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Knjigo Kranjska sivka: čebelica, od kod in kam? je leta 
2018 pri Založbi Hart izdala avtorica izr. prof. dr. Bar-
bara Bajd. Obravnava kranjsko sivko ali kranjsko če-
belo (Apis mellifera carnica), imenovano tudi kranjica, 
ki je bila kot podvrsta prvič poimenovana leta 1875 
na Kranjskem. Izdaja knjige sovpada s prvim prazno-
vanjem svetovnega dneva čebel, ki ga praznujemo 20. 
maja na rojstni dan znamenitega slovenskega čebelarja 
Antona Janše (1734–1773). Avtorica v uvodniku iz-
postavi pomembno vlogo, ki jo je imel Anton Janša za 
širjenje znanja ljudi o čebelah in njihovem pomenu v 
naravi. Bil je prvi učitelj čebelarstva na državni šoli na 
Dunaju. Vsekakor pravšnji uvod za knjigo, ki jo lahko 
opredelim kot poučni vodnik za mlajše bralce. 
Na svojih 46 straneh, bogato opremljenih s slikami 
in fotografijami, opisuje življenje čebel in življenje s 
čebelami. Življenje čebel oziroma biologijo avtorica 
predstavi v prvem delu knjige. Vključuje pomen čebel 
pri opraševanju rastlin, zgradbo telesa, čebeljo druži-
no, nastanek medu, preobrazbo čebel, sorodne podvr-
ste, vrste in rodove … V nadaljevanju se avtorica po-
sveti življenju s čebelami oziroma čebelarjenju nekoč 
in danes, predstavi pomembnejše pionirje čebelarstva 
na slovenskem ter pisano množico tradicij, ki so pove-
zane s čebelami in čebelarstvom. Izpostavljam panjske 
končnice z motivi iz ljudskega izročila ter kulinarične 
posebnosti, kot so medenjaki in lectovo srce. Razla-
ge spremljajo najrazličnejše zanimivosti in odlomki iz 
pesmi. Ne manjka tudi slovar pojmov, ki pa v resnici 
bralcu ni potreben za razumevanje besedil, saj so ta 
zelo poljudno in tekoče napisana. 
Knjiga resnično zgoščeno ponuja vpogled v obravna-
vano tematiko, zato bi jo lahko v osnovni šoli uporabi-
li kot učbenik za izbirni predmet čebelarstvo. Učitelji 

bi jo lahko uporabili tudi kot izhodišče za pripravo 
dneva dejavnosti in medpredmetno povezovanje. 
Medpredmetno povezovanje predstavlja ključno so-
dobno usmeritev v razvoju vzgoje in izobraževanja. To 
je didaktični pristop, ki učencu ponuja pot do poglo-
bljenega razumevanja pojmov z interdisciplinarnim 
povezovanjem. Medpredmetne povezave določajo 
skupno različnim šolskim predmetom oziroma zedi-
njajo različne predmete in predmetna področja. Avto-
rici je v knjigi uspelo v smiselno celoto povezati najra-
zličnejše informacije o kranjski sivki in čebelarstvu, ki 
posegajo v različne vede in discipline. S pomočjo knji-
ge bi na primer lahko medpredmetno povezali šolske 
predmete biologija (anatomija žuželk, popolna preo-
brazba žuželk, opraševanje rastlin, alergija na čebelji 
strup, propolis in matični mleček kot zdravilo …), 
zgodovina (zgodovina nabiranja medu, zgodovina če-
belarstva na Slovenskem, panj kot kulturna dediščina 
…), gospodinjstvo (izdelki iz medu, označevanje živil, 
tradicionalne jedi …), slovenščina (otroška literatura 
in pesmi o čebelah, simbolika čebel …) ter tehnika in 
tehnologija (različne tehnike izdelovanja panjev). 
Ob koncu bi želel nekaj besed nameniti tudi avto-
rici knjige dr. Barbari Bajd, ki si z zbirko preprostih 
določevalnih ključev, poučnih vodnikov in drugimi 
učnimi gradivi že desetletja prizadeva prirodoslovje 
približevati slovenskim otrokom in mladostnikom. Za 
svoje delo si zasluži veliko priznanje! Barbara, želim ti, 
da bi svoje pedagoško poslanstvo še naprej opravljala 
pridno tako kot čebelica nabira medičino ali mano (in 
ne medu). 
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