. Za informacijsko tablo se razprostira
strmo pobočje (navzgor), velikosti pribliţno 40 x 30 metrov, na katerem je posajena bogata
paleta različnih medovitih rastlin. Nekaj medovitih dreves je posajenih tudi ob strugi
potoka.
Opis označevalne table: Na levi strani so slike najpomembnejših drevesnih vrst, ki izločajo
medičino. Predstavljene so tudi kulturne rastline in travniško cvetje.
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Cilji in dejavnost: Vodnik čebelar učence najprej vpraša o njihovih lastnih doţivetjih pri
opazovanju čebel na cvetovih. Učenci poimenujejo rastline, na katerih so se zadrţevale
čebele. Učenci spoznajo medovite rastline in njihovo poglavitno vlogo za ţivljenje čebel.
Spoznajo znanilce pomladi, ki čebelam predstavljajo pomladansko pašo. Vodnik jim
predstavi nektar, mano, cvetni prah (pelod) ter pomembnost vode za čebele. Pojasni jim
kako in kam čebela naloţi nabrano medičino in cvetni prah. Spoznajo travniške in drevesne
vrste medovitih rastlin.
Razstavni eksponati: Vrt medovitih rastlin
Predstavitev: Medovita rastlina je tista rastlina, ki nudi čebelam medičninsko in/ali
občasno manino pašo, navadno tudi pelodno (Bokal, 2008). Glavna vira sladkih tekočin sta
mana in medičnina. Mano izločajo listne uši, škrţati in kaparji, medničnino ali nektar pa
izločajo cvetovi večine vrst cvetnic, ki jih oprašujejo ţuţelke. Čas medenja manine paše
odrasle samice zelene hojeve ušice je v mesecu juliju, avgustu in tudi pozneje. Veliki
smrekov kapar in rdečerjava smrekova ušiča povzročata medenje smreke v drugi polovici
aprila in prvi polovici maja. Poglavitna vloga medovitih rastlin je, da izločajo veliko
nektarja in proizvajajo dovolj cvetnega prahu, da ga čebele lahko nabirajo ter s tem
pospešujejo razvoj čebelje druţine (Poklukar, 1998).
V okolici Doma čebelarjev Brode so v preteklih letih posadili veliko različnih medovitih
grmovnic in okrasnih medovitih rastlin. Obiskovalci čebelarske učne poti bodo tako lahko
poleg ţivljenja čebel spoznali tudi medovite rastline.
Čas predstavitve: 20 min
Stojišče številka 7
Naslov: Čebelji panji
Mesto postavitve: : Informacijska tabla je prostostoječa, postavljena v prvem delu travnika
za vrtom medovitih rastlin.
Opis označevalne table: Na tej tabli so opisani čebelji panji, in sicer nakladni panji, panji s
premičnim satjem, slamnati koši, AŢ panji ter kranjiči. Predstavljena je tudi funkcionalnost
notranjih prostorov panja.
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Cilji in dejavnost: Čebelar vodnik najprej predstavi vse vrste panjev, nato pa v zaščitni
opremi odpre panj, v katerem je ţivela čebelja druţina, in izvleče satje. Učenci si ogledajo,
potipajo, vonjajo sat z medom in cvetnim prahom, spoznajo mladi sat, temen sat z ostanki
čebeljih srajčk, satnik in satnico. Praktično delo: posamezni učenec izvleče sat, ga postavi
na stojalo, pravilno vstavi v panj (v medišče, plodišče), nato skupaj preštejejo sate. Učenci
spoznajo osnovne varnostne ukrepe in jih upoštevajo pri izvajanju gibalnih dejavnosti.
Spoznajo čebelarsko orodje in pripomočke.
Razstavni eksponat: slamnat koš, nakladni panj
Predstavitev: »Naravno prebivališče čebel so v divjini votla drevesa, skalne razpoke,
luknje in špranje v starem zidovju ali poslopjih idr. Človeška umetnost pa jih je nekoliko
ukrotila ter jih privadila tudi na druga bivališča. Posodo, kjer čebele zadruţno ţivé, delajo
in se mnoţé, imenujemo panj, ulj, košnico, pleter idr.« (napisal A. Janša v l. 1772 – 1773).
Najbolj razširjena oblika nakladnega panja je Langstroth – Rootov nakladni panj. V
Zdruţenih Drţavah Amerike ga uporablja 95% čebelarjev. Lorenz Lorain Langstroth (1810
– 1895) je nakladni panj iznašel v prejšnjem stoletju in je imel nekaj nepotrebnih delov,
zato so ga predelali (Root). Ker so obdrţali Langstrothovo mero satnika in mere zunanjih
naklad, so ga poimenovali Langstroth – Rootov panj.
Langstroth – Rootov panj je sestavljen iz več delov:
-

podnice s premakljivim ţrelom;

-

velike naklade z 10 okvirji;

-

dvetretjinske naklade z 10 okvirji;

-

male ali polnaklade z 10 okvirji;

-

pitalnika;

-

notranjega pokrova in okvirja z mreţo;

-

matične rešetke;

-

pokrova panja.

Prednost LR panja je v tem, da so vsi njegovi sestavni deli premakljivi in jih uporabljamo,
odvisno od letnega časa in namena. V času paš, zlasti takrat, ko so obilne, povečamo
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nakladni panj z dodajanjem naklad. Točenje pred koncem paše ni potrebno saj lahko
prostor poljubno povečamo, s tem pa ne motimo čebel pri svojem delu. Da čebele laţje
preţivijo zimo, čebelar pred prezimovanjem panj preprosto omeji na najmanjšo velikost,
to pomeni dve nakladi.
Slamnati koši so se v Sloveniji uveljavili na obrobju panonskega sveta, ki je siromašen z
lesom in bogat z ţitom. Naredili so koše iz šibja in slame, ki so ga znali izdelati v skoraj
vsaki druţini. Dandanes slamnate koše, ki so naseljeni s čebelami, redko zasledimo
(Poklukar, 1998).
Čas predstavitve: 10 min
Stojišče številka 8
Naslov: Čebelji pridelki
Mesto postavitve: Informacijska tabla je prostostoječa, postavljena v zadnjem delu
travnika.
Opis označevalne table: Opisani in prikazani so vsi čebelji izdelki in pridelki. To so: med,
matični mleček, cvetni prah, vosek, propolis in čebelji strup. Predstavljeno je njihovo
pridobivanje in uporaba. Naštete so tudi vrste medu.
Cilji in dejavnosti: Učenci spoznajo različne vrste medu in njegov pomen za človeka.
Vodnik čebelar jim razloţi zakaj se med strjuje in na kakšen način ga ponovno
utekočinimo. Pri tem stojišču opazujejo, vonjajo in okušajo cvetni prah, ugotavljajo
lastnosti voska ter njegove barve odtenke, poleg tega spoznajo še matični mleček in čebelji
strup.
Razstavni eksponati: ni
Predstavitev: Med je naravna sladka snov, ki jo čebele predelajo iz medičine ali mane z
dodajanjem izločkov zlasti slinskih ţlez in jo shranjujejo v satnih celicah, v katerih
predvsem zaradi prezračevanja dozoreva (Bokal, 2008). Poznamo različne tipe medu, ki jih
ločimo glede na geografski in botanični izvor medičine, način pridobivanja in letni čas.
Največkrat med poimenujejo po rastlini, na kateri so čebele nabirale nektar ali mano
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(Golob in sod., 2008). Pravilnik o medu, ki ga navaja Uradni list Republike Slovenije
številka 31/2004, med razvršča na dva parametra, in sicer: glede na izvor in način
pridobivanja. Glede na izvor medu poznamo cvetlični med ali nektar, ki je pridobljen iz
nektarja cvetov in med iz mane ali gozdni med, ki je pridobljen predvsem iz izločkov
insektov (Hempitera) na ţivih delih rastlin ali izločkov ţivih delov rastlin (Gospodarska
zbornica Slovenije, 2004).
Poznamo več načinov pridobivanja oz. predstavitve medu, in sicer:
-

Med v satju, ki ga čebele shranijo v novo zgrajenem satju brez zalege;

-

Med s satjem ali deli satja v medu, ki vsebuje enega ali več delov satja v medu;

-

Samotok (odtočeni med), ki je pridobljen z iztekanjem medu iz odkritih satov brez
zalege;

-

Točeni med, ki je pridobljen s centrifugiranjem odkritih satov brez zalege;

-

Prašni med, ki je pridobljen s stiskanjem satov brez zalege, z ali brez uporabe
toplote, ki ne presega 45°C;

-

Filtrirani med, ki je pridobljen na ta način, da pri odstranjevanju tujih anorganskih
in organskih primesi odstranimo tudi znaten del cvetnega prahu.

O vrsti medu govorimo takrat, ko je pridobljen večinoma iz nektarja ali mane ene same
rastlinske vrste. Označbo medu lahko dopolnimo z navedbo določenih cvetov, rastlin ali
vrst mane, če ima med značilen vonj, okus in barvo značilno za med iz te rastlinske vrste.
V Sloveniji poznamo naslednje vrste medu: akacijev, hojev, ajdov, smrekov, lipov,
kostanjev, regratov med in med oljne ogrščice. Splošna merila določajo, da mora med, ki je
označen kot med določene vrste rastline, vsebovati vsaj 45% cvetnega prahu te rastline.
Med je naravno ţivilo in ima visoko hranilno vrednost. Sestavljen je iz različnih kemijskih
snovi. Največji deleţ predstavljajo različni sladkorji (od 75% do 80%) in voda (od 14% do
20%). Prav tako vsebuje številne druge snovi: organske kisline (od 0,1 do 1%), različne
elemente (od 0,1 do 1,5%), beljakovine (od 0,2 do 2%), proste aminokisline, encime,
vitamine, hormon acetilholin, barvila, flavonoidi in fenolne spojine. Ena izmed najbolj
znanih značilnosti medu je kristalizacija. To je pojav, ki je odvisen od vrste medu, saj se
pri nekaterih pojavi hitreje, pri drugih pozneje. Stopnja kristalizacije je odvisna od
razmerja med glukozo in fruktozo ter razmerja med glukozo in vodo (Golob in sod., 2008).
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ČEBELJI VOSEK Čebele vosek proizvajajo same, in sicer z voskovnimi ţlezami, ki leţijo
na sprednji strani trebušnih okrovov. Produkcija voska je energetsko zelo intenziven
postopek, saj je za proizvodnjo ene enote voska potrebno osem enot medu. Na proizvodnjo
voska in graditev satja v čebelji druţini vpliva več dejavnikov. Če je v naravi veliko
nektarja, čebele posledično potrebujejo več satja za shranjevanje medenih zalog.
Proizvodnja je odvisna tudi od navzočnosti matice in količine zalege; če je več zalege,
čebele posledično potrebujejo več satja. Nanj vplivajo tudi temperature; ko so višje od 15
°C, čebele spodbudijo k gradnji satja. Za začetek gradnje satja pa čebele potrebujejo tudi
cvetni prah, ki je vir beljakovin in prostor, ki jim omogoča gradnjo. Dandanes čebelji
vosek največ uporabljajo čebelarji za izdelavo satnic, uporabljajo pa ga tudi v kozmetiki,
svečarstvu, farmaciji in v druge namene (Avguštin, 2010).
PROPOLIS Propolis je material, ki ga medonosne in nekatere druge čebele nabirajo z ţivih
rastlin in ga samega ali pa v kombinaciji z voskom uporabljajo pri graditvi ter obnavljanju
svojih gnezd. Potrebujejo ga tudi za to, da panj obvarujejo pred kvarjenjem (torej
mikroorganizmi) in, da zaščitijo svoj dom pred zunanjimi vplivi. Surovino za proizvajanje
propolisa dobijo čebele iz dveh različnih virov. Prvi vir je nabiranje smolnatih snovi na
smolnatih delih rastlin, npr. topola, kostanja, breskve, smreke itn. Drugi vir pa je nekakšen
izbljuvek smolnatih koţic cvetnega prahu, ki ga čebele izločijo, medtem ko hranijo zalego
s cvetnim prahom.
CVETNI PRAH Čebelarji cvetni prah pridobivajo z izkopavanjem obnoţinskih satov ali
smukanjem. V satnih celicah se začne cvetni prah spreminjati. Zaradi odsotnosti kisika
nastane mlečnokislinsko vrenje, pri tem pa pelod izgubi sposobnost kalitve in postane
primeren za konzerviranje. Čebelarji so v preteklem desetletju med sezono shranjevali sate
v hladnem, temnem prostoru, pozimi pa so s posebnimi kovinskimi ţičkami kopali
obnoţnino iz celic. Dandanes čebelarji uporabljajo smukalnike za smukanje cvetnega
prahu. Poznamo dve vrsti smukalnih odprtin, in sicer šesterokotne luknjice in debele PVC
plošče s konično izrezanimi, 4,9 mm širokimi luknjicami s tulci za izlet čebel. Osmukani
cvetni prah ni čist, zato ga s pomočjo ročne pincete očistimo primesi, kot so krila, noge
čebel, mrtvice ipd. Cvetni prah ali pelod vsebuje: 30 do 40% vode, 11 do 35% beljakovin,
20 do 40% ogljikovih hidratov, 1 do 20 % maščob, 1 do 7 % rudninskih snovi in vse
človeku nujno potrebne aminokisline.
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MATIČNI MLEČEK Matični mleček je izloček hipofaringealnih ţlez čebel delavk, ki ga
sintetizirajo predvsem iz cvetnega prahu. Opišemo ga lahko kot mlečno belo kremo
kiselkasto grenkega okusa in izrazitega vonja. Čebelar matični mleček pridobi tako, da v
času rojilnega razpoloţenja čebeljim druţinam potrga matičnike, nato pa mlečno vsebino
shrani v temne stekleničke. Matični mleček shranjujemo v zamrzovalniku, med uporabo pa
mora biti shranjen v hladilniku. Uporabljamo ga tako, da s plastično ali leseno ţličko
zajamemo matični mleček in ga damo pod jezik. Pri presnem uţivanju je priporočljiva
količina matičnega mlečka do 7 g na dan. Priznan je kot poţivilo in zdravilo, saj pospešuje
presnovo, uravnava delovanje telesnih ţlez, pripomore pri odpravljanju posledic
ateroskleroze in visokega krvnega tlaka ter pripomore k normalnemu delovanju ţivčnega
sistema. Prav tako ga uporabljajo v kozmetiki, saj zavira procese staranja koţe.
ČEBELJI STRUP Mlade čebele, ki so se komaj izlegle nimajo strupa, ta se začne namreč
tvoriti šele po rojstvu. Ţe drugi dan ga v strupnem mešičku najdemo 0,04 mg, nato pa se
njegova količina postopoma veča do 15 oz. 20 dni, ko ga je pribliţno 0,3 mg. Izkušnje
številnih zdravnikov in ugotovitve iz ljudskega zdravilstva kaţejo, da ima čebelji strup
določene zdravilne lastnosti. Znani so primeri zdravljenja sklepne revme in lajšanja
bolezenskih znakov multiple skleroze. V kitajski medicini uporabljajo čebelja ţrela pri
akupunkturi. Ţrelo zabodejo na akupunkturnih točkah in tako s pomočjo čebeljega strupa
podaljšajo akupunkturni učinek (Poklukar, 1998).
Čas predstavitve: 15 min
Stojišče številka 9
Naslov: Kranjska čebela, čebelja druţina in razvojni cikel čebele
Mesto postavitve: Informacijska tabla je prostostoječa, postavljena na travniku ob poljski
poti, ki vodi do novega čebelnjaka oz. doma čebelarjev.
Opis označevalne table: Na levi strani označevalne table je slika članov čebelje druţine ter
slika avtohtone kranjske čebele ali sivke (Apis mellifera carnica). Na desni strani se nahaja
opis posamezne faze razvojnih obdobij čebele – izleganje; matice, delavk, trotov in čas
razvoja. Predstavljeni so posamezni člani čebelje druţine in njihova opravila. Predstavljena
je telesna zgradba kranjske čebele in njena čutila. Na levi strani je tudi prikazano značilno
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plesno sporazumevanje čebel. Opisano je tudi prezimovanje čebel, njihove bolezni ter
pojav rojenja.
Cilji in dejavnost: Spoznajo telesno zgradbo kranjske čebele ter njena čutila. Vodnik
čebelar jim pove, s čim čebela zaznava draţljaje iz okolice. Zaznava jih s pomočjo okusa,
vonja, svetlobe, zvoka, temperature, tresljajev in vlaţnosti. Vodnik čebelar pokaţe in
poimenuje člane čebelje druţine – trota, matico, delavko. Učenci razlikujejo posamezne
člane čebelje druţine. Učenci spoznajo kako poteka razvoj čebele od jajčeca do odraslega
osebka. Vodnik čebelar jim predstavi opravila mladic, ki so: graditev satja, odlaganje hrane
v satne celice, čiščenje celic in prostora, negovanje zalege, spremljanje matice in obramba
doma.
Učenci spoznajo vidne dele telesa odrasle čebele, in sicer: glavo, oprsje, zadek, dlačice ter
podrobnosti biološkega ustroja: oči, tipalnice, rilček, krila, noge, ţelo. Spoznajo, da čebele
zimo prezimijo tako, da se stisnejo v gručo. Vodnik pri tem stojišču tudi omeni dejavnike,
ki ogroţajo čebeljo druţino, to se škodljivci, plenilci, zastrupitve, bolezni in nepravilno
ravnanje čebelarja. Predstavi jim tudi vrste, vzroke in pomen rojenja za ohranjanje čebelje
vrste.
Razstavni eksponati: ni
Predstavitev: Čebele sodijo v razred ţuţelk, ki je daleč največja skupina ţivali na Zemlji.
V Sloveniji čebelarimo z vrsto medonosna čebela, ki jo imenujemo kranjska čebela ali
krajše kranjica. Čebelarji jo imenujejo tudi kranjska sivka, zaradi svetlo sivih dlačic na
obročkih zadka.
Sistematska uvrstitev v sistem (Apis mellifera carnica)
Razred: ţuţelke (Insecta)
Red: koţekrilci (Hymenoptera)
Skupina: ţelate ose (Aculeata)
Naddruţina: Apoidea
Druţina: čebele (Apidae)
Poddruţina: Apinae
Pleme: Apini
Rod: prava čebela (Apis)
Vrsta: medonosna čebela (Apis mellifera)
Podvrsta: kranjska čebela (Apis mellifera carnica)(Gregori, 2008).
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Izvorno območje kranjske čebele je Slovenija, dandanes pa je razširjena tudi na Hrvaškem,
v Bosni in Hercegovini, Makedoniji, na Madţarskem, v Romuniji in Bolgariji. Kranjska
čebela ima izrazito dolg rilček, ki sluţi sesanju tekočih snovi, izmenjavi hrane in
feromonov. Na oprsju je poraščena s rjavkasto sivimi dlačicami in je v primerjavi z
drugimi pasmami temnejše barve.
Slovenski čebelarji so jo vzljubili zato, ker je znana po svoji delavnosti, dolgoţivosti in
dobrem izkoriščanju paše. Njena pozitivna lastnost, ki jo čebelarji zelo cenijo, je dobro
prezimovanje in skromna poraba zimskih zalog. Kranjska čebelja druţina jeseni zmanjša
obseg na najmanjši moţen in v času prezimovanja porabi minimalno količino medu.
Spomladi nastopi buren razvoj čebelje druţine. Ena od značilnosti kranjske čebele je, da v
primerjavi z drugimi čebelami nadpovprečno gradi satje, med pa pokrije in zaščiti s
svetlimi pokrovčki. Ima izredno velik smisel za orientacijo, tako da v skladovnici panjev
brez teţav najde domači panj. Edina lastnost kranjske čebele, ki omejuje uspešno
čebelarjenje, je rojenje, ki je posledica hitrega spomladanskega razvoja čebelje druţine
Čebeljo druţino sestavljajo: ena matica, od 15.000 do 50.000 čebel delavk, ter od 0 do
1.500 trotov. Razvoj čebele do odraslega osebka poteka po naslednjih stopnjah:
1. razvoj matice
2. oploditev matice
3. zaleganje matice
4. jajčece
5. ličinka
6. buba
7. mlada čebela
LIČINKA Čebela se razvije iz jajčeca. Spremembe, ki jih opazujemo v prvem obdobju
razvoja kranjske čebele, sta rast in razvoj. Rast obsega spremembe v velikosti, razvoj pa
spremembe v obliki in sposobnosti nastajanja vseh ţivljenjskih organskih sistemov.
Embrionalni razvoj poteka v jajčecu, ki je valjaste oblike in veliko od 1,3 do 1,5 mm.
Znotraj jajčeca je hranilna snov, ki omogoča razvoj zarodka iz katerega se nato izleţe
ličinka. Celoten razvoj čebele v jajčecu poteka 72 ur. Kranjska čebela v času razvoja in
ţivljenja ličinke prepotuje 5 stopenj rasti z levitvijo zunanje povrhnjice ali kutikule.
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Razvojna doba ličinke traja 5,5 do 6 dni, trotovske 7 dni, ličinka matice pa se razvija 5 dni.
V času razvojne dobe poveča svojo telesno teţo za 500-krat. Ličinke v času razvoja hranijo
mlade čebele hranilke z matičnim mlečkom. Hranilne snovi ličinke nakopičijo v svoje telo
in jih nato porabijo nadaljnjem razvoju , v stadiju bube.
BUBA V zadnjem stadiju razvoja kranjske čebele dobijo tipalnice, noge, krila pa zunanjo
obliko. Prav tako se oblikujejo ustni deli odrasle čebele in sestavljene oči. Trije deli oprsja
so pribliţno enake velikosti in še niso ločeni med seboj. Pri starejši bubi se najprej prične
povečevati drugi segment oprsja, nato pa v zadnji fazi razvoja bube dobi končno obliko in
se jasno loči od zadka. Pri bubi ţenskega spola je na zadnjem delu telesa vidna zasnova
ţela. Ko je razvoj bube končan, mlada čebela z ustnim delom pregrizne celični poklopec in
prileze iz satne celice.
ODRASLA ČEBELA Telo odrasle čebele je razdeljeno na tri osnovne dele, in sicer: glavo,
oprsje in zadek. Telo pokriva hitinski plašč, ki nudi oporo vsem notranjim organom,
njegova čvrstost pa omogoča pritrditev telesne mišičnine. Glava čebele je sploščena in ima
obliko trikotnika. Par sestavljenih oči se nahaja na zunanjem stranskem robu, na zgornjem
robu pa so tri pikčasta očesa ali t.i. ocelli. Čebela ima na glavi prosto gibljiv čutilni organ,
ki ga predstavljata dve tipalnici, ki izhajata blizu oglavnega ščita. Cevasti rilček sestavljajo
naslednji organi: spodnji ustnici, ki se nahajata na spodnji strani glave, ter trije deli spodnje
čeljusti. Glavna vloga cevastega rilčka je sesanje tekoče hrane: medu, nektarja in vode.
Deli oprsja so med seboj negibljivo povezani in tvorijo ovalno oblikovan oklep. Vsak
obroček oprsja sestoji iz štirih delov: hrbtnega okrova, prsnega okrova in iz dveh stranskih
koţnih delov – plevritov. Kranjska čebela ima dva para kril. Prvi par kril in nog izhaja iz
koţnega dela med hrbtnim in trebušnim predelom okrova. Zadnji par kril pa izhaja iz
področja, kjer se stika zaprsje. Kadar čebela miruje ima krila zloţena čez zadek tako, da
prvi par kril prekriva drugi, manjši par kril. Ko čebela vzleti, se zadnji krili s kaveljci
zapneta za roţevinasto gubo na zadnjem robu prvega para kril. Ţilna razporeditev na krilih
označuje razvejanost trahej in ima pomen pri določanju pasme medonosne čebele, Apis
mellifera. Krilom gibanje omogočata dva sistema mišičnine. Prvi omogoča gibanje v vseh
smereh in je direktno vezan na bazo kril, medtem ko drugi sistem predstavlja indirektna
letalna mišica, ki ni vezana na bazo kril in omogoča gibanje navzgor-navzdol, naprejnazaj. Povprečna hitrost letenja čebele je 24 km/h, krajše razdalje lahko preleti celo s
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hitrostjo do 40 km/h. Čebelje krilo med letom naredi 250 do 300 kroţenj v sekundi. Zadek
je ovalne oblike in proti koncu prišiljen. Pri matici in čebeli delavki so zadnji trije obročki
zakrneli in preobraţeni v ţelo, medtem ko so pri trotu vsi obročki ohranjeni. Ţelo leţi
znotraj 7. obročka, in je oblikovano iz spremenjenega 8. in 9. zadkovega obroča.
Sestavljeno je iz ţlebiča in dveh bodic. Na koncu ţlebiča so trije pari drobnih zobcev,
bodalci pa imata po devet ali deset nazaj ukrivljenih kaveljcev. Med njima v sredini nastaja
strupni kanal. Kadar čebela ţelo vbada v mehko podlago, ga zaradi kaveljcev ne more več
izvleči. Ko se poskuša rešiti, izruje ţelo in umre. Glavni razlog za smrt čebele je, da si
skupaj z ţelom iz telesa iztrga zadnji del prebavne cevi z blatnikom, ţelno mišičnino in
zadnji ţivčni vozel. Noge so členaste okončine, sestavljajo jih: kolček, obrtec, stegno,
golen, stopalce s petimi členi in stopalo s krempeljci in oprijemalno blazinico. Sprednji par
nog se nahaja takoj za glavo. Dlačice, ki se nahajajo na zadnjem delu sprednjih nog, sluţijo
čiščenju cvetnega prahu z glave. Srednji par nog pa ima vlogo pri čiščenju cvetnega prahu
z oprsja in prenosu materiala s sprednjih na zadnje noge.. Na prsni okrov oprsja pa je vezan
zadnji par nog in ima posebno strukturo, ki jo imenujemo košek. Košek je ob strani
poraščen z dlačicami in sluţi nameščanju in prenosu cvetnega prahu v čebelje gnezdo.
Čebela cvetni prah v košek stiska z glavničkom, ki se nahaja na zadnjih nogah.
Čebele se med seboj sporazumevajo na različne načine, in sicer:
-

z otipavanjem in izmenjavo hrane;

-

z medsebojnim obiranjem (čiščenje) čebel;

-

s plesnim sporazumevanjem;

-

s potresavanjem čebel;

-

s kemičnim sporazumevanjem.

Poznamo različne vrste bolezni čebel, in sicer: bakterijske, glivične, protozojske, virusne,
zajedavske in nenalezljive bolezni. Prav tako čebelam škodo povzročajo škodljivci, kot so
voščena vešča, pelodna vešča, čebelja uš, mravlje, metulji, miši, rovke, medvedi, ptice,
kuščarji, ţabe, sršeni, ose in pajki. V zadnjem času pa so vse bolj poznane zastrupitve
čebel, ki se pojavljajo zaradi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih kmetje uporabljajo v
kmetijstvu (Poklukar, 1998).
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Čas predstavitve: 15 min
Stojišče številka 10
Naslov: Sodobni čebelnjak in AŢ panj
Mesto postavitve: Informacijska tabla je pritrjena na steno čebelnjaka na zadnji strani.
Čebelnjak se nahaja na zahodni strani, neposredno ob objektu doma čebelarjev.
Opis označevalne table: Na označevalni tabli se nahajajo osnovne informacije o
čebelnjaku, njegov videz, funkcionalnost, opis – stavka oz. prostor v katerem so zloţeni
panji, shranjeni pripomočki za čebelarjenje, omogoča delo čebelarja s čebelami, ohranja
bogato kulturno dediščino, omogoča varnost pri delu in predstavlja zaščito pred čebeljimi
piki.
Cilji in dejavnost: Vodnik ponovno poudari pravila obnašanja v čebelnjaku in poskrbi za
varnost otrok pred piki – preveri ali so si vsi učenci nadeli čebelarski klobuk. Najprej
predstavi čebelnjak, učenci si čebelnjak ogledajo in ga opišejo. Povedo čemu je namenjen
in sprašujejo kar jih zanima. Ugotovijo, da čebelar goji čebele v panjih. Nato si ogledajo
notranjost čebelnjaka. Čebelar vodnik najprej predstavi AŢ panj, nato pa v zaščitni opremi
odpre panj v katerem je ţivela čebelja druţina in izvleče satje. Učenci si ogledajo, potipajo,
vonjajo sat z medom in cvetnim prahom, spoznajo mladi sat, temen sat z ostanki čebeljih
srajčk, satnik in satnico. Praktično delo: posamezni učenec izvleče sat, ga postavi na
stojalo, pravilno vstavi v panj (v medišče, plodišče), nato skupaj preštejejo sate. Učenci
spoznajo osnovne varnostne ukrepe in jih upoštevajo pri izvajanju gibalnih dejavnosti.
Spoznajo čebelarsko orodje in pripomočke.
Nato pregledajo čebeljo druţino. Vodnik čebelar jim predstavi, kako pregleda čebeljo
druţino. Pove jim, da preveri količino in kakovost zaloge hrane ter zalege. Spoznajo
čebeljo druţino, opazujejo čebele v panju, čebele na satu, ter sami poimenujejo člane
čebelje druţine (matico, delavke in trote).Vodnik poloţi trota v dlan učenca in mu pove, da
ne piči, ter razloţi, kako pa ravnati v primeru pika. Nato opazujejo dejavnost čebel v panju,
njihovo premikanje in dotikanje. Spoznajo, da druţina gradi gnezdo, satje iz voska, da
matica zalega – iz zadka iztisne jajčece v dno celice, da je v celicah med in cvetni prah in,
da mlade čebele skrbijo za zarod ter matico. Ob koncu ogleda čebelarske učne poti čebelar
vodnik učencem razdeli delovne liste, ki jih nato sami izpolnijo. Za reševanje delovnega
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lista imajo na voljo 10 minut časa. Delovni list nato skupaj z vodnikom čebelarjem
pregledajo.
Razstavni eksponati: sodobni čebelnjak in AŢ panji
Predstavitev: Čebelnjak je pokrita, navadno lesena stavba za namestitev panjev in navadno
tudi čebelarske opreme. (Bokal, 2008)

Na Slovenskem območju so se sčasoma

izoblikovali trije tipi čebelnjakov – alpski, celinski in kraški. Prva dva sta bila v celoti
lesena, tretji pa je bil zidan. Stari čebelnjaki na Slovenskem so neizčrpen vir pri
preučevanju zgodovine našega stavbarstva in čebelarstva. Čebelnjak je lesena gospodarska
stavba. Lesena zaradi tega razloga, ker s tem materialom ustvarimo za čebele najugodnejše
bivalne razmere. Lesen čebelnjak materialno in oblikovno najbolj ustreza večini
Slovenskega naselbinskega in krajinskega okolja, s tem materialom pa tudi ustvarimo
najugodnejše bivalne razmere za čebele (Poklukar, 1998).
Sodoben čebelnjak, ki je postavljen na severozahodni strani Doma čebelarjev Brode je
tradicionalni kranjski čebelnjak lesene izvedbe, postavljen na betonsko ploščo. Je lesena
stavba iz brun v kateri so na prednji strani pisani panji zloţeni v skladovnico. Nad panji in
pod napuščem se razprostira lok, pod panji pa se nahaja naletna deska. Streha je
dvokapnica s slemenom, ki teče vzporedno s pročeljem panjev. Čebelnjak je sestavljen iz
osrednjega prostora, v katerem je prostora za okoli 10 gospodarnih čebeljih druţin, poleg
njih pa bi prostor v čebelnjaku lahko našlo še pribliţno toliko rezervnih druţin. Poleg
osrednjega prostora je v čebelnjaku še točilnica s panoramskim oknom, skozi katerega je
prelep razgled na prednjo stran panjev. Vsi panji so novi, poslikani s panjskimi končnicami
in naseljeni s čebelami. V čebelnjaku je vsa potrebna oprema za čebelarjenje in točenje
medu (točilo, stojalo za odkrivanje satja, vilice, ometalnik itd.). Čebelnjak je bil zgrajen v
jeseni leta 2010 kot sodoben učni čebelnjak, namenjen demonstrativnim učnim prikazom
čebelarjenja otrokom, mladim in širši javnosti. Arhitekturno je čebelnjak dovršena
zgradba, tipična za okolje, v katerem se nahaja.
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Slika 6: Sodobni čebelnjak Čebelarskega društva Škofja Loka (Vir: Demšar, 2011).
PANJI S PREMIČNIM SATJEM Po uveljavitvi letnic, ki so jih ţe poznali stari Grki, so
pojavitvi satnika v hitrih zaporedjih sledile nove iznajdbe, leta 1857 satnica (Nemec
Mehring) in leta 1865 točilo za med, ki ga je izumil Nemec Mehring. Na hitrost odkrivanja
izumov je vplivalo naraščajoče znanje o ţivljenju čebel in motiv čebelarjev, spodbujen z
naprednim naraščanjem potreb po čebelarskih proizvodih. Tisti čas so razvijali satnike
različnih oblik in velikosti. Panje so odpirali kombinirano, zgoraj in zadaj. Nato so se
kmalu uveljavili listovni in nakladni panji. Listovni tip panja se odpira zadaj in je razdeljen
na dva dela. Zgornji del sluţi čebelam za shranjevanje medu in ga imenujemo medišče,
medtem, ko je spodnji del panja, imenovan plodišče, namenjen matici, ki neprestano
zalega. Med spodnjim iz zgornjim delom panja je razdeljen z matično rešetko, ki
preprečuje matici prehod v zgornji del panja.
Albertijev panj je leta 1907 konstruiral Anton Ţnidaršič. Po večkratnih izpopolnitvah pa
ga je leta 1910 predstavil širši javnosti. Tip panja so imenovali Alberti - Ţnidaršičev panj,
krajše AŢ-panj. AŢ panj je pokončna, trdno in natančno izdelana lesena omarica s
pravokotnim obodom, zunanjo in notranjo sprednjo steno, znotraj po sredini prečno
predeljeno z matično rešetko v dva oddelka s prečnimi, vzdolţno na prečne jeklene palice
poloţenimi in z razstojišči razmaknjenimi sati, ki jih zapiramo z zamreţenimi okenci, vso
notranjost pa z vrati, zadaj s tečaji pritrjenimi na obod. Prednost AŢ panja pred drugimi je
v tem, da čebelarji lahko panje zlagajo v skladovnice. Tako se panji grejejo med seboj, kar
povzroči manjšo porabo medu pri čebelah (Poklukar, 1998).
Čas predstavitve: 30 min
Čas reševanja in pregleda delovnega lista: 15 min
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7

NAMEN IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

V učnih načrtih za naravoslovje in biologijo v osnovnih šolah je čebela in njen pomen za
ţivljenje in naravo redko omenjen ter postavljen v ozadje. Vsebine povezane s čebelami
učitelji le redko obravnavajo, ker to področje večinoma slabo poznajo. Na nekaterih
osnovnih šolah potekajo čebelarski kroţki, spet drugje učencem v tretji triadi ponujajo
izbirni predmet Čebelarstvo. Vedno bolj pa so aktualni naravoslovni dnevi na temo
čebelarstva in podobne aktivnosti. Vsak posameznik bi se moral zavedati kakšen velik
pomen imajo čebele za ţivljenje, zato je pomembno, da učenci vsebine o čebelah spoznajo
na zanimiv in poučen način. Naravoslovni dnevi, ki jih organizirajo osnovne šole, so
namenjeni predvsem izkustvenemu spoznavanju določenih učnih vsebin.
Namen diplomskega dela je raziskati mnenje učiteljev naravoslovja, biologije in
razrednega pouka o pomenu znanja učencev o vsebinah povezanih s čebelami, izvedeti ali
so v okviru naravoslovnih dni ţe kdaj obiskali čebelarsko društvo in ugotoviti, kakšno je
njihovo mnenje o čebelarski učni poti ter pridobljenem znanju učencev na naravoslovnih
dnevih. S pomočjo drugega vprašalnika pa sem ţelela raziskati znanje čebelarjev
Čebelarskega društva Škofja Loka in njihove izkušnje s poučevanjem pri naravoslovnih
dnevih in delavnicah. Raziskala sem njihovo mnenje o postavitvi čebelarske učne poti in
pomembnosti znanja osnovnošolskih otrok o čebelah ter čebelarstvu.
7.1

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

1. Ali imajo čebelarji Čebelarskega društva Škofja Loka ustrezne kompetence za
izobraţevanje učencev osnovnih šol?
2. Ali bi bila postavitev čebelarske učne poti primeren način nadgradnje današnjega
izobraţevanja?
3. Ali bi čebelarska učna pot igrala pomembno vlogo pri vzgoji in razvoju mladih
čebelarjev?
4. Ali so Osnovne šole občine Škofja Loka in Osnovna šola Ţelezniki izrazile interes po
podajanju učne snovi o čebelarjenju s strani ČD Škofja Loka?
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8

METODE DELA

Raziskovalna metoda dela je deskriptivna, tehnika zbiranja podatkov je vprašalnik.
Pripravila sem dva ločena vprašalnika, za vsako skupino anketirancev posebej.
8.1

PRIPRAVA IN OPIS ANKET

V obeh vprašalnikih sem anketirancem postavila vprašanje, kako pomembno se jim zdi
znanje učencev osnovnih šol o pomenu čebel.
Nato pa sem vprašanja prilagodila posamezni skupini anketirancev.
Vprašalnik namenjen učiteljem je vseboval 9 vprašanj, za člane Čebelarskega društva pa 9
vprašanj zaprtega tipa in eno vprašanje odprtega tipa (priloga: Anketni vprašalniki).
8.2

ANKETIRANJE

Učitelji so izpolnjevali anketo v aprilu in maju 2011. Pred oddajo vprašalnikov sem se
najprej dogovorila z ravnateljem osnovne šole, kdaj jih lahko obiščem.
Ţelela sem anketirati učitelje naravoslovja, biologije in razrednega pouka vseh osnovnih
šol občine Škofja Loka, saj pod njo tudi spada Čebelarsko društvo Škofja Loka. Dodala
sem tudi Osnovno šolo Ţelezniki, zaradi tega ker so v preteklosti ţe obiskali naravoslovne
delavnice v Čebelarskem društvu Škofja Loka.
Anketne vprašalnike sem oddala na Osnovni šoli Škofja Loka Mesto, Osnovni šoli Cvetka
Golarja in Osnovni šoli Ţelezniki..
V dogovoru z ravnatelji osnovnih šol, ki so sodelovale pri anketiranju, so mi izpolnjene
ankete posredovali po pošti.
8.3

OPIS VZORCA

Anketne vprašalnike so izpolnjevali učitelji naravoslovja, biologije in razrednega pouka
naslednjih osnovnih šol: OŠ Škofja Loka Mesto; OŠ Cvetka Golarja; OŠ Ţelezniki.
Anketni vprašalnik so izpolnili štirje učitelji, ki skupaj učijo naravoslovje in biologijo, dva
učitelja biologije in osemindvajset učiteljev razrednega pouka.
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Anketni vprašalnik, ki je bil namenjen članom društva Škofja Loka, ki sodelujejo pri
oblikovanju in izpeljavi naravoslovnih dni, je izpolnilo osem članov. Od tega sedem
moških članov in ena ţenska članica.
Skupaj je bilo v raziskavo vključenih 34 učiteljev in 8 članov društva.
8.4

STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV

Podatki, dobljeni s pomočjo vprašanj zaprtega tipa, so urejeni in statistično obdelani z
osnovnimi statističnimi parametri.
9

REZULTATI

9.1

ANALIZA ANKET UČITELJEV

Raziskovalno vprašanje: Ali so Osnovne šole občine Škofja Loka in Osnovna šola
Ţelezniki izrazile interes po podajanju učne snovi o čebelarjenju s strani ČD Škofja
Loka?
Pomembnost znanja osnovnošolskih otrok o pomenu čebel za naravo.
Učitelji so odgovarjali na vprašanje, kako pomembno se jim zdi znanje osnovnošolskih
otrok o pomenu čebele za naravo. Vprašanje je bilo zaprtega tipa. Na voljo so imeli štiri
odgovore.
Tabela 1: Mnenje učiteljev o pomembnosti znanja učencev o pomenu čebel za naravo
Pomembnost

f

%f

Nepomembno

0

0

Manj pomembno

0

0

Pomembno

15

51

Zelo pomembno

19

65
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Pomembnost znanja osnovnošolskih otrok o čebelarjenju
Tabela 2: Mnenje učiteljev o pomembnosti znanja osnovnošolskih otrok o čebelarjenju
Pomembnost

f

%f

Nepomembno

0

0

Manj pomembno

7

20,6

Pomembno

18

52,9

Zelo pomembno

9

26,5

Znanje pridobljeno v okviru naravoslovnih in tehniških dni
Učiteljem sem postavila vprašanje, ali se jim zdi znanje pridobljeno v okviru
naravoslovnih in tehniških dni z izvajanjem praktičnega pouka boljše in trajnejše?
Vprašanje je bilo zaprtega tipa, na voljo so imeli sva odgovora.
Mnenje učiteljev o znanju učencev, ki ga pridobijo v okviru naravoslovnih in
tehniških dni z izvajanjem praktičnega pouka. Vprašanje: Ali se vam zdi znanje
pridobljeno s to metodo poučevanja boljše in trajnejše?
Velika večina vseh učiteljev je odgovorila pritrdilno, le enemu izmed učiteljev se znanje
pridobljeno z izvajanjem praktičnega pouka ne zdi boljše in trajnejše.
Razlogi učiteljev zakaj se jim zdi znanje učencev pridobljeno s pomočjo te učne
metode trajnejše
Zanimalo me je, zakaj se jim zdi znanje pridobljeno s pomočjo praktičnega pouka
trajnejše. Vprašanje je bilo odprtega tipa, tako da so lahko učitelji napisali svoje mnenje.
Učitelji so večinoma enotno odgovarjali na to vprašanje. Vsi so bili mnenja, da si učenci
bolje in trajnejše zapomnijo učno snov predstavljeno s pomočjo naravoslovno tehniških
dni. Menijo, da je znanje pridobljeno z izkustvenim načinom učenja kvalitetnejše in
trajnejše. Nekateri učitelji so navedli tudi prednost samostojnega učenja in izvajanja
poučnih delavnic. Pomembno se jim zdi, da učenci samostojno pridejo do ugotovitev in
nekih zaključkov, ter imajo posledično boljše znanje in predstave o čebelah. Prav tako ob
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obisku naravoslovno tehniških dni učenci uporabljajo vse svoje čute; sluh, vonj, tip, vid in
okus, prav to pa je čar izkustvenega učenja.
Dosedanji obisk naravoslovno tehniških dni v Čebelarskem društvu Škofja Loka v
Brodeh
Učitelji so odgovarjali na vprašanje, ali so v okviru naravoslovnih in tehniških dni ţe
obiskali Čebelarsko društvo Škofja Loka. Vprašanje je bilo zaprtega tipa, na voljo so imeli
dva odgovora.
Do sedaj so v okviru naravoslovnih in tehniških dni Čebelarsko društvo Škofja Loka s
svojimi učenci obiskali le štirje učitelji. Ostalih trideset anketiranih učiteljev Čebelarskega
društva Škofja Loka še ni obiskalo. Poleg odgovorov na to anketno vprašanje so trije
učitelji zapisali nekaj opomb, in sicer neka učiteljica je zapisala, da so z učenci na domu
obiskali čebelarja v Srednji vasi 3. Druga učiteljica je napisala, da so v okviru
naravoslovnega dne z učenci obiskali čebelarko iz Godešiča, ter da je bilo njeno podajanje
učne snovi zanimivo in poučno. Ena izmed učiteljic pa je zapisala, da so si ogledali
čebelnjak na kmetiji.
Zadovoljstvo učiteljev s podajanjem znanja čebelarjev čebelarskega društva Škofja
Loka
Na to vprašanje so odgovorili le štirje učitelji, ki so s učenci ţe obiskali Čebelarsko društvo
Škofja Loka.
Vsi učitelji, ki so s svojimi učenci ţe obiskali čebelarje Čebelarskega društva Škofja Loka
so bili zadovoljni z njihovim podajanjem znanja. Samo ena učiteljica je navedla, da se ji je
zdelo predavanje predolgo in preveč strokovno.
Raziskovalno vprašanje: Ali bi čebelarska učna pot igrala pomembno vlogo pri vzgoji in
razvoju mladih čebelarjev?
Učiteljem smo zastavili naslednje vprašanje: V prihodnosti namerava Čebelarsko
društvo Škofja Loka v svoji okolici postaviti ČEBELARSKO UČNO POT. Bi ţeleli,
da vaši učenci spoznajo zgodovino in pomen čebelarjenja, ţivljenje čebel ter pridelavo
medu s pomočjo ogleda Čebelarske učne poti?
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Učitelji so odgovarjali na vprašanje ali bi ţeleli da njihovi učenci spoznajo zgodovino in
pomen čebelarjenja, ţivljenja čebel ter pridelavo medu s pomočjo ogleda Čebelarske učne
poti. Vprašanje je bilo zaprtega tipa.
Mnenje učiteljev o postavitvi čebelarske učne poti je bilo v veliki večini enotno.
Triintridesetim učiteljem se ideja o postavitvi čebelarske učne poti, kjer bi učenci spoznali
zgodovino in pomen čebelarstva zdi sprejemljiva. Le ena učiteljica je navedla, da si ne bi
ţelela s svojimi učenci obiskati čebelarske učne poti.
Pomembnost spoznavanja medonosnih rastlin v povezavi s čebelarsko učno potjo
Učitelji so odgovarjali na vprašanje, ali se jim zdi primerno, da bi poleg ţivljenja čebel in
zgodovine čebelarstva učenci spoznavali tudi medonosne rastline.
Učitelji so v veliki večini (dvaintrideset učiteljev) na anketno vprašanje odgovorili pritrdilo.
Le dva izmed anketirancev sta odgovorila, da se jima ne zdi primerno, da bi učenci poleg
čebel in čebelarstva spoznavali tudi medonosne rastline.
9.2

ANALIZA ANKET ČLANOV ČEBELARSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA

Starostne skupine
Anketno vprašanje, ki se navezuje na starostno skupino čebelarjev Čebelarskega društva
Škofja Loka, sem postavila, ker me je zanimala starostna struktura članov, ki sodelujejo pri
naravoslovno tehniških dneh Čebelarskega društva Škofja Loka.
Tabela 3: Starostne skupine čebelarjev Čebelarskega društva Škofja Loka, ki sodelujejo pri
izvedbi naravoslovno tehniških dni
Starostna skupina

f

%f

Do 25 let

0

0

Od 26 do 45 let

1

12,5

Od 46 do 65 let

3

37,5

Nad 66 let

4

50
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Največ članov čebelarskega društva, ki sodeluje pri podajanju učne snovi in prenosu
znanja ter svojih osebnih izkušenj v čebelarstvu na učence, spada v starostno skupino nad
66 let. Trije člani spadajo v starostno skupino od 46 do 65 let, le eden od članov pa je
spada v starostno skupino od 26 do 45 let.
Raziskovalno vprašanje: Kompetence čebelarjev Čebelarskega društva Škofja Loka za
izobraţevanje učencev osnovnih šol
Kompetence, ki jih morajo imeti čebelarji, ki poučujejo osnovnošolske učence morajo
zdruţevati tri skupine kazalcev, in sicer: pedagoško učinkovitost in profesionalne ter
osebnostne kvalitete. Kompetence, ki se nanašajo na predmet in vsebino poučevanja so:
izkazovati znanje predmeta, ki tvori vsebino njegovega poučevanja, izbirati ustrezna učna
sredstva in predstavljati vsebino tega, kar se poučuje, na učencem primeren način.
Kompetence, ki se nanašajo na komuniciranje so: predstavljati vsebino tega, kar se
poučuje, na učencem primeren način; zastavljati vprašanja učencem in dajati odgovore na
učinkovit način ter pri učencih spodbujati diskusijo in zastavljanje vprašanj. Metodika
čebelarja, ki poučuje mora biti naslednja: uporabljati različne tehnike poučevanja, ki
ustrezajo vsebini, ugotavljati in se ustrezno odzivati učencem, ki imajo posebne
izobraţevalne potrebe ali učne teţave; upoštevati kulturne različnosti med učenci; izbirati
ter na premišljen način uporabljati najrazličnejša sredstva vključno z informacijsko
tehnologijo. Pri vodenju skupine učencev je pomembno poznavanje principov, ki so
podlaga ohranjanju ustrezne discipline, uporabljati mora raznovrstne pristope, s katerimi
ustvarja in ohranja namenu ustrezno, urejeno in varno okolje za učenje; ohranjati
zanimanje in motivacijo učencev; ovrednotiti in utemeljiti svoja ravnanja pri obvladovanju
učencev. Kompetenca, ki se nanaša na profesionalnost opredeljuje, da mora biti čebelar, ki
poučuje, sposoben izvesti preliminarno evalvacijo svojega profesionalnega napredka
(Cvetek, 2006).
Izobrazba
Članom čebelarskega društva Škofja Loka, ki sodelujejo pri izvajanju izobraţevanj, sem v
vprašalnik vključila anketno vprašanje, ki jih sprašuje kakšna je njihova izobrazba.
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Tabela 4: Vrsta izobrazbe čebelarjev Čebelarskega društva Škofja Loka, ki sodelujejo pri
izvedbi naravoslovno tehniških dnevih
Izobrazba

f

%f

Osnovnošolska

0

0

Poklicna oz. srednješolska

5

62,5

Višješolska

1

12,5

Visokošolska oz. univerzitetna

2

25

Največ anketiranih ima poklicno oziroma srednješolsko izobrazbo. Eden izmed članov ima
višješolsko izobrazbo, dva pa imata visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo.
Čas ukvarjanja s čebelarstvom
Postavila sem jim anketno vprašanje: »Kako dolgo se ţe ukvarjate s čebelarstvom?« Ţelela
sem namreč izvedeti kakšno znanje in izkušnje imajo s čebelarstvom ter čebelami.
Tabela 5: Čas ukvarjanja s čebelarstvom
Čas ukvarjanja s čebelarstvom

f

%f

Do 5 let

0

0

Od 6 do 10 let

0

0

Od 11 let do 15 let

0

0

Od 16 let do 20 let

1

12,5

Nad 21 let

7

87,5

Največ anketiranih se s čebelarjenjem ukvarja ţe več kot 21 let, le eden izmed anketiranih
članov se s čebelarstvom ukvarja nekje od 16 do 20 let.
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Udeleţba na dodatnih izobraţevanjih za čebelarje
Anketno vprašanje: »Ali se udeleţujete dodatnih izobraţevanj za čebelarje, ki jih
organizira Čebelarsko društvo Škofja Loka«; je bilo namenjeno ugotavljanju ali vsi
anketirani poglabljajo in nadgrajujejo svoje znanje o čebelah ter čebelarjenju.
Vseh osem anketiranih članov čebelarskega društva Škofja Loka je odgovorilo, da se
udeleţujejo dodatnih izobraţevanj za čebelarje.
Raziskovalno vprašanje: Ali bi bila postavitev čebelarske učne poti primeren način
nadgradnje današnjega izobraţevanja?
Način sodelovanja pri izobraţevanju osnovnošolskih otrok pri naravoslovnih in
tehniških dnevih
Vprašanje je bilo zaprtega tipa. Anketiranci so imeli na voljo dva odgovora, in sicer, da
sodelujejo pri teoretični predstavitvi čebelarstva ali pa, da sodelujejo pri učnih delavnicah.
Največ članov društva sodeluje pri čebelarskih delavnicah o pomenu čebelarstva. Trije
izmed anketirancev sodelujejo pri teoretični predstavitvi čebelarstva. Le en član društva
sodeluje pri obeh oblikah poučevanja osnovnošolskih otrok.
Pomembnost izobraţevanja osnovnošolske mladine o čebelah in čebelarjenju
Anketno vprašanje: »Kako pomembno se vam zdi izobraţevanje osnovnošolske mladine o
čebelah in čebelarjenju«, je imelo na voljo štiri odgovore rangirane po lestvici.
Tabela 6: Pomembnost izobraţevanja osnovnošolske mladine o čebelah in čebelarjenju
Pomembnost

f

%f

Nepomembno

0

0

Manj pomembno

0

0

Pomembno

2

25

Zelo pomembno

6

75
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Šest anketiranih čebelarjev Čebelarskega društva Škofja Loka meni, da je izobraţevanje
osnovnošolskih otrok o čebelah in čebelarjenju zelo pomembno. Druga dva anketiranca pa
menita, da je izobraţevanje pomembno.
Smiselnost nadgradnje naravoslovnih in tehniških dni Čebelarskega društva Škofja
Loka s postavitvijo čebelarske učne poti
Na to vprašanje sta bila moţna le dva odgovora, da ali ne.
Vsi anketirani člani Čebelarskega društva, ki sodelujejo pri izobraţevanju osnovnošolske
mladine, so na to vprašanje odgovorili enotno, in sicer, da se jim zdi koristno, da bi
dosedanji način izobraţevanja nadgradili s postavitvijo čebelarske učne poti.
Razlogi zaradi katerih postavitev Čebelarske učne poti ne bi bila primerna
Na predhodno anketno vprašanje nobeden od anketirancev ni odgovoril z ne, zato pri tem
vprašanju ni bilo nobenega odgovora.
Sodelovanje čebelarjev Čebelarskega društva Škofja Loka pri postavitvi čebelarske
učne poti
Vsi anketirani člani Čebelarskega društva Škofja loka so predstavili interes za sodelovanje
pri postavitvi Čebelarske učne poti.
10

RAZPRAVA IN SKLEPI

V vsakdanjem ţivljenju smo vse bolj povezani z ţivljenjem čebel, čeprav se tega niti ne
zavedamo, zato je tudi prav, da spoznamo njihov način ţivljenja in se začnemo zavedati
njihovega pomena za ljudi in naravo. Na začetku diplomskega dela sem si zastavila več
vprašanj povezanih z izobraţevanjem osnovnošolskih otrok na področju čebel in
čebelarjenja. Na primeru Čebelarskega društva Škofja Loka sem spoznala izobraţevanje
osnovnošolskih otrok na naravoslovno - tehniškem dnevu z naslovom Čebelarjenje na
Kranjskem, kjer učencu preko teoretične razlage in praktične delavnice čebelarji
predstavijo pomen čebel ter čebelarjenja. Ko sem nekajkrat sodelovala pri njihovih
delavnicah, smo se s čebelarji Čebelarskega društva Škofja Loka odločili, da obstoječe
stanje izobraţevanja nadgradimo s postavitvijo čebelarske učne poti.
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V svoji diplomski nalogi sem raziskala, kako danes poteka izobraţevanje osnovnošolskih
učencev o vsebinah povezanih s procesom spoznavanja čebele. Raziskati sem ţelela
obstoječe stanje izobraţevanja osnovnošolskih otrok v Čebelarskem društvu Škofja Loka
ter pripraviti načrt za postavitev učne poti. Zaradi tega sem v svoj anketni vprašalnik
vključila učitelje izbranih osnovnih šol ter čebelarje Čebelarskega društva Škofja Loka, ki
sodelujejo pri izobraţevanju osnovnošolskih otrok.
Glede na dobljene rezultate lahko sprejmemo naslednje sklepe:
1.SKLEP: Čebelarji Čebelarskega društva Škofja Loka imajo ustrezne kompetence za
izobraţevanje učencev osnovnih šol.
Sklep lahko sprejmemo. Vsi čebelarji Čebelarskega društva Škofja Loka, ki sodelujejo pri
izobraţevanju osnovnošolskih otrok imajo dolgo čebelarsko kariero, saj se večina izmed
njih s čebelarstvom ukvarja ţe več kot 21 let.
2. SKLEP: Postavitev čebelarske učne poti je primeren način nadgradnje današnjega
izobraţevanja.
Sklep lahko potrdimo, saj so vsi anketirani člani Čebelarskega društva Škofja Loka
mnenja, da bi bila postavitev čebelarske učne poti primeren način nadgradnje ţe
obstoječega načina izobraţevanja osnovnošolskih otrok.
3. SKLEP: Čebelarska učna pot bo igrala pomembno vlogo pri vzgoji in razvoju
mladih čebelarjev.
Sklep lahko potrdimo. Vsi anketirani učitelji osnovnih šol so mnenja, da bi tak način
izobraţevanja pripomogel k trajnejšemu in boljšemu znanju učencev o čebelah in
čebelarjenju.
4.

SKLEP: Osnovne šole občine Škofja Loka in Osnovna šola Ţelezniki so izrazile

interes za sodelovanje s Čebelarskim društvom Škofja Loka
Ta sklep lahko delno potrdimo, saj v raziskavi niso sodelovale vse osnovne šole občine
Škofja Loka. Učitelji ostalih osnovnih šol občine Škofja Loka, ki so sodelovale, in učitelji
Osnovne šole Ţelezniki pa so izrazili interes po podajanju učne snovi o čebelarjenju s
strani Čebelarskega društva Škofja Loka.
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Rezultati raziskave o interesu in smislu postavitve čebelarske učne poti potrjujejo
domnevo, da bi postavitev čebelarske učne poti veliko doprinesla k boljšim pogojem
izobraţevanja učencev osnovnih šol o čebelah in čebelarjenju. Učitelji razrednega pouka,
naravoslovja in biologije so pristaši izobraţevanja učencev preko naravoslovnih in
tehniških dni ter praktičnega pouka. Znanje pridobljeno na ta način je dolgotrajnejše in
boljše. Ugotovila sem, da so člani Čebelarskega društva Škofja Loka, ki sedaj vodijo
naravoslovno tehniške dneve, primeren kader za izobraţevanje osnovnošolskih otrok na
čebelarski učni poti. Dobre kompetence imajo predvsem na področju, ki se nanaša na
vsebino poučevanja, saj imajo vsi anketiranci več kot šestnajst let izkušenj s čebelami in
čebelarstvom. Prav tako redno obiskujejo dodatna čebelarska izobraţevanja
Čebelarska učna pot z naslovom Čebelarjenje od prazgodovine do danes, bo predstavljala
nadgradnjo dosedanjega izobraţevanja osnovnošolskih otrok ter prispevala k boljšemu
znanju ter poznavanju ţivljenja čebel.
Glede na to, da so učitelji izrazili interes za obisk čebelarske učne poti ter se jim zdi znanje
učencev o pomenu čebel zelo pomembno menim, da je smiselno, da v Čebelarskem
društvu Škofja Loka v prihodnosti vzpostavijo čebelarsko učno pot. Prav tako so člani
Čebelarskega društva Škofja Loka, ki ţe sodelujejo pri izvajanju naravoslovno tehniških
dni, izrazili zanimanje ter navdušenje za omenjeni projekt.
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ZAKLJUČEK

Vsebine povezane s temo čebele in čebelarstva so v učnih načrtih omenjene zelo redko.
Čebela je zgolj omenjena in predlagana kot ena izmed vsebin, s katerimi lahko učitelj
doseţe učne cilje. V osnovnih šol obstaja moţnost vzpostavitve čebelarskega kroţka ter
uvedba čebelarstva kot izbirnega predmeta. Večina osnovnih šol ni vključila v svoj
izobraţevalni proces prej omenjenih vsebin, vseeno pa lahko učenci te vsebine spoznajo s
pomočjo naravoslovno tehniških dni.
Glede na to, da so učitelji izrazili interes za obisk čebelarske učne poti, ter da se jim zdi
znanje učencev o pomenu čebel zelo pomembno mislim, da je smiselno, da v Čebelarskem
društvu Škofja Loka v prihodnosti vzpostavijo čebelarsko učno pot. Prav tako so člani
Čebelarskega društva Škofja Loka, ki ţe sodelujejo pri izvajanju naravoslovno tehniških
dni izrazili zanimanje ter navdušenje za omenjeni projekt.
Preko čebelarke učne poti z naslovom Čebelarstvo od prazgodovine do danes bodo
čebelarji Čebelarskega društva Škofja

Loka

praktično seznanjali

in osveščali

osnovnošolske otoke o pomembnosti čebelarstva za ohranjanje rastlinstva v naravnem
okolju. Poleg tega pa jim bodo predstavili bodo naravno in kulturno dediščino čebelarstva.
Postavljena učna pot bo namenjena naravoslovnemu in druţboslovnemu izobraţevanju.
Učenci bodo spoznali čebelarstvo in pomen čebel za rastline, ţivali in ljudi. S pomočjo
čebelarja vodnika, bodo obiskali deset stojiš, kjer bodo postavljene označevalne table. Na
prvem stojišču je postavljena informativna točka, kjer se učenci seznanijo z osnovnimi
podatki o čebelarski učni poti. Nadaljnja stojišča si sledijo po naslednjem vrstnem redu:
najstarejši prikaz čebelarjenja, naravno in umetno duplo, Slovensko čebelarstvo v 18.
stoletju, stari čebelnjak s kranjiči, medovite rastline, čebelji panji, čebelji pridelki, kranjska
čebela in zadnje stojišče, sodobni čebelnjak.
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PRENOS PRIDOBLJENIH SPOZNANJ V PEDAGOŠKI PROCES

Glede na to, da vsebine povezane s čebelo in čebelarstvom v učnem načrtu niso posebej
omenjene in pri pouku obravnavane, bi bil obisk Čebelarskega društva Škofja Loka
primerna izbira. Učenci bi preko celotnega dopoldneva spoznavali vsebine povezane s
čebelo, zgodovino čebelarstva, pomenom čebele za naravo in človeka. Prav tako bi
spoznali medovite rastline, čebelje pridelke ter čebelnjak in njegovo funkcijo.
Čebelarska učna pot ne bo predstavljala zgolj biološkega ter naravoslovnega znanja,
temveč tudi medpredmetno povezavo z drugimi predmeti, predvsem druţboslovjem ter
zgodovino, saj stari čebelnjak, ki je vključen v čebelarsko učno pot, predstavlja etnološko
izročilo Slovenije. Učenci bodo prav tako spoznali zgodovino in začetke čebelarjenja ter
pomembne Slovenske čebelarje, ki so zaznamovali razvoj čebelarstva na Slovenskih tleh.
Naravoslovno tehniški dan bi bil primerno dopolnilo rednemu pouku, saj bi učenci utrdili
obstoječe znanje ter se ob tem veliko novega naučili. Umestili pa bi ga v peti, šesti ali
sedmi razred devetletke.
12.1 PREDLOG IZVEDBE NARAVOSLOVNO TEHNIŠKEGA DNE Z
OBISKOM ČEBELARSKE UČNE POTI

Naravoslovno tehniški dan: Obisk Čebelarskega društva Škofja Loka
Predvidenih je 6 šolskih ur, razdeljenih na teoretični del s demonstracijo, ki obsega obisk
čebelarske učne poti z naslovom Čebelarstvo od prazgodovine do danes in praktični del
učnega programa, ki ga imenujemo Čebelarske delavnice o pomenu čebelarstva.
Teoretični del:
V teoretičnem delu učenci sodelujejo pri vodenem ogledu čebelarske učne poti. Čebelar
vodnik si pomaga s označevalnimi tablami, ki so postavljene ob posameznem stojišču ter z
razstavnimi eksponati. Teoretično obdelajo teme, ki so predvidene na posameznem
stojišču. Pri tistih stojiščih, kjer so postavljeni razstavni eksponati, čebelar vodnik
demonstracijsko in praktično pokaţe učencem določeno učno snov, ki se tiče posameznega
stojišča.
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S pomočjo čebelarja vodnika bodo učenci obiskali deset stojišč, ki so postavljena ob
čebelarski učni poti z naslovom »Čebelarstvo od prazgodovine do danes«. Na prvem
stojišču je postavljena informativna točka, kjer se učenci seznanijo z osnovnimi podatki o
čebelarski učni poti. Tekom čebelarske učne poti učenci spoznajo najstarejši prikaz
čebelarjenja, bivališča čebel (naravno in umetno duplo), slovensko čebelarstvo in
pomembne čebelarje, ki so ţiveli v 18. stoletju, stari čebelnjak s kranjiči ter panje kranjiče,
medovite rastline, čebelje panje, čebelje pridelke, kranjsko čebelo ter sodobni čebelnjak z
AŢ panji. Podrobno spoznajo anatomijo čebele, ţivljenje čebelje druţine, zgodovino
čebelarstva, tehnologijo čebelarjenja ter pomen in vlogo čebele za okolje.
Praktični del:
Pri praktičnem delu učenci ob nadzoru čebelarja vodnika izvajajo Čebelarske delavnice o
pomenu čebelarstva. Po predhodnem dogovoru je moţno izvesti več različnih delavnic in
sicer:
-

Delavnica izdelave draţgoškega kruhka;

-

Delavnica priprave opreme za čebelarja;

-

Delavnica pridobivanja čebeljih pridelkov;

-

Delavnica poslikave panjskih končnic;

-

Delavnica izdelave sveč in drugih izdelkov iz voska.

Pripravimo še delovni list, ki ga učenci izpolnijo ob zaključku obiska čebelarske učne poti.
Delovni list uporabijo kot povzetek in ponovitev učne snovi, ki so jo spoznali tekom
obiska čebelarske učne poti.
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Delovni list:
OBISK ČEBELARSKE UČNE POTI
»ČEBELARSTVO OD PRAZGODOVINE DO
DANES«
ZGODOVINA ČEBELARSTVA
Najstarejši prikaz odnosa človeka do čebel so poslikave v jami _____________________,

1.

ki so stare vsaj 15.000 let. V srednjem veku je bilo čebelarstvo zelo cenjeno, ker je bil med
najcenejše _________, za razsvetljavo pa so ljudje uporabljali _____________. V 18.
stoletju je slovensko čebelarstvo pomembno zaznamoval čebelar ________ _________, ki
je bil prvi učitelj čebelarstva na Dunaju.

2.

BIVALIŠČA ČEBEL
 NEKOČ: _________________________________________________________
 DANES: __________________________________________________________

3.

MEDOVITE RASTLINE (Vir: Drţavni izpitni center, 2009)

Količina pridelka v sadovnjaku se iz leta v leto spreminja.
Če čas cvetenja sadnega drevja in deţevje sovpadata, bo manj plodov. Pojasni, zakaj.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Zakaj je ogroţen pridelek jabolk v sadovnjaku, ki so ga ob cvetenju škropili z
insekticidom?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4.

ČEBELJI PRIDELKI

Čebelje pridelke uporabljamo v vsakdanjem ţivljenju in imajo pomen za krepitev
človekovega zdravja. Naštej nekaj čebeljih pridelkov:
 ________________

 ________________

 ________________

 ________________

 ________________

 ________________
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OZNAČI TELESNO ZGRADBO KRANJSKE ČEBELE IN NARIŠI KAR JI
MANJKA

5.

1 _________________________
2 _________________________
3 _________________________
4 _________________________
5 _________________________
6 _________________________

6.

DOPOLNI RAZVOJ ČEBELE OD JAJČECA DO ODRASLEGA OSEBKA

LIČINKA
ODRASLA ČEBELA

(Vir: Ovsenik, 2004)
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PRILOGE
VPRAŠALNIK ZA UČITELJE RAZREDNEGA POUKA, NARAVOSLOVJA IN
BIOLOGIJE
Spoštovani!
Sem absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smeri biologija – gospodinjstvo. Za
svojo diplomsko delo sem si izbrala temo z naslovom Postavitev čebelarske učne poti.
Na podlagi anketnega vprašalnika ţelim pridobiti podatke, ki mi bodo pomagali pri
raziskovanju ter pisanju diplomskega dela. Rezultati bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne
namene. Prosim vas, da vprašalnik izpolnite in s tem doprinesete k boljši izvedbi mojega
diplomskega dela.
1.

Ali ste učitelj:

a)
b)
c)

Naravoslovja
Biologije
Razrednega pouka

2.
Kako pomembno se vam zdi znanje osnovnošolskih otrok o pomenu čebel za
naravo?
a)
b)
c)
d)

Nepomembno
Manj pomembno
Pomembno
Zelo pomembno

3.

Kako pomembno se vam zdi znanje osnovnošolskih otrok o čebelarjenju?

e)
f)
g)
h)

Nepomembno
Manj pomembno
Pomembno
Zelo pomembno

4.
Se vam zdi znanje učencev pridobljeno v okviru naravoslovnih in tehniških dni
z izvajanjem praktičnega pouka boljše in trajnejše?
a)
b)

DA
NE
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5.
Če ste odgovorili z DA, navedite dva razloga zakaj se vam zdi znanje učencev
pridobljeno s pomočjo te učne metode trajnejše?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6.
Ste v okviru naravoslovnih in tehniških dni ţe kdaj obiskali Čebelarsko
društvo Škofja Loka v Brodeh?
a)
b)

DA
NE

7.
Če je vaš odgovor DA, nas zanima kako ste bili zadovoljni s podajanjem
znanja čebelarjev čebelarskega društva Škofja Loka.
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8.
V prihodnosti namerava Čebelarsko društvo Škofja Loka v svoji okolici
postaviti ČEBELARSKO UČNO POT. Bi ţeleli, da vaši učenci spoznajo zgodovino in
pomen čebelarjenja, ţivljenje čebel ter pridelavo medu s pomočjo ogleda Čebelarske
učne poti?
a)
b)

DA
NE

9.
Se vam zdi primerno, da bi poleg ţivljenja čebel in zgodovine čebelarstva
učenci spoznavali tudi medonosne rastline?
a)
b)

DA
NE

Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.
Janja Koblar
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VPRAŠALNIK ZA ČEBELARJE ČEBELARSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA
Spoštovani!
Sem absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smeri biologija – gospodinjstvo. Za
svojo diplomsko delo sem si izbrala temo z naslovom Postavitev čebelarske učne poti.
Ta vprašalnik je namenjen čebelarjem Čebelarskega društva Škofja Loka, ki sodelujejo pri
izvajanju naravoslovnih in tehniških dni v Čebelarskem društvu Škofja Loka.
Na podlagi anketnega vprašalnika ţelim pridobiti podatke, ki mi bodo pomagali pri
raziskovanju ter pisanju diplomskega dela. Rezultati bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne
namene. Prosim vas, da vprašalnik izpolnite in s tem doprinesete k boljši izvedbi mojega
diplomskega dela.
1.

SPOL

a)
b)

Moški
Ţenski

2.

STAROSTNA SKUPINA

a)
b)
c)
d)

Do 25 let
Od 26 do 45 let
Od 46 do 65 let
Nad 66 let

3.

IZOBRAZBA

a)
b)
c)
d)

Osnovnošolska
Poklicna oz. srednješolska
Višješolska
Visokošolska oz. univerzitetna

4.

Kako dolgo se ţe ukvarjate s čebelarstvom?

a)
b)
c)
d)
e)

Do 5 let
Od 6 do 10 let
Od 11 let do 15 let
Od 16 let do 20 let
Nad 21 let

81

Koblar J. Postavitev čebelarske učne poti, Diplomsko delo Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2011

5.
Se udeleţujete dodatnih izobraţevanj za čebelarje, ki jih organizira
Čebelarsko društvo Škofja Loka?
a)
b)

DA
NE

6.
Na kakšen način sodelujete pri izobraţevanju osnovnošolskih otrok pri
naravoslovnih in tehniških dnevih?
a)
b)

Teoretična predstavitev čebelarstva
Učne delavnice

7.
Kako pomembno se vam zdi izobraţevanje osnovnošolske mladine o čebelah in
čebelarjenju.
a)
b)
c)
d)

Nepomembno
Manj pomembno
Pomembno
Zelo pomembno

8.
Ali je po vašem mnenju koristno, da se naravoslovni in tehniški dnevi
Čebelarskega društva Škofja Loka nadgradijo z postavitvijo čebelarske učne poti?
c)
d)

DA
NE

9.
Če ste odgovorili z NE, potem spodaj zapišite razlog, zaradi katerega se vam
zdi, da postavitev Čebelarske učne poti ne bi bila primerna.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10.
Ali bi kot član Čebelarskega društva Škofja Loka sodelovali pri postavitvi
čebelarske učne poti?
a)
b)

DA
NE

Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.
Janja Koblar
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