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IZVLEČEK 

 
Učenci vstopajo k pouku z nekaterimi že oblikovanimi stališči, idejami, pojmovanji. Pri 

določeni tematiki lahko uporabljajo napačne in intuitivne pojme ali pa že izoblikovane 

znanstvene predstave. Učitelj se mora tega dejstva zavedati in jih najprej odkriti. Šele ko je ta 

pogoj izpolnjen, lahko izpelje kakovostno učno uro in učencem pomaga pri konstruiranju 

nove strukture znanja, kot to spodbuja konstruktivistična teorija pouka.  

 

V diplomskem delu sem se osredotočil na nekatere že izoblikovane predstave učencev o 

čebelah. Podrobneje sem raziskal nekatere predstave, ki so povezane z nastankom medu, 

poznavanjem življenja čebel, čebeljim obiskovanjem cvetov, poznavanjem bivališča čebel. 

Ugotavljal sem tudi odnos (stališča) učencev do čebel. 

 

Podatke sem pridobival z anketnim vprašalnikom, ki je vseboval naloge različnega tipa. Za 

rešitev vprašalnika je bilo treba imeti dobro razvite bralne in pisalne sposobnosti, zato je bil 

razdeljen med učence 4. in 5. razreda.  

 

Podatki, ki sem jih dobil, so pokazali, da imajo učenci o čebelah izoblikovanih veliko 

različnih, naravoslovno bolj ali manj ustreznih predstav. O nastanku medu učenci nimajo 

povsem natančnih predstav, saj nekateri menijo, da čebela pridela med iz cvetnega prahu, 

prav tako pa ne vedo, da čebela pridela med tudi iz izločkov listnih uši. Učenci so na različnih 

fotografijah, ki so prikazovale samotarske čebele, medonosno čebelo, čmrlja in nekatere 

kožokrilne žuželke, kot predstavnika čebel najpogosteje prepoznavali medonosno čebelo 

kranjsko sivko. O čebeljemu opraševanju imajo učenci različne predvzročne predstave v večji 

meri kot vzročne. O življenju čebel ponoči, pozimi imajo učenci precej stereotipnih predstav. 

Zelo velik delež anketiranih učencev ni prepoznal in pravilno poimenoval osirja, prav tako pa 

so ga zamenjevali z bivališčem čebel. Večina otrok je prepričanih, da čebela ni nevarna žival. 

 
 

 
 
 
 
 

KLJUČNE BESEDE: otroške predstave, odkrivanje predstav, konstruktivizem, 
čebele 
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SUMMARY 

  

Children come to class with already formed ideas, points of view and ways of comprehending 

things. When learning about a new topic they may intuitively operate with incorrect ideas or 

already formed scientific concepts. A teacher should be aware of this fact and should first of 

all try to test the already existing knowledge. Only after fulfilling this task, he or she will be 

able to give a quality lesson and help children build a new knowledge structure, as 

encouraged by the constructivist learning theory. 

 

In my diploma work I focused on children’s already formed ideas about bees by closely 

studying those connected with the honey, knowledge about the life of bees, the way of finding 

flowers and knowledge about bees’ living places. Apart from this I also researched the 

attitude of the pupils towards bees. 

  

Data was collected with the help of a questionnaire, which contained different types of 

questions. Having been designed for pupils with good reading and writing skills it was 

distributed in 4th− and 5th−grade classes. 

  

The information I collected showed that children have a lot of different, already formed ideas 

about bees, which are, from the scientific point of view, more or less correct. Children’s ideas 

about the creation of honey are not entirely correct - some think that bees make honey from 

pollen, while some did not know that honey is also made from aphid's secretion. From 

different pictures showing solitary bees, honey bees, bumblebees and some hymenoptera 

insects children mostly recognized the Slovenian honey bee kranjska sivka. Bee pollination is 

a topic about which children have developed mostly pre-patterned ideas rather that patterned 

ones.  A lot of children’s ideas about bees’ nightlife and their life during the winter were 

stereotypical. A big percentage of questioned pupils did not recognize and could not name a 

wasp’s nest; also they were confusing it with a beehive. Children are mostly convinced that 

bees are not dangerous. 

 

 

KEY WORDS: children’s ideas, ideas research, constructivism, bees 
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UVOD 
 

Že iz naslova »Otroške predstave o čebelah« je razvidno, da bo diplomsko delo 

zajemalo tematiko čebel in predstave, ki se pojavljajo pri učencih na izbranem področju. 

Odločil sem se raziskati predstave tistega področja, ki ga nekoliko bolje poznam, zaradi 

česar je lahko moje raziskovanje temeljitejše, pri svojem delu pa sem nenehno izhajal 

tudi iz lastnih predstav, ki sem jih o čebelah imel kot otok.  

 

Pri pouku naravoslovja se zelo spodbuja konstruktivistični pristop poučevanja. O tem je 

napisanega že veliko, objavljenih je tudi nekaj znanstvenih raziskav, člankov učiteljev 

praktikov pa nekoliko manj. Po Krnelu (2004, str. 267) »zamisli obstajajo in po 

konstruktivističnih načelih bistveno vplivajo na novo konstrukcijo znanja, ne glede na 

to, ali jih ignoriramo ali skušamo upoštevati. Številne raziskave dokazujejo, da je bolje 

te zamisli upoštevati in jih vplesti v pouk«. S svojim delom bi rad prispeval nekaj 

ugotovitev o otroških predstavah o čebelah, kar je lahko izhodišče za izpeljavo 

kostruktivističnega načina učne ure. 

 

Otroške predstave in s tem tudi predstave o čebelah se začnejo razvijati že v zgodnjem 

otroštvu z neposrednimi izkušnjami, pozneje pa tudi z uporabo jezika. Začetne 

predstave so manj kompleksne kot znanstvene in ne nujno tudi naravoslovno pravilne. 

Driverjeva (1992) navaja, da lahko učenci pri napačnih predstavah vztrajajo tudi po 

soočenju z naravoslovno ustreznejšimi. Na to morajo biti učitelji pri izvajanju pouka 

naravoslovja posebej pozorni in za konceptualno spremembo po Picigi (2005) izpolniti 

pogoje na ta način, da je nova informacija učencem razumljiva, skladna z njihovimi 

izkušnjami in dolgoročno koristna oz. uporabna.  

V empiričnem delu bom predstavil, kakšne so predstave učencev o čebelah, ali so 

naravoslovno pravilne ali napačne, kakšne so predstave o tem, kako čebela pridela med, 

o opraševanju in obiskovanju cvetov, poznavanju števila čebel v panju in o količini 

pridelanega medu od ene čebele, o življenju čebel (ponoči, pozimi, brenčanje, pik), o 

odnosu med čebelo in čebelarjem, o bivališču čebel in o tem, ali je čebela nevarna žival. 
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1. TEORETIČNI DEL 

V teoretičnem delu bom najprej predstavil teorijo o predstavah in pojmih nato pa še 

teorijo o čebelah. 

 

1.1 TEORIJA PREDSTAV IN POJMOV 

Učenci imajo o čebelah različne predstave, ki se spreminjajo glede na njihovo starost in 

stopnjo mišljenja, ki jo dosegajo, ter na izkušnje, ki jih pridobijo iz področja čebel. V 

nadaljevanju bom predstavil razvoj mišljenja po Piagetu, kako nastajajo pojmi in kakšne 

vrste pojmov poznamo, kakšne vrste pojmovanj so značilne za učence, ki spadajo v 

starostno skupino prve in druge triade, značilnosti konstruktivistične teorije pouka in 

kako odkrivamo otroške predstave. 

 

1.1.1 Otrokov razvoj po J. Piagetu: 

Celotno poglavje je povzeto po Labinowicz (1989). 

Predstave otrok se z odraščanjem spreminjajo skupaj z razvojem njihovega mišljenja, ki 

ga je Piaget v svoji teoriji kognitivnega razvoja razdelil na štiri stopnje.  

Senzomotorična stopnja 

Značilna je za otroke od rojstva do 2. leta. To je obdobje zaznavnega vnosa in 

usklajevanja fizičnih aktivnosti. Ob rojstvu so otrokove aktivnosti ves njegov svet, 

pozneje pa svoj pogled spremeni, ko ugotovi, da so predmeti v okolici stalni, čeprav 

izginejo iz njegove zaznave. Otrok še ni sposoben notranjega predstavljanja, kar po 

navadi pojmujemo kot mišljenje. Probleme rešuje s praktičnim poskušanjem, ob koncu 

pa je že vidna neka oblika »logike v akcijah«. Temu pojavu lahko rečemo predverbalni 

inteligentnostni pojav, tj. zaradi še nerazvitega govora.  

Predoperacionalna stopnja 

Značilna je za otroke od 2. do 7. leta. To je obdobje predstavnega in predlogičnega 

mišljenja. Otrokovo mišljenje ni več povezano z zunanjo dejavnostjo in je deloma že 

ponotranjeno. Oblike notranjega predstavljanja se kažejo v posnemanju, simbolični igri, 

domišljiji in jeziku. Pri reševanju problemov mu pomaga tudi hiter razvoj govora, ni pa 

sposoben miselnega obrata, čemur pravimo ireverzibilnost mišljenja. V tem obdobju je 

otrok v zavesti nesposoben obdržati spremembe dveh dimenzij istočasno, ločiti na 
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primer širino in višino kozarca (centrizem). Nesposoben je upoštevati stališča drugih in 

se postaviti v gledišče druge osebe (egocentričnost). 

Stopnja konkretnih operacij 

Značilna je za otroke od 7. do 12. leta. To je obdobje konkretno-logičnega mišljenja. 

Otroci so sposobni logičnega mišljenja v odnosu do fizičnih predmetov. Sposobnost 

reverzibilnosti jim omogoča, da neko predhodno izvedeno dejavnost miselno obrnejo. 

Zaradi sposobnosti konservacije (ohranitev mase, prostornine, števila kljub 

spremembam v obliki in razvrstitvi), klasifikacije in razporejanja predmetov po eni ali 

dveh značilnostih, jim je omogočena osnova za razumevanje matematičnih in 

naravoslovnih pojmov. Otrokovo mišljenje je še vedno močno omejeno na konkretne 

stvari, konkretne izkušnje, veča se sposobnost razmišljanja o fizično odsotnih stvareh, 

pojmi pa so največkrat uporabljeni na konkretni ravni. 

Stopnja formalnih operacij 

Značilna je za mladostnike od 12. leta dalje. To je obdobje logičnega mišljenja brez 

omejitev (abstraktno mišljenje). Posameznik je sposoben mišljenja zunaj konkretne 

izkušnje, stvarnosti. Razmišlja že o odnosih med besedami, simboli. Razvijejo se 

metakognitivno mišljenje (mišljenje o svojem lastnem mišljenju), hipotetično mišljenje 

in sklepanje. Pojme lahko pridobiva tudi iz definicij (deduktivno), ne samo iz 

konkretnih primerov, pri tem pa je predpogoj, da razume definicije. 

1.1.2 Razvoj in prehod med stopnjami  

Po Piagetu (Labinowicz, 1989) razvoj med stopnjami spodbudi konflikt med izkušnjo in 

njegovim načinom mišljenja, čemur pravimo spoznavni konflikt ali neravnotežje. Otrok 

si prizadeva ponovno vzpostaviti ravnotežje (ekvilibracija), zato v svoj okvir vključi 

novo izkušnjo (asimilacija) ali pa spremeni svoj okvir mišljenja, strukturo 

(akomodacija). Ta razvoj opiše s primerom pojma »mačka«. Otrok v začetku 

proučevanja pozna pojem »mačka«. Ko sreča veverico, se mu ta zdi podobna mački 

(ima rep, štiri noge), pri čemer gre za proces asimilacije. Ko otrok nato opazi, da 

veverica lahko stoji na zadnjih dveh nogah in ima poleg tega še košat rep, veverico 

poimenuje smešna mačka. Pri tej konfliktni izkušnji ustvari novo poimenovanje 

»smešna mačka«, temu procesu pa pravimo akomodacija. Ko od staršev izve, da je 

opazovana žival veverica, nov pojem hitro usvoji.  
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Razvoj po fazah poteka postopno, na novi fazi pa se še vidijo vplivi stare. Prehodi po 

stopnjah torej niso sunkoviti ali stopničasti, otroci pa na vprašanja hkrati odgovarjajo na 

načine, ki so značilni za več kot eno stopnjo. (Marentič Požarnik, 2000) 

1.1.3 Pojem, intuitivni pojem, napačni pojem in znanstveni 

pojem 

Pri procesu pridobivanja novega znanja se vsak sooča s svojimi starimi oz. obstoječimi 

predstavami, ki jih bodo nadomestile nove. Pri tem se sreča z različnimi pojmi, ki so 

predstavljeni v nadaljevanju. 

Kaj je pojem? 

Po izkušnjah Barice Marentič Požarnik (2000) študentje razmišljajo o pojmih iz 

opredelitve, ki še vedno prevladuje pri poučevanju slovnice. »Samostalniki so besede, 

ki označujejo predmete in pojme«. Predmet po tej opredelitvi ni pojem. Prav tako pod to 

opredelitev  ne spadajo druge besedne vrste, kot so predlogi, pridevniki, števniki, 

zaimki, itd. Vsak, ki se ukvarja s poučevanjem, bi moral razumeti besedo »pojem« tudi 

v širšem pomenu.  

Pri oblikovanju pojma naj bi bila po mnenju mnogih raziskovalcev ključna operacija 

razvrščanja. Po Gagneju pa naj bi bil prvi korak diskriminacija oz. razlikovanje lastnosti 

razreda objektov, nato pa posploševanje lastnosti na vso množico objektov. Ravno 

posploševanje oz. iskanje skupne lastnosti naj bi bilo bistveno pri nastajanju pojmov. Če 

na primer poznamo pojem čebela, prepoznamo nove in nenavadne predstavnike te vrste, 

prepoznamo njihove glavne lastnosti in jih razlikujemo od drugih žuželk, ki ne spadajo 

pod ta pojem. (Krnel, 2006) 

Teorija abstrakcije govori o tem, da pojem oblikujemo z izločanjem (abstrakcija) 

bistvenih skupnih lastnosti iz množice skupnih predmetov, utemeljitelj teorije prototipa 

Rosch pa trdi, da je naše oblikovanje pojma povezano s prepoznavanjem prototipa, ki 

zajema in združuje veliko lastnosti. (Marentič Požarnik, 2000) 

Poznamo več vrst pojmov, ki jih delimo na: 

• Konkretne in abstraktne: Prvi izhajajo iz konkretne izkušnje, drugi pa ne. 

• Primarne in sekundarne: Prvi so dostopni čutilom (npr. rdeč), drugi pa izpeljani iz 

primarnih (npr. barva). 
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• Preproste in zapletene: Prve označuje majhno število znakov, druge pa večje. Eni 

znaki so očitnejši, jasnejši od drugih. Znaki oz. značilnosti so tiste lastnosti pojma, ki ga 

razlikujejo od pojma (Marentič Požarnik, 2000). 

• Konjuktivne in disjunktivne: Prvi so pojmi, kjer se znaki seštevajo (npr.: žuželke imajo 

členjeno telo iz treh delov, imajo 3 pare nog, 1 ali 2 para kril; ali popolna preobrazba: 

jajčece, ličinka, buba, odrasla žival), pri disjunktivnih pojmih pa je pomembna razlika 

(npr.: nepopolna preobrazba je brez vmesnega stadija bube). Konjuktivni pojmi so 

praviloma najpreprostejši za učenje. 

• Odnosne ali relacijske: Pojmi, ki izražajo odnose: desni, levi, zgoraj. K tej opredelitvi 

spadajo tudi pojmi gostote, hitrosti. 

• Pojme identitete: Predstavnika takih pojmov sta centimeter, elektron. (Krnel, 2006, 

str. 471) 

Krnel (1993) pravi, da je učenje naravoslovja dinamičen proces spreminjanja, 

rekonstrukcije in tvorjenja novih pojmov. Glede na okoliščine, ki pripeljejo do 

pojmovnih sprememb, pa lahko ločimo intuitivne, napačne in znanstvene pojme. Iz 

intuitivnih in napačnih pojmov lahko ob ustrezni strategiji učenja nastanejo znanstveni 

pojmi. 

Intuitivni pojmi 

To so pojmi, ki nastajajo z osebno razlago izkušenj. So zelo konkretni in nastajajo 

spontano zaradi potrebe po osmišljanju pojavov. Nastanejo na podlagi lastnih izkušenj 

in razmišljanj, prav zaradi tega se zdijo zelo smiselni in niso v nasprotju s preostalo 

pojmovno strukturo, ker iz nje izhajajo. Če intuitivni pojmi niso izpostavljeni 

preverjanjem v določenem obdobju izobraževanja, se ohranijo v odraslo obdobje, taki 

pojmi pa predstavljajo »ljudske« razlage nekaterih pojavov. Za intuitivne ali »ljudske« 

pojme je značilno, da imajo večjo širino kot znanstveni pojmi (Krnel, 1993). 

Napačni pojmi 

Otroci imajo o vsebinah, ki jim še niso bile sistematično predstavljene pri pouku, že 

izgrajene določene predstave. To je posledica njihovih vsakdanjih izkušenj, pridobljenih 

na različnih področjih prek pogovora, opazovanja, poslušanja, spremljanja različnih 

medijev itd.  

Zanimivo je, da učenci pri teh predstavah vztrajajo tudi, ko so že seznanjeni z 

naravoslovno ustreznimi informacijami, ki se ne skladajo z njihovimi. Ustrezne 
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informacije namreč ignorirajo ali pa jih interpretirajo na svoj način, skladno s 

predhodnimi pojmi in pojmovno strukturo (Driver, 1992). 

Bajd in Artač (1994, str. 140) navajata različne razloge, zakaj se pojavljajo napačne 

predstave, ki so povzeti po seminarju Hilary Asoko, ki je bil leta 1994 predstavljen v 

Sloveniji. Ti razlogi so: 

1. neposredna izkušnja iz okolja, v kateri so vključeni vsi čuti (npr.: izkušnja različnih 

materialov, 

2. neustrezna raba jezika, 

3. vsakdanje predstave o pojavih, 

4. prispodobe, 

5. informacije iz medijev, 

6. ljudske zgodbe, 

7. otroške pesmice, 

8. napačno razumevanje znanstvenih pojmov. 

 

 

 
 

Slika 1: Primer, ki pokaže, kako vztrajni so lahko napačni pojmi (Cilenšek, 2005, str. 93) 
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Helena Cilenšek (2005) je v svojemu diplomskemu delu predstavila primer dejavnosti o 

videzu čebel pred in po opazovanju. S tem je soočila predstave učencev, ki so jih imeli 

pred dejavnostjo in predstave, ki so nastale po dejavnosti opazovanja. Iz slike 1 je zelo 

lepo razvidno, da je učenec (2. vrstica od zgoraj navzdol) pri predstavi o barvi čebele 

(rumeno-črna) vztrajal tudi po soočenju z naravoslovnim dejstvom, da je čebela (takšna, 

s katero bi učenci lahko imeli stik v svojem okolju) sivo-rjavo-črna. Napačne predstave 

učencev se kažejo tudi pri umeščanju nog na čebelo. Kljub natančnemu opazovanju 

čebele in seznanitvijo z dejstvom, da so noge pritrjene na čebelje oprsje, so vsi trije 

učenci risali noge na čebelji zadek. Pri 1. vrstici je na levi čebeli nameščenih vseh šest 

nog na zadek, po dejavnosti pa je desni sliki en par nog tudi na oprsju. Pri 3. vrstici je 

dobro razvidno, da je bil učenec bolj osredotočen na členjenost nog, ustrezno namestitev 

nog na del telesa pa je zanemaril.  

Znanstveni pojem 

Znanstvene predstave so poleg znanstveno ustreznih izkušenj in znanj odvisne tudi od 

neke trenutne paradigme ali znanstvene teorije, ki pa se sčasoma bolj ali manj 

evolucijsko spreminjajo. Krnel (1993) navaja, da številni raziskovalci razvoj osebnih 

znanstvenih pojmov povezujejo z razvojem naravoslovne znanosti. Vidna je neka 

podobnost med razvojem od osebnih intuitivnih razlag do znanstvenih in razvojem 

znanosti od antike pa vse do danes. V obeh primerih se med razvojem pojavljajo 

podobni napačni pojmi. Pri razvoju znanstvenih pojmov je pomembna tudi dosežena 

stopnja mišljenja po Piagetu. Za razvoj ključnih pojmov v naravoslovju so potrebne 

razvite logične strukture, ki označujejo formalno mišljenje. Takšno mišljenje se ne 

razvija spontano, ampak v procesu formalnega izobraževanja (Krnel, 1993). 

Pomen jezika pri učenju besede in pojma 

Po mnenju Piageta je jezik orodje učencev za izražanje, organiziranje in razpravljanje o 

svojih zamislih. Besede so oznake za pojem. Pojmov ne moremo posredovati samo prek 

jezika. Prav tako pa je treba upoštevati jezikovno omejitev in razvoj učencev v 

določenem obdobju. Piaget pravi: »Besede verjetno niso bližnjica k razumevanju … 

Raven razumevanja oblikuje uporabljeni jezik, ne pa obratno … Jezik v glavnem služi 

za prevajanje tega, kar učenec že razume. Jezik pa lahko predstavlja celo nevarnost, če 

ga uporabljamo za predstavitev pojmov, ki otroku še niso dostopni« (Labinovicz, 1989, 

str. 147). Učitelji se morajo zavedati, da lahko učenec kljub naučenemu poimenovanju 



8 
 

pojma tega ne razume in da to, kar poučujejo, ni vedno tisto, kar se učenci naučijo 

(Labinowicz, 1989). 

1.1.4 Pojmovanja otrok 

Celotno poglavje je povzeto po Picigi (1995, str. 122–125). 

Piaget se je pri svojem delu veliko ukvarjal z raziskovanjem otroškega mišljenja in 

njihovih nenavadnih razlag. V otroškem razumevanju predvzročnih povezav je našel 

več vrst razlag, ki jih je razporedil v devet skupin. Te razlage označujejo predvzročna 

(prekavzalna)  pojmovanja. 

Motivacija 

Je težnja, da se psihološki motiv jemlje kot pravi vzrok vseh pojavov. Sodi v psihološko 

vzročnost, ki istočasno pojasnjuje vzroke in določa namen nekega pojava. 

Finalizem 

V tem tipu razlage ni jasno izražena zveza s psihološko vzročnostjo, stvarem se ne 

pripisuje nujno zavesti, motivov. Otrok pogosto postavi na začetek pojavov motive 

psihološke ali moralne vrste, kot da si predstavlja nekega dejavnega organizatorja, 

sposobnega podrediti se individualnim željam. 

Fenomenalizem 

Je oznaka za otrokovo pojmovanje, po katerem se najde vzročna povezanost med dvema 

dejstvoma, ki se ju opazuje skupaj, med katerima pa ne obstaja noben drug odnos, razen 

časovne in prostorske stičnosti. Otrok je zmožen postaviti drugo ob drugo (npr. barvo 

objekta, da bi pojasnil plovnost). 

Participacija 

Dve stvari, ki sta si podobni ali na splošno sorodni, se pojmujeta, kot da imata nekaj 

skupnega, kar jima omogoča, da druga na drugo delujeta na daljavo. Pri občutju 

participacije otrok izhaja iz vtisov podobnosti in iz drugih osebnih občutkov, da 

oblikuje zveze, ki se spremenijo v vzročne. 

Magijska verovanja 

So sorodna participaciji. Otroška vera v učinkovitost lastnega premikanja, gibov ali 

misli je v bistvu osnovana na participaciji, ki za otroka obstaja med njegovim gibanjem 

in gibanjem drugih predmetov. 
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Moralna kavzalnost 

Otrok razlaga obstoj določenega gibanja ali pojava z njegovo nujnostjo, ta nujnost pa je 

moralna obveza do ljudi. 

Artificializem 

Je verovanje, da je stvari, svet, naravo ustvaril dejavni ustvarjalec Bog (s človeškimi 

lastnostmi) ali človek, ki je odgovoren za obstoj vseh stvari, naravnih ali umetnih, ki jih 

je mogoče opaziti v zunanjem svetu. Naravni antropocentrizem otroka privede do 

preoblikovanja finalistične oblike pojmovanja (narejeno za človeka) v artificialistično 

(narejeno od človeka oz. Boga). 

Animizem 

Obstoj značilnosti ali oblike se razlaga z notranjo biološko tendenco, ki je istočasno 

živa in zavestna. Otrok pripisuje življenje in zavest objektom, ki ga obkrožajo. 

Dinamizem    

V objektih še vedno obstajajo sile, s katerimi lahko razložimo njihovo aktivnost in 

gibanje. Objektom se pripisuje energijo (podobno kot mišična moč pri ljudeh), ki jim 

omogoča učinke in gibanja vseh vrst. 

 
Vsa opisana pojmovanja so značilna za otroke, ki so stari od 7 do  9 let. Nekatere 

stopnje posameznih pojmovanj pa se lahko pojavljajo tudi pozneje. Meje med razlagami 

niso zelo natančno določene. Nekatera pojmovanja se prepletajo drugo z drugim oz. se 

en tip pojmovanj razvije iz drugega. Vsekakor pa razvoj poteka, kot navaja Piciga 

(1995, str. 125), »od čiste prekavzalnosti, preko mešanja psiholoških in fizičnih zvez, do 

končnega izločanja subjektivnih vzrokov«. 

1.1.5 Antropomorfizem 

Antropomorfizem je pripisovanje človeških lastnosti živalim, rastlinam, predmetom, 

pojmom, pojavom, itd. Pogosto jih pripisujemo predvsem priljubljenim živalim. Takšne 

lastnosti so na primer inteligentnost, zvestoba, ubogljivost. Ljudje se s takšnimi živalmi, 

ki imajo veliko človeških značilnosti, lažje poistovetimo, svoj odnos do živali pa bi naj 

oblikovali glede na to, v kolikšni meri lahko posamezni vrsti živali pripisujemo  

antropomorfne značilnosti  (Torkar, G., Praprotnik, L., Bajd, B., 2007). 
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1.1.6 Otrokov strah do živali 

V članku z naslovom »Odnos študentov, bodočih učiteljev, do živali«, avtorji navajajo 

raziskavo, opravljeno med ameriškimi učenci. Raziskovalca Bixler in Carlsile 

ugotavljata, da anketirani najpogosteje omenjajo strah pred kačami (87 %) in strah pred 

žuželkami (79 %). Strah pred nekaterimi živalmi naj bi izhajal zaradi odklonilnega 

odnosa okolice (starši, prijatelji, stari starši ...), predsodkov in negativnih izkušenj. 

Nekateri raziskovalci celo ugotavljajo, da bi naj bil strah pred nekaterimi živalmi 

prirojen. V slovenski raziskavi Odnos študentov, bodočih učiteljev, do živali, so 

študenti iz množice živali, med katerimi je bila tudi čebela, to uvrstili med skupino 

živali, ki je potencialno nevarna (povzročijo bolečino, lahko tudi smrt) (Torkar G., 

Praprotnik, L. in Bajd, B., 2007). 

1.1.7 Konstruktivizem 

Ferbar (1992) navaja, da so predstavniki konstruktivistov mnenja, da mora vsak zase 

skovati svoje znanje in razumevanje. Znanja ni mogoče nekomu vliti s tako imenovanim 

nürnberškim lijakom, ampak je za konstrukcijo lastnega znanja potreben neki lasten 

ustvarjalni napor, da vse pridobljene podatke poveže s tistimi, ki jih že zna. Že 

kognitivni psiholog Ausbel je pisal o tem, da ima predznanje pomembno vlogo pri 

učenju, pozneje pa je Piaget poleg predznanja opozoril še na otroške zmotne predstave. 

Pri konstruktivizmu pri pouku so v izhodišču učenčeve zamisli o novi učni snovi 

(intuitivni pojmi, ideje) in o tem, kaj je cilj učenja. Po mnenju konstruktivistov te 

zamisli bistveno vplivajo na novo konstrukcijo znanja, ne glede na to, ali jih 

upoštevamo ali ignoriramo. Učitelj, ki je seznanjen z zamislimi učencev in napačnimi 

razlagami, bo pouk načrtoval tako, da bo takšne pojme upošteval že pri načrtovanju 

učne enote. Pomembna je izbira  učne izkušnje. Poskus, opazovanje, nova izkušnja 

morajo biti učencem posredovani tako, da se je jim zdijo smiselni in razumljivi, hkrati 

pa v nasprotju z njihovim obstoječim mišljenjem. Zaradi tega je treba poznati pogoste 

zamisli in napačne pojme učencev (Krnel, 2004). 

Konstruktivistični način pouka je lahko izpeljan na več načinov. Poteka lahko kot 

diferenciacija ali razlikovanje pojmov, usmerjen je lahko k povezovanju in 

posploševanju, poteka lahko kot predstavitev nove ideje ali drugačne razlage, lahko pa 

tudi kot spreminjanje obstoječih zamisli in kot postopno razvijanje pojmov, kar je 

organizacijsko zelo zahtevna oblika pouka (Krnel, 2004). 
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Pri kostruktivističnem načinu pouka so predlagane naslednje stopnje (Krapše, 1999), 

(Piciga, 1995): 

1. orientacija 

Pri tej fazi izberemo tematski sklop in napovemo vsebino ter cilje. 

2. elicitacija 

Pri tej fazi učitelj išče predznanje otrok, njihovih zamisli, intuitivnih idej, alternativnih 

pojmov. Po Picigi (1995, str. 159–160) je izbira tehnike pogojena z razvojem otroka in 

jezika v določenem obdobju. V okviru britanskega projekta SPACE so s pomočjo 

učiteljev razvili ustrezne tehnike proučevanja otroških konceptov, ki se lahko 

uporabljajo v razredu: 

•  razlaga, 

• risanje in razlaga, 

• spisek za preverjanje in razlaga, 

• napoved in razlaga, 

• miselni poskus in razlaga, 

• razvrščanje kart, 

• praktična dejavnost, 

• pisne izjave, 

• lepaki. 

Naštete tehnike so primerne za proučevanje otroških idej starejših otrok, ki imajo 

pridobljenih več izkušenj, so navajeni na pisne preizkuse in se boljše izražajo v pisnem 

jeziku. Preverjanje se lahko izvede individualno, v parih ali skupinsko. Kot najboljše so 

se pokazale tehnike v kombinaciji z odprtim intervjujem in risanjem, pisanjem ter 

razgovorom. 

Krnel (2004, str. 268) pa v svojem članku učiteljem predlaga naslednje metode 

odkrivanja predstav: 

• risanje slik, 

• pisanje kratkih stavkov, 

• pogovor z učenci, 

• razlage slik, shem, grafov, 

• risanje miselnih vzorcev, pojmovnih mrež (map) 

• učenci postavljajo vprašanja, 

• možganske nevihte (brainstorming) in druge. 
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3. rekonstrukcija otrokovih idej 

V tej fazi učenci izvajajo ustrezne aktivnosti zato, da bi potrdili, spremenili ali dopolnili 

svoje predhodne predstave. Pri raziskovalnem delu učenci oblikujejo domneve in 

napovedo, kaj se bo zgodilo, merijo, štejejo, beležijo, sklepajo in komunicirajo. Na 

rekonstrukcijo otroških idej pomembno vplivata socialno-kognitivni konflikt (izmenjava 

in komuniciranje o idejah svojih sošolcev) in »demonstracija presenečenja«, ki 

spodbudi kognitivni konflikt pri učencih. 

4. aplikacija otrokovih idej 

V tej fazi učenci dejansko ali hipotetično uporabljajo na novo pridobljeno znanje v 

konkretnem okolju. 

5. pregled sprememb prvotnih idej 

V tej fazi je pomembno metaučenje, pri katerem se učenci zavedajo svojega lastnega 

učenja. Učenci primerjajo končne in začetne predstave in ugotavljajo, kako so se 

spremenile. 

 
Za konceptualno spremembo pri konstruktivističnem pouku je treba izpolniti nekatere 

pogoje. Po Picigi (2005, str. 187) so ti pogoji naslednji: 

• učenec mora biti s konceptom, ki ga ima, nezadovoljen, 

• nov koncept mora biti učencu razumljiv, skladen z njegovimi izkušnjami in 

dolgoročno koristen za interpretacijo ali razlago. 

Piciga (2005) navaja raziskovalko Harlen (1992), ki opozarja, da pri mlajših otrocih ni 

najbolj priporočljivo iskati njihovih idej samo zato, da bi jih soočili z nasprotno idejo. 

Bolj sprejemljiv pristop je ta, da sami uporabljajo in preizkušajo svoje ideje. 

Vloga učitelja pri pouku naravoslovja 

Učitelj lahko z neustreznimi spodbudami pri konstruktivističnem načinu pouka učenca 

odvrne od sodelovanja pri izgradnji novega znanja. Bailey (1993, str. 298) v svojem 

prispevku podaja nekaj nasvetov učiteljem, ki se lotevajo poučevanja naravoslovja. 

1. Naravoslovje naj bo zanimivo. V veselje naj bo učitelju in učencu. 

2. Začnite s tistim, kar otrok že ve in zna. Najbolje je izhajati iz otrokovega okolja in 

iz njegovega trenutnega zanimanja. 

3. Prisluhnite otrokom. Učenci imajo skoraj o vsem že izgrajene zamisli. Običajno raje 

preizkusijo svoje zamisli ali zamisli svojih vrstnikov, kot pa take, ki so jim ponujene. 
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4. »Pravilnih« odgovorov ni. Obstajajo samo taki, ki so boljši od drugih. Ferbar pravi 

»da so vsi odgovori sicer sprejemljivi, vendar začasni in negotovi vse dotlej, dokler niso 

preverjeni« (1992, str. 12). 

5. Ne dopovedujte vi njim, oni naj dopovedujejo vam. Znanje, ki si ga izgradijo sami, 

je več vredno od tistega, ki jim je ponujeno na pladnju. Pomemben je pogovor o 

dejavnosti, ki poteka pred, med in po njej.  

6. Niste izvir vsega znanja. Učenci imajo veliko znanja o določenih vsebinah, učitelj 

pa vsega zagotovo ne more obvladati. Pomembno je zavedanje, da je otrokom že samo 

čudenje pogosto dovolj, ker za popolno razlago pogosto še niso dovolj zreli. 

7. Bodite odprtega duha. Kakor hitro postanete nesprejemljivi za drugačne zamisli, 

prekinete vsak stik z znanostjo in naravoslovjem. 

1.2 TEORIJA O ČEBELAH 

Čebele uvrščamo v razred žuželk. Najstarejši odkriti fosili žuželk so stari približno 350 

milijonov let. Pojavile so se pred razvojem cvetočih rastlin. Skozi evolucijo so se v več 

milijonih let razvile čebele. Najstarejši najden fosil, primerljiv z današnjimi 

značilnostmi čebel, je star približno 30 milijonov let. V 12 milijonov let starem fosilu pa 

je že opazna tudi velika podobnost v krilih z današnjo azijsko vrsto čebele Apis dorsata 

(Babnik et al, 1998). 

1.2.1 Klasifikacija medonosne čebele: 

RAZRED: Insecta (žuželke) 

RED: Hymenoptera (kožokrilci) 

DRUŽINA: Apidae (prave čebele) 

ROD: Apis (čebele) 

VRSTA: Apis mellifera (medonosna čebela)  

(Babnik et al, 1998, str. 18). 

V družino pravih čebel uvrščamo poleg medonosnih čebel (Apis mellifera) tudi neželate 

čebele, kukavičje čebele in čmrlje. Najbolj znane medonosne čebele so temna ali 

nemška čebela (Apis mellifera mellifera), kranjska čebela  (Apis mellifera carnica), 

kavkaška čebela (Apis mellifera caucasica) in svetovno najbolj razširjena italijanska 

čebela (Apis mellifera ligustica). 
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Poleg medonosne kranjske čebele (Apis mellifera carnica) poznamo na območju 

Slovenije več kot 500 vrst divjih čebel. Večina jih živi samotarsko. Vsaka samica sama 

pripravi gnezdo in poskrbi za hrano svojega potomstva. Čebele se razlikujejo po 

življenjskih navadah in prilagoditvah na svoje rastlinske gostiteljice. Divje čebele 

gnezdijo na različne načine. Mnoge skopljejo rove v tla, druge pa poiščejo primerne 

luknje v lesu, npr. zapuščene rove lesovrtih hroščev, razpoke med kamenjem ali votla 

rastlinska stebla. Večina vrst celice v gnezdu premaže z lastnim izločkom, čebele 

znoske iz družine Megachilidae pa jih obložijo s peskom, zgrizenim listjem, rastlinsko 

smolo ali koščki rastlinskih listov. Nekatere vrste iz teh snovi gradijo prosto stoječe 

celice v skalnih vdolbinah ali na vejah. (povzeto po http://www2.pms-

lj.si/andrej/gnezda.htm, 8. 10. 2011)  

 

Slika 2: Temna ali nemška čebela,  
vir: http://www.czs.si/cebele_vrste.php 

Slika 3: Kranjska čebela, 
vir: http://www.czs.si/cebele_vrste.php 

Slika 4: Italijanska čebela, vir: http://www.czs.si/cebele_vrste.php 
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Slika 7: Divja čebela Colletes  daviesanus, vir: http://www2.pms-lj.si/andrej/apoidea.htm 

 

1.2.2 Pogosti pojmi, ki se pojavljajo v čebelarstvu: 

Čebela: »Spolno nerazvita samica v panju, ki opravlja dela v panju, nabira medičino, 

mano, cvetni prah, drevesno smolo, prinaša vodo, oprašuje večino žužkocvetnih 

rastlin.« (Bokal, 2008, str. 33).  

 

 
Slika 8: Čebela (kranjska sivka), vir: http://www.czs.si/novice_podrobno.php?sif_no=2314 

Slika 5: Divja čebela Lasioglissum albipas, 

vir: http://www2.pms-lj.si/andrej/apoidea.htm 
Slika 6: Divja čebela Andrena hattorfiana, 

vir: http://www2.pms-lj.si/andrej/apoidea.htm 
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Trot: »Čebelji samec, ki se razvije iz neoplojenega jajčeca. Po oprašitvi matice v zraku 

umre, preostale pa konec poletja ali v začetku jeseni čebele delavke na silo odstranijo iz 

panja,« (Bokal, 2008, str. 164). Troti imajo večji očesi, daljša krila in krajši ter debelejši 

zadek kot čebele. 

 

 
Slika 9: Trot v letečem položaju, vir: http://www.czs.si/cebele_cebeljadruzina.php 

 

Matica: »Spolno razvita samica, večja od čebel, ki v družini zalega oplojena in 

neoplojena jajčeca,« Bokal (2008, str. 92). Razvije se iz oplojenega jajčeca, ki je 

krmljeno z matičnim mlečkom in obilneje kot jajčece, iz katere se razvije čebela 

delavka. Ima bolj podolgovat zadek in je svetlorjave ali kožnate barve. 

 

 
Slika 10: Čebelja matica, vir: http://informedfarmers.com/rearing-queen-bees-2/ 

 

Satnica: Je ploščata voščena plošča, na katero čebele zgradijo satje z malimi ali 

velikimi celicami, iz katerih se izležejo čebele delavke ali troti. 

 

Satnik: Je lesen okvir, prepleten s kovinsko žico, v katero se vstavi satnica. 

 

Sat: Sestavljen je iz satnika in satnice, na katerem so že zgrajene celice iz voska. 

Zgrajen sat ni namenjen razmnoževanju čebel ali shranjevanju medu in cvetnega prahu. 



17 
 

           

 

 

Panj: Je prostor z določeno prostornino, v katerem najdejo čebele zavetje in ugodne 

pogoje za življenje in razvoj. Nekateri panjski sistemi imajo pomožne vhode ali izhode 

v obliki kroga, ki se lahko zamašijo s plutovinastim ali kakšnim drugim zamaškom.  

 

   

        

 

 

 

Čebelnjak: Je lesena pokrita konstrukcija, namenjena shranjevanju čebeljih panjev. 

Najbolj so razviti na slovenskem območju, kjer čebelarji čebelarijo z AŽ-panjskim 

sistemom. 

 

Slika 13: Nakladni LR-panj s premičnimi 
sati in pomožnimi krožnimi odprtinami,  
vir: http://www.apis-md.si/Panji.htm 

Slika 14: AŽ-panj s premičnimi,  
vir: http://www.cd-sd.si/ 

Slika 11: Zažičen satnik z vstavljeno satnico, 
vir: http://www.bienen-

bruchmann.de/bienenwachs/ 
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Plodišče: »Prostor v panju, v katerem matica zalega jajčeca in čebele gojijo zalego,« 

Bokal (2008, str. 125). 

 

Medišče: »Prostor v panju s satjem, v katerega čebele odlagajo medičino in mano in v 

njem poteka zorenje medu,« Bokal (2008, str. 97). 

 

Roj: Je večje število čebel z matico, ki so zaradi utesnjenega prostora v panju iz njega 

odletele. To je naravni način razmnoževanja čebelje družine. Po navadi roj odleti na 

bližnje drevo v okolici panja. Čebele v stisnjeni gmoti tako ostanejo nekaj časa, vse 

dokler čebele izvidnice ne najdejo primernega bivališča za bivanje. Če čebelar roj 

pravočasno ogrebe, dobi novo čebeljo družino. Zelo redko se zgodi, da čebele ne uspejo 

najti primernega bivališča (duplina, votlina, panj itd.) in si začnejo graditi naravno satje 

kar na veji, na katero se je roj ustalil. Taka čebelja družina je obsojena na propad ob 

prvem večjem neurju ali dežju. (Začetni čebelarski tečaj v Mozirju, 2011) 

 

Slika 15: Primer značilnega slovenskega čebelnjaka s kranjiči, 
vir: http://kraji.eu/slovenija/cebelnjak_antona_janse/slo 
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1.2.3 Anatomija medonosne čebele 

Celotno poglavje povzeto po Babnik et al, 1998. 

Čebela spada med žuželke, za katere je značilno, da je telo sestavljeno iz glave, oprsja 

in zadka. Na oprsju so pritrjeni trije pari nog in dva para kril. 

Glava 

Čebelja glava je iz sprednjega pogleda trikotne oblike. Zunanji stranski del pokriva par 

sestavljenih oči, na zgornjem delu pa so tri pikčasta očesa (ocelli). Tipalnici izhajata iz 

obglavnega ščita, na spodnji strani pa so pripeta gibljiva usta, sestavljena iz čeljusti in 

jezička, ki so namenjena sesanju tekoče hrane (nektarja, mane, medu) in vode, 

izmenjavo feromonov, prebavi cvetnega prahu in predelavi voska za gradnjo satja. 

 

Slika 16: Zelo redek pojav gradnje satovja 
čebel na izpostavljenem prostoru, 
vir: http://web.bf.uni-

lj.si/jbozic/zivvrt/cebcebr.htm 

Slika 17: Čebelji roj na veji, 
vir: http://www.flickr.com/photos/peggycollins 

/1690667858/ 
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Tipalnice 

Na tipalnicah je več vrst čutnic. Po številu se spreminjajo glede na spol. Troti jih imajo 

okrog 500.000, čebele delavke okrog 6.000, matica pa okrog 3.000. Tipalnici pri čebeli 

pomenita organ za zaznavanje vonja, okusa, temperature, vlažnosti, koncentracije CO2 v 

panju, fizičnega dotika in orientacijo v panju, kjer ni svetlobe.  

Oprsje 

Oprsje je sestavljeno iz štirih negibljivo povezanih členov (obročkov), ki skupaj 

sestavljajo ovalno oblikovan oklep. Nosi tri pare nog in dva para kril. 

Noge 

So sestavljene iz več členov in pripete na oprsje. Sprednja in srednja noga služita 

čiščenju oprsja in prenosu cvetnega prahu in smol s sprednjih na zadnji nogi. Na tej 

nogi imajo kaveljc za čiščenje zareze na sprednji nogi. 

Zadnja noga je namenjena nošenju cvetnega prahu. Temu pripomore del goleni, 

imenovan košek, ki je ob strani poraščen z dlačicami, v sredini pa ima večjo ščetino, 

kamor se cvetni prah prime. Na notranji strani se nahajata glavniček in stiskalni sklep za 

stiskanje cvetnega prahu v grudice.  

Slika 18: Glava čebele, vir: http://www.esola- czs.si/mod/resource/view.php?id=96 
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Krila: Čebela ima dva para kril. Kadar miruje, so krila čez zadek zložena tako, da prvi 

večji par prekrije manjši, zadnji par kril. Sistem mišic krilom omogoča, da se gibljejo 

naprej in nazaj ter gor in dol. Frekvenca gibanja kril je od 250 do 300 gibov na sekundo 

(frekvenca kačjega pastirja približno 30/s, komarja pa od 500 do 600/s). Čebela doseže 

povprečno hitrost 24 km/h. Pri letu v eni uri porabi približno 10 mg sladkorja, s polno 

medeno golšo pa lahko preleti od 6 do 7 km v 15 minutah. 

 

 

 

Slika 19: Košek (del goleni, ki je namenjen prenašanju cvetnega prahu in smol), 
vir: http://www.beekeeping.com/info/produits/pollen_us.htm 

Slika 20: Čebelja krila in mišice, ki jih premikajo,  
vir: http://www.esolaczs.si/mod/resource/view.php?id=97 
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Zadek  

Je ovalne oblike in je pri koncu prišiljen. Sestavljen je iz devetih obročkov. Pri matici in 

čebeli so zadnji trije zakrneli in deloma preobraženi v želo. V zadku čebele so prebavila 

in medna golša, v katero čebela shranjuje nabran nektar. Na zunanji površini zadka so 

dlačice, ki imajo pomembno vlogo pri opraševanju cvetov in zadrževanju telesne toplote 

zaradi nenadnih sprememb temperature v okolju.  

1.2.4 Različna opravila čebel 

Ko se čebela izleže iz celice, se najprej nahrani z medom, nato pa začne čistiti celice. Po 

približno dveh dneh začnejo čebele pokrivati celice zalege. Mlade čebele negujejo 

zalego, kar je povezano z začetkom izločanja matičnega mlečka. Mladice začno 

negovati zalego okoli šestega dneva, kar traja do dva tedna, lahko pa tudi več. Nekaj dni 

stare čebele že začnejo tudi spremljati matico. V spremstvu matice običajno zasledimo 

do dva tedna stare čebele, lahko pa so tudi starejše. Okoli desetega dneva se vključijo v 

čiščenje panja, gnetenje cvetnega prahu v celice in sprejemanja nektarja od svojih 

vrstnic, ki ga začnejo vnašati v celice. Kakšen dan starejše čebele lahko sodelujejo tudi 

pri graditvi satja. Vsa panjska opravila so običajna za do tri tedne stare čebele, starejše 

pa se bolj posvečajo paši. Nekoliko mlajše kot pašne čebele so stražarke in prašeče 

čebele na bradi. Opisano zaporedje panjskih opravil ni strogo. Ena in ista čebela lahko 

čez dan sodeluje pri različnih opravilih. Čebele tudi veliko počivajo in se sprehajajo po 

panju, celo do dve tretjini časa. V panju je vedno dovolj počivajočih čebel, ki se lahko 

na hitro preusmerijo k opravilom, ki so v družini najnujnejša. Potrebe družine se izrazijo 

prek povečanega števila zunanjih in notranjih dražljajev, ki čebele spodbujajo k 

določenim aktivnostim (Babnik et al., 1998). 
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1.2.5 Letni cikel čebelje družine 

Celotno poglavje je povzeto po Babnik et al, 1998 

Življenje čebel se glede na različni letni čas razlikuje, zato lahko letni cikel čebel 

razdelimo na štiri obdobja.  

Življenje čebel spomladi 

Življenjski krog čebelje družine se začne s prvimi toplejšimi dnevi konec februarja oz. 

takrat, ko dnevne temperature presežejo 8 °C. Čebele se iz zimske gruče, v katero so se 

formirale pozimi pri temperaturi pod 8 °C, odpravljajo na prve izlete iz panja. Zunaj 

panja si izpraznijo izločevalni organ rektum oz. blatnik, ki se pozimi napolni, saj se v 

panju ne iztrebljajo. Na zgodnje cvetočih rastlinah (teloh, zvončki, trobentice) čebele že 

najdejo prvi vir medičine in cvetnega prahu. Spomladi je zelo pomemben cveti prah, ki 

ga v večji količini naberejo na leski in vrbi. Z njim krmijo spomladi zaležene ličinke, iz 

katere se bo razvila nova generacija čebel. 

Slika 21: Prikaz čebeljih aktivnosti v različnih starostnih obdobjih, 
vir: http://www.esola-czs.si/mod/resource/view.php?id=104 
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Življenje čebel poleti 

Kranjska čebela se pozno pomladi močno razvije (število osebkov se poveča z zimskih 

več tisoč na nekaj deset tisoč čebel v panju). V tem času se lahko zaradi večjega števila 

mladih čebel krmilk v primerjavi s čebelami nabiralkami v čebelji družini in 

pomanjkanja prostora za širitev gnezda pojavi rojenje. Čebele so v tem času še vedno 

usmerjene, da si priskrbijo čim večje zaloge hrane. Pri tem se obnašajo zelo gospodarno 

in se usmerjajo na tiste cvetoče rastline, ki jim omogočajo najhitrejši, najkakovostnejši 

in najenostavnejši pridelek.  

Življenje čebel jeseni 

Pozno poleti so pogoji za medenje rastlin zaradi pomanjkanja vlage slabi. Čebelja 

družina preneha intenzivno zaleganje. Čebelar mora v tem času krmiti čebele, s tem jim 

ustvari občutek paše, matica pa zaradi tega ne preneha zalegati. V tem času se izlegajo 

zimske ali dolgožive čebele, ki v primerjavi s pomladansko-poletnimi čebelami živijo 

precej dlje časa (več mesecev). Čebelji samci troti v družini niso več zaželeni in so 

nekakšen nekoristen višek. Čebele jih odstranijo iz panjev ali pa jim čebele stražarke ne 

dovolijo vstopa v panj. 

Zaradi pomanjkanja hrane v naravi se pri čebelah pojavi brezdelje. Zaradi tega se lahko 

starejše čebele usmerijo na ropanje bližnjih čebeljih družin. Pri tem gre za agresivno ali 

neagresivno krajo zimskih zalog hrane. 

Življenje čebel pozimi 

Zaradi znižanih temperatur v naravi matica preneha zalegati. Čebelja družina se stisne v 

gručo, s tem pa ohranijo telesno temperaturo. Temperatura na zunanjem robu gruče ne 

sme pasti pod 8 °C, v notranjosti pa ne pod 18 °C. Temperatura gruče v notranjosti je 

okoli 33 °C, lahko je tudi višja, vendar ne sme presegati 42 °C. 

Med zimovanjem je skladiščen med glavni vir energije za ogrevane gruče. Čebelje 

krilne mišice so aktivne, vendar namesto premikanja kril le oddajajo toploto.  

1.2.6 Odnosi in sporazumevanje med čebelami 

Glede na to, da so čebele znotraj panja skrite pred svetlobo, imajo razvite posebne 

sporazumevalne sposobnosti. Najpogostejše je sporazumevanje z mehanskimi in 

kemičnimi dražljaji, zunaj panja pa tudi z vidnimi. Mehanski dražljaji so tipanje 

(medsebojno obiranje-čiščenje in izmenjava hrane), tresljaji (plesno sporazumevanje in 

vibracije satja in satnika), lahko pa tudi zvočni dražljaji.  Kemični dražljaji so feromoni, 
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ki jih izločajo živali (matica, čebele, mlada zalega) ali snovi, ki jih dobijo zunaj panja 

(npr. vonj paše). Poleg vidnih dražljajev pri čebelah ne moremo izključiti tudi nekaterih 

drž, s katero čebele sporočajo določeno dejavnost (čebele stražarke pred vhodom panja). 

(Tautz, 2008, Babnik et al., 1998) 

1.2.7 Kako čebele vidijo, najdejo cvetove in se o njih učijo 

Pri čebelah poznamo tri načine pridobivanje informacij o cvetovih. To so: 

•  podedovana informacija (nagon), 

•  izkušenjska informacija (učenje), 

•  informacija, pridobljena iz izkušenj svojih članov (komunikacija). (Tautz, 2008, str. 

71) 

Čebele imajo oko sestavljeno iz okoli 6.000 posameznih očesc. Slika, ki jo vidijo, je 

sestavljena iz številnih posameznih točk. Zaradi slabe optične ostrine lahko čebela opazi 

posamezne podrobnosti nekega predmeta le ne nekaj centimetrov. Čebele imajo 

svojevrsten čut za barve. Tiste, ki so še neizkušene, bodo pogosteje letele proti modri in 

rumeni, tudi takrat, ko so na izbiro različne barve. Cvetovi teh odtenkov se v naravi 

pojavljajo najpogosteje. Objekte, ki odsevajo barvo dolge valovne dolžine (npr. rdeča 

barva), čebele zaznavajo kot črno. Pomanjkanje občutljivosti na rdečo barvo čebele 

nadomestijo z zaznavo ultravijolične svetlobe, ki je kratke valovne dolžine, človek pa je 

ni sposoben zaznati. Tako lahko čebela na človeku enobarvnem cvetu zazna veliko 

različnih vzorcev in barv. 

 

 

 

 

Čebele letijo s hitrostjo približno 30 km/h. Pri taki hitrosti se barvno gledanje izključi in 

so  tako rekoč barvno slepe. Čebele podobno kot druge žuželke vidijo stvari v 

Slika 22: Primer, kako čebela vidi rumene cvetove (levi del fotografije), vir: 

http://larvalsubjects.wordpress.com/2011/10/22/localmanifestation-and-withdrawal/ 
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»počasnem gibanju«. Hitre premike rok, ki jih mi lahko vidimo nejasno, čebele 

zaznavajo jasno v vsakem trenutku. Hitri premiki rok ljudi, ki se hočejo obvarovati pred 

pikom, povzročijo, da je čebeli cilj napada še toliko razločnejši. Barvanje panjev je bolj 

kot čebelam namenjeno človeku, saj barve kot take zelo težko ločijo. Drugače je pri 

poslikavah, panjskih končnicah, kjer čebele jasno razločujejo navpične in vodoravne 

vzorce in se na ta način lažje usmerijo v svoje domovanje (panj) (Tautz, 2008, str.: 73-

77, 81). 

Čebele se pri iskanju vira hrane ne usmerjajo samo po barvi, temveč tudi po številnih 

drugih dejavnikih. Znati morajo razlikovati med cvetovi (razlikovanje po obliki), jih 

prepoznati, prepoznati stanje cveta (ali še vsebuje medičino in cvetni prah), vedeti 

morajo, kako čim učinkoviteje nabrati vir z obustnim aparatom in nogami (fizična 

dostopnost do cvetnega prahu in medičine), znati morajo določiti položaj paše, 

prepoznati morajo, v katerem dnevu je v določeni rastlini največ medičine, in nazadnje 

morajo učinkovito izmenjevati in uporabiti izmenjane informacije (Tautz, 2008). 

V svoji okolici se morajo čebele znati odločiti za pašo, katere izkoristek bo 

najgospodarnejši. V istem času in v istem okolju se lahko pojavi paša, katere vir so 

različne rastline in različni viri medenja. Ko so čebele usmerjene k določenemu viru, se 

ne preusmerijo hitro na drugega. Ta pojav dobro poznajo čebelarji prevaževalci, ki 

čebele vozijo v zelo kratkih časovnih intervalih na različna področja, da bi izkoristili 

določeno pašo. Če so na primer čebele nameščene na območjih lipe, pozneje pa jih 

prepeljejo na območje gozdnega medenja, bodo čebele še nekaj časa v novem okolju 

iskale lipo in se ne bodo takoj preusmerile na nov vir hrane, ki bi ga lahko tam našle 

(predavanje začetnega čebelarskega tečaja v Mozirju, 2011). 

1.2.8 Kako čebela pridela med 

Celotno poglavje povzeto po Babnik et al., 1998. 

Čebela lahko pridela med iz nektarja, nabranega v cvetovih, ali mane, ki je proizvod 

nekaterih manjših žuželk.  

Nektarne paše 

Tako poimenujemo vse tiste vire hrane, ki jih čebele naberejo v cvetovih rastlin, ki jih 

oprašujejo žuželke. Te rastline izločajo nektar ali medičino in s tem privabljajo žuželke, 

ki jih tudi oprašujejo. Izločanje nektarja se pri cvetnicah razlikuje. Tako mora na primer 
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čebela obiskati kar 20 cvetov jablane in le dva cvetova divje češnje, da napolni svoj 

medni želodček oz. golšo (Tautz, 2008). 

Zgradba cvetov 

Cvetovi imajo na zunanji strani čašo iz čašnih listov, ki so po navadi zelene barve, na 

notranji strani venec venčnih listov, ki so barviti, na sredi cveta pa prašnike, ki obdajajo 

pestič. Pestič ima na spodnji strani plodnico, ki je bolj ali manj ugreznjena v cvetno 

dno. Na vrhu pestiča je brazda, ki je običajno razvejana, nanjo pa se lepi cvetni prah, ki 

ga žuželke prinesejo z drugih cvetov. Po navadi so na dnu cveta še nekatere dišavne 

celice ali žleze. Te žleze izločajo medičino ali nektar, ki je vodna raztopina sladkorjev. 

Sladkorji, ki jih cvetovi izločajo, so rezultat fotosinteze, k poteka v zelenih delih rastlin. 

Fotosinteza je večja v toplih, sončnih in vlažnih dneh, s tem pa je tudi povezana tudi 

količina nektarja v cvetu. V primeru neugodnih dejavnikov za medenje lahko  čebele na 

cvetovih najdejo tudi cvetni prah, ki dozori v prašnikih cvetov. 

Medeče rastline 

V Sloveniji poznamo približno 1.000 vrst rastlin, na katerih lahko čebele nabirajo nektar 

in cvetni prah, vendar vse rastline niso gospodarsko pomembne za gojenje čebel in 

nekaterih njihovih produktov (cvetni prah, med). Glede na čas, ko nekateri cvetovi 

intenzivneje izločajo nektar, in vrsto rastlin ločimo tri vrste paš: 

1. Pomladanska paša: Na pomladanski paši čebele naberejo prve vire medičine in 

cvetnega prahu, ki sta pomembna za vzdrževanje zalege, ki so jo čebele začele negovati 

po zimskem času. Najpomembnejše rastline so: črni teloh, navadna leska, zvončki, 

trobentice, žafran, spomladanska resa, vrbe, topoli, nekatere rastline gozdne podrasti, 

borovnica, divja češnja, sadno drevje, navadni regrat. 
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Slika23: Čebela na moškem cvetu navadne leske nabira cvetni prah, ki je pomemben za 

spomladanski razvoj čebelje družine, vir: http://www.esola-czs.si/mod/resource/view.php?id=175 
 
2. Poletna paša: Na poletni paši čebele naberejo in predelajo več zalog hrane, kot jo 

potrebujejo za prezimitev v zimskih dneh. Največ pridelka dobi čebelar takrat, ko 

medijo naslednje rastline: navadni divji kostanj, mali jesen, javor, robinja (akacija), lipa, 

lipovec, pravi kostanj, dober vir nektarja in cvetnega prahu pa čebelam dajejo tudi 

nekatere travniške rastline, rastline gozdnih in rečnih bregov, pozno poleti oz. jeseni pa 

tudi bršljan. 

3. Paša kmetijskih rastlin: Ta paša je pomembna predvsem za tiste čebelarje, ki čebele 

prevažajo na različne lokacije. Ti imajo koristi pri tem, da zapolnijo vmesni čas med 

spomladansko in poletno pašo, čebele pa se na poljščinah zelo dobro namnožijo. 

Kmetom čebelar prevaževalec s svojo prisotnostjo čebel precej poveča pridelek. 

Pomembne medeče kmetijske rastline so: oljna ogrščica, oljna repica, sončnica, facelija, 

ajda (Babnik et al. 1998, str.: 146-158 ).  

Manine paše 

Po navadi se za manin med uporablja terminološki izraz gozdni med, vendar je treba biti 

pri tem zelo previden. Med, ki ga čebele predelajo iz gozdnih virov medičine, po navadi 

poimenujemo kar po vrsti rastline, na kateri jo je čebela našla. Tako poznamo javorjev 

med, lipov med, kostanjev med, ki sodita pod nektarno pašo. Kadar pa čebele najdejo 
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sladek sok na iglicah ali listih dreves, pa temu pravimo manina paša. Povzročiteljev teh 

sladkih kapljic pa je več. V Sloveniji poznamo tri glavne:  

-uši (zelena hojeva ušica, velika rjava hojeva ušica, brstna hojeva ušica, velika črna 

smrekova ušica, rdeča puhasta smrekova ušica, zeleno-progasta smrekova ušica, sivo-

zelena lisasta smrekova ušica, lisasta macesnova ušica, velika macesnova ušica, 

sivorjava macesnova ušica, velika rjava borova ušica, rjavo-črna hrastova ušica, črna 

bleščeča hrastova ušica, kostanjeva ušica, jesenova gnezdasta ušica, velika vrbova 

ušica) 

-kaparji (mali hojev kapar, veliki smrekov, mali smrekov kapar) 

-medeči škržat 

(Babnik et al., 1998).  

Kako nastane mana 

Vsi proizvajalci mane imajo podobno grajen ustni aparat za sesanje. S sesalom prodrejo 

do sitastih cevk, po katerem se pretakajo rastlinski sokovi (sitaste cevke se nahajajo tik 

pod lubjem, pri listavcih pa na spodnji strani listov). Pri tem se vzdolž rilčka napravi 

kanalček, ki se zaradi sline strdi. Organizmi pri sesanju soka izkoriščajo tudi pritisk, s 

katerim se sokovi pretakajo po rastlini - turgor. V njihovo telo se zaradi tega priteče več 

soka kot ga sami potrebujejo za svoje preživetje. Temu primerno je zgrajeno tudi 

njihovo telo. Ušice in kaparji imajo t. i. filtrirni prekat kot sestavni del prebavil. Skozenj 

se pretaka večina rastlinskega soka in gre mimo pravega želodca. To pomeni, da večina 

soka preide organizem, ne da bi ga ušice prebavile. Kapljice mane, ki preidejo ušico ali 

kaparja, spolzijo po lubju, vejicah ali listih in iglicah. Te kapljice lahko najdejo čebele 

in iz njih predelajo gozdni med, ki je značilne temnejše barve.(Rihar, 2003) 

    

 

  
Slika 24: Sladkorna kapljica – izloček listne uši, 
vir: http://www.imkerei-kessel.de /waldhonig.htm  

Slika 25: Čebela pije mano smrekovega 
kaparja, vir: 
http://www.haukeharder.net/internet/netzpf

lege/ullmann/wyss/ggbl.html 
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Kako nastane med 

Pašne čebele oz. čebele nabiralke prineseni nektar razdelijo čebelam, ki sprejemajo 

nektar v panju. Te čebele z otipavanjem s tipalnicami in iztegnitvijo jezička med čeljusti 

sprožijo bljuvanje čebel nabiralk. Izbljuvani nektar posesajo v svojo medno golšo in jih 

praznijo v celice satja. Po navadi to storijo v praznem satju in bolj proti robu gnezda. 

Ob obilnih pašah je satje poškropljeno s svežim nektarjem ali mano po vsem panju. 

Da dobimo iz medičine oz. nektarja med, mora iz nje v procesu zorenja del vode 

izhlapeti. To čebele dosežejo tudi z ogrevanjem s pomočjo svoje temperature, 

ventilacijo zraka s krili ter podajanjem kapljic medičine od ust do ust. Ko medičina 

doseže pravo konsistenco (vsebnost vlage v medu je pod 20 %), čebele celico zaprejo z 

voskom. Pri obilni paši čebele v celice odlagajo manj osušeno medičino. Če ne prej, 

čebele nektar predelujejo v med ponoči. Med obogatijo s protibakterijskimi in 

protiglivičnimi peptidi in encimi iz žlez slinavk. (Tautz, 2008, začetni čebelarski tečaj v 

Mozirju, 2011) 

1.2.9 Kako čebela oprašuje 

Čebele so eden izmed najpomembnejših opraševalcev na svetu. Cvetoče rastline lahko 

oprašujejo tudi nekatere muhe, metulji, hrošči, samotarske čebele, ose, čmrlji in celo 

mravlje. Čebele oprašijo 90 % vseh sadnih dreves in so en izmed glavnih opraševalcev 

teh rastlin.(Tautz, 2008). 

Vetrocvetke so glede proizvodnje cvetnega prahu zelo neekonomične v primerjavi z 

žužkocvetnimi rastlinami. Cvetni prah žužkocvetk je lepljiv, poleg tega pa cvetovi s 

svojo sladko vsebino - nektarjem privabijo številne žuželke. Zaradi takšne prilagoditve 

rastlina proizvede manj cvetnega prahu, saj ga žuželke, še posebno pa čebele prenašajo 

direktno do drugih rastlin iste vrste (Babnik et al., 1998).  

Čebele se med nabiranjem medičine drgnejo ob prašnike cvetov in pestič. Cvetni prah 

se prilepi na njihove dlačice, ki pokrivajo oprsje, zadek in noge, ob drgnjenju ob brazdo 

pestiča pa se cvetni prah nanj prenese z dlačic čebele.  
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Slika 26: Cvetni prah na čebeljih dlačicah, vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Opra%C5% A1evanje 

 

1.2.10 Bivališča medonosnih čebel 

Eno izmed najznamenitejših imen slovenskega čebelarstva Anton Janša o bivališču 

čebel govori takole: »Naravno prebivališče čebel so v divjini votla drevesa, skalne 

razpoke, luknje in špranje v starem zidovju ali poslopjih idr. Človeška umnost pa jih je 

nekoliko ukrotila ter jih privadila tudi na druga bivališča. Posodo, kjer čebele zadružno 

žive, delajo in se množe, imenujemo panj, ulj, košnico, pleter idr,« (Janša, 1908, str. 

20). 

Z razvojem čebelarstva so se razvijala tudi umetna bivališča, v katerih je čebelar gojil 

čebele. Na območju Slovenije so bili znani naslednji panjski sistemi: 

Kranjič 

Je panj, pravokotne oblike, sestavljen iz rezanih desk. Pojavil se je z razvojem žag na 

Slovenskem. Iz Valvasorjevih del je razvidno, da so bili kranjiči razširjeni po 

Gorenjskem, Dolenjskem, Notranjskem, Primorskem, Štajerskem in Koroškem. Z 

omenjenim panjskim sistemom je uspešno čebelaril Anton Janša, ki je tudi neuradni 

utemeljitelj nakladnega panjskega sistema, ki je v veliki večini razširjen po vsem svetu. 
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Za ta sistem je značilno, da se je lahko prilagajal razvoju čebelje družine in ustrezno 

povečeval prostor za dosego njenega optimalnega izkoristka čebeljih pridelkov (Babnik 

et al., 1998).  

 

 

 

Koš 

Je spleten panj, razširjen predvsem na panonskem področju. Zaradi pomanjkanja lesa so 

si na tem območji pomagali s slamo, ki je je bilo zaradi gojenja žitaric dovolj. Izdelava 

takega panja je bila izredno poceni, saj so si ga znali splesti skoraj pri vsaki hiši (Babnik 

et al., 1998). 

 

Slika 27: Kranjič, vir: http://www.carniolan.info/slo/si_zgodovina/22_zgodovinski_pregled.htm 
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Panji s premičnimi sati 

Za te panje je značilno, da so imeli znotraj pravokotne škatle, premične letnice ali 

okvirje, na katere so čebele zgradile satje. S takšnimi panji je bilo obvladovanje čebel 

lažje in gospodarnejše. Ko si iznašli še matnično rešetko, so na ta način ločili prostor, ki 

je bil namenjen razmnoževanju družine in skladiščenju medu. Najbolj znani 

predstavniki panjev s premičnimi sati so LR-panjski sistem in AŽ-panjski sistem, ki je 

najbolj razširjen v Sloveniji (Babnik et al., 1998). 

Slika 29: Koš,  
vir: http://pcelarstvo.ucoz.ru/news/ 

Slika 28: Čebele in zgrajeno 
satje v notranjosti koša , vir: 
http://www.apislo.info/forum/vie

wtopic.hp?pid=1037 
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2. EMPIRIČNI DEL 

V nadaljevanju bom predstavil empirični del diplomske naloge. Vezan je na rezultate 

anketnega vprašalnika, ki je natisnjen v prilogi. 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Sodobni pogled na pouk in učenje temelji na tem, da učenci ne bi bili zgolj sprejemniki 

informacij, temveč bi bili tudi čim bolj aktivni pri izgradnji svojega znanja. To nam 

zagotavlja konstruktivistična teorija učenja. Da lahko izvedemo takšen tip pedagoškega 

in didaktičnega procesa, je treba ugotoviti, kakšne so predstave učencev o temi, ki bo 

obravnavana pri pouku (elicitacija). 

Odločil sem se raziskati nekatere predstave učencev o čebelah, ker mi je ta tematika 

blizu, način odkrivanja predstav pa mi bo koristil tudi pri drugih vsebinah, s katerimi se 

bom srečeval kot učitelj razrednega pouka.  

2.2 CILJI 

V svojem diplomskem delu sem želel odkriti, kakšne so predstave učencev o čebelah in 

ali so si nekatere predstave učencev podobne, ne glede na, ali so strokovno ustrezne ali 

ne. Ugotoviti želim tudi, ali je pri nekaterih pojmovanjih o čebelah kakšna razlika med 

razredoma in ali so si kakšna pojmovanja pri učencih nasprotujoča. 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

V diplomskem delu sem si zastavil naslednja tri raziskovalna vprašanja. 

 

RV1. Ugotoviti želim, kakšne so asociacije učencev o čebelah in katere asociacije so 

najpogostejše. 

 

RV2. Ugotoviti želim, kako učenci 4. in 5. razreda poznajo čebele in njihovo 

življenje ter kakšna so stališča učencev do čebel. 
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RV3. Ugotoviti želim, kakšne so predstave učencev o čebelah in ali imajo tudi 

kakšna napačna pojmovanja. 

 

V diplomskem delu sem si zastavil naslednjih pet hipotez. 

 

H1. Večina učencev ne bo imela natančne predstave o tem, kako čebela pridela 

med. 

Pogosto se uporablja neustrezno oz. nenatančno izrazoslovje, da čebela nabira med. 

Učenci imajo verjetno zaradi tega težave pri konstrukciji ustreznih naravoslovnih 

predstav.  

 

H2. Večina učencev bo menila, da čebele obiskujejo le rastline z barvnimi cvetovi, 

cvetov pravega kostanja pa ne obiskujejo.  

V  otroških besedilih (slikanice, risanke) se skupaj pojavljajo barvni cvetovi in čebele. 

Cvetovi pravega kostanja nimajo tipične oblike cveta, njihova barva pa ni pestra in 

izrazita. Pri učencih bodo verjetno barve in oblike cvetov pomembno vplivale na 

njihove odgovore. 

 

H3. Večina učencev bo po analogiji podobnosti povezala risbo čebele, ki nosi vedro, 

s fotografijo čebele, ki ima poln pelodni košek cvetnega prahu. 

Učenci se v različni literaturi in medijih pogosto srečujejo s podobo čebele z vedrom. 

Anketiranci so že dovolj stari, da bi morali vedeti, da čebele v resnici ne prenašajo 

veder, bodo pa po analogiji pelodni košek oz. rumeno gmoto na zadnjih okončinah 

čebele povezali s predstavo o nošenju vedra. 

 

H4. Večina učencev ne bo imela ustrezne predstave o številu čebel, ki živijo v 

panju, in količini dobljenega medu od ene čebele. 

  

Zagotovo večina učencev nima konkretnih, fizičnih izkušenj s čebelarjenjem, zato ne 

bodo imeli jasne predstave o številu čebel, ki živijo v enem panju.  

Prav tako imajo o čebelah verjetno premalo znanja, da bi vedeli, da čebela nabran nektar 

še izsušuje ter s tem močno zmanjša prostornino nabranega nektarja, kar vpliva na 

končno količino dobljenega medu. 
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H5. Večina učencev ne bo prepoznala osjega gnezda in bo utemeljila, da je to 

bivališče čebel. 

Učenci so predvsem iz tuje literature in medijev (risank) seznanjeni z napačnimi 

naravoslovnimi dejstvi, saj se tam velikokrat pojavlja viseč osir kot oblika domovanja 

čebel. 

2.4 RAZISKOVALNA METODA 

Osnovno množico sestavljajo učenci 4. in 5. razreda osnovnih šol v Republiki Sloveniji 

v šolskem letu 2010/11. Vzorec je nenaključnostni – namenski (4. in 5. razred) zaradi 

razvitejših bralnih in pisalnih sposobnosti (v primerjavi z učenci 1. triletja), ki so jih 

potrebovali pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika, še posebno pri vprašanjih odprtega 

tipa. 

Anketne vprašalnike sem razdelil v mesecu maju na OŠ Oskarja Kovačiča (dva razreda 

četrtošolcev in en razred petošolcev) in OŠ Alojzija Šuštarja (en razred četrtošolcev in 

en razred petošolcev). Vzorec je zajemal 109 učencev, od tega jih je bilo 66 iz 4. 

razreda in 43 iz 5. razreda. 

Podatke sem zbiral z anketnim vprašalnikom, ki vsebuje naloge zaprtega in odprtega 

tipa. Anketni vprašalnik ima 14 nalog. Naloge so po večini odprtega tipa, tako da sem 

na ta način dobil čim bolj raznolike odgovore. S tem sem se izognil omejevanju učencev 

pri odgovarjanju, kar pri raziskovanju predstav ni zaželeno. Precej pozornosti sem 

posvetil ustrezni terminologiji v navodilih in v postavljenih trditvah, saj bi lahko z 

neustreznimi izrazi nehote vplival na njihove odgovore. V anketnemu vprašalniku je 

bilo kar nekaj barvnih slik, tako da so lahko učenci pri posameznih nalogah lažje 

prepoznavali, razlikovali, izločevali, primerjali in opazovali. Nekatere naloge so bile 

zasnovane tako, da so se povezovale z drugimi nalogami v vprašalniku. Mislim, da je za 

čim učinkovitejše pridobivanje predstav učencev o določeni tematiki ključnega pomena 

tudi to, kako so naloge anketnega vprašalnika sestavljene glede na Bloomovo 

taksonomijo kognitivnih ciljev. Tako so naloge vsebovale cilje, ki so preverjali znanje 

in razumevanje, pa tudi sintezo in evalvacijo. 

Učenci so za reševanje anketnega vprašalnika potrebovali največ eno šolsko uro. Z 

učiteljicami sem se dogovoril, naj jim posredujejo navodila, da naloge rešujejo po vrsti 

in odgovarjajo tako, kot sami mislijo, da je prav. 
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Podatke, ki sem jih pridobil, sem obdelal kvantitativno in kvalitativno. Pri nalogah 

odprtega tipa sem odgovore razporedil v oblikovane kategorije. Podatke sem prikazal v 

obliki tabel in grafov. Za preizkus statistične pomembnosti sem uporabil preizkus 

hipoteze neodvisnosti hi-kvadrat in Kullbackov preizkus. 

2.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

1. naloga anketnega vprašalnika se je glasila: 

»Napiši 5 povedi, ki vsebujejo besedo čebela ali čebele.« 

Učenci so pri 1. nalogi sami pisali svoje asociacije oz. predstave o čebelah. Moj namen 

je bil, da jih naloga ne bi omejevala, da pišejo samo naravoslovno ustrezne informacije, 

ampak da za začetek anketnega vprašalnika opravijo t.i. možgansko nevihto o svojem 

vedenju o čebelah. Vsi učenci niso napisali pet povedi, nekateri pa so v eni posredovali 

več informacij, ki jih je bilo mogoče postaviti v več kategorij. Dobljene informacije v 

povedih učencev sem nato kategoriziral in jih razdelil na naravoslovno pravilne, 

nepravilne, delno pravilne izjave in na izjave, ki ne vsebujejo nobenega naravoslovnega 

dejstva. V tabeli 1 so predstavljeni deleži posameznih kategorij. 

  

Tabela 1: Pravilnost izjav učencev o čebeli po metodi možganske nevihte, n=106  

IZJAVE f f % 

pravilne 327 66,2 

delno pravilne 70 14,2 

nepravilne 58 11,7 

brez naravoslovnih dejstev 39 7,9 

skupaj 494 100 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da je bil med dobljenimi izjavami največji odstotek pravilnih, 

sledile so delno pravilne, nepravilne in izjave brez naravoslovnih dejstev. V 

nadaljevanju so prikazane izjave glede na njihovo pravilnost. 
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Tabela 2: Pravilne izjave učencev o čebelah po metodi možganske nevihte 

IZJAVE (pravilne) f f % 

Čebele 

pridelujejo/delajo/naredijo/izdelajo 

med. 

42 12,8 

Živijo v panju/čebelnjaku. 41 12,5 

Pičijo (obramba). 32 9,8 

Pomembne za življenje/koristne za 

ljudi. 
25 7,6 

Oprašujejo/oplojujejo 

cvetove/cvetlice. 
22 6,7 

So živali/živa bitja. 20 6,1 

Nabirajo cvetni prah. 18 5,5 

Ko pičijo, umrejo. 14 4,3 

Letijo. 12 3,7 

Čebelarji se ukvarjajo s čebelami. 11 3,4 

Majhna. 8 2,4 

Žuželka. 7 2,1 

Oprašujejo rastline. 6 1,8 

Imajo krila. 5 1,5 

Imajo matico. 5 1,5 

Brenčijo. 4 1,2 

Jih je veliko. 4 1,2 

Čebelji samec je trot. 3 0,9 

Čebelarji pobirajo med čebelam. 3 0,9 

Čebele imajo razdeljeno 

delo/različne naloge. 
3 0,9 

Čebele so rastlinojede. 3 0,9 

Čebele so ogrožene. 3 0,9 

Črtaste. 2 0,6 

Poznamo različne vrste medu. 2 0,6 

So lahko nevarne/zaradi pika 2 0,6 
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Lahko umreš. 

Čebelarstvo je poklic/skupnost. 2 0,6 

Imajo 6 nog. 2 0,6 

Ljudje ogrožamo čebele. 2 0,6 

Poznamo več vrst čebel. 2 0,6 

Ena vrsta čebel je kranjska sivka 

(v Sloveniji je zaščitena). 
2 0,6 

Drugo. 20 6,1 

SKUPAJ 327 100 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je bilo največ takih izjav, ki so govorile, da čebela pridela 

med, živi v panju, da piči, so pomembne (koristne) za življenje ljudi, oprašujejo cvetice, 

so živa bitja, nabirajo cvetni prah, ko pičijo, umrejo, da letijo in da se čebelarji 

ukvarjajo s čebelami. Skupaj te kategorije zajemajo 73,3 % vseh pravilnih trditev, v 

tabeli pa so osenčene. Učenci imajo zelo veliko naravoslovno pravilnih predstav o 

čebelah, o njihovi raznolikosti pa priča tudi podatek, da je bilo 6,1 %  trditev nemogoče 

kategorizirati, ker se niso ponavljale. Iz tega lahko sklepam, da so se učenci že srečali z 

nekaterimi vsebinami o čebelah bodisi v šoli, doma ali pa med prijatelji. Izjave pod 

kategorijo drugo so bile: čebele so ponoči tudi budne; nabirajo nektar; razdeljene na 

družine; dihajo; kakajo; so večje ali manjše; z mokrimi krili težko leti; pozimi ne 

nabirajo medu; čebele hranijo matico; pozimi ne letajo; je ženskega spola; si zapomni 

barvo ali sliko panja; stražijo panj pred vsiljivci; družino sestavljajo matica, čebele in 

troti; v eni čebelji družini je 10.000 čebel, ena matica in nekaj tisoč trotov; čebele 

oprašujejo cvetove tako, da nabirajo medičino; jedo med; čebele so na Zemlji že več 

milijonov let; čebele izvirajo iz vzhodne Azije; Slovenija je edina, ki pozna panjske 

končnice.  

 

Tabela 3: Nepravilne izjave učencev o čebelah po metodi možganske nevihte 

IZJAVE (nepravilne) f f % 

Čebele nabirajo med. 21 36,2 

Čebele so črne in rumene barve. 18 31,0 

Iz CP dela med. 6 10,3 
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Potrese cvetni prah po 

rožicah/oprašuje CP. 
4 6,9 

Oprašujejo med 2 3,4 

Imajo žezlo. 1 1,7 

Ima 4 roke. 1 1,7 

Čebela ima rada rdeče cvetove. 1 1,7 

Rojevajo. 1 1,7 

Čebelnjak dela med. 1 1,7 

Ena čebela v enem letu naredi en 

kozarec medu. 
1 1,7 

Spadajo pod živali marljivke. 1 1,7 

SKUPAJ 58 100 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da je bilo največ nepravilnih izjav takih, ki so opisovale, da 

čebela nabira med. Veliko je bilo tudi takšnih, ki so govorile, da je čebela črno-rumene 

barve. Če smo zelo dosledni pri barvah, ni nobena čebela črna in rumena, kljub 

italijanski čebeli, ki ima značilne rumene obročke. Italijanska čebela je torej rjavo-

rumene barve, črno-rumene pa so ose, sršeni, nekatere vrste čmrljev in samotarskih 

čebel. V Sloveniji imamo čebelo kranjsko sivko, ki je sivo-rjave barve. Čebela nabira 

med ni terminološko ustrezna trditev, saj vemo, da čebele nabirajo nektar oz. medičino, 

iz katere predela med. Zanimive so nekatere napačne predstave o opraševanju in vlogi 

cvetnega prahu pri predelavi medu. 

 

Tabela 4: Izjave učencev, ki ne vsebujejo nobenega naravoslovnega dejstva, po metodi možganske 

nevihte 

IZJAVE (brez 

naravoslovnih dejstev) 
f f % 

Čebela leti od cveta do cveta. 5 12,8 

Za čebelo rečemo, da umre. 4 10,3 

Čebelji med je okusen. 3 7,7 

Čebele imam rad/a. 3 7,7 

Čebele je pristala/prišla na rožo. 2 5,1 
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Drugo. 22 56,4 

SKUPAJ 39 100 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da je bilo med izjavami, ki niso izražale nobenega 

naravoslovnega dejstva, opaziti največ takšnih, ki so povezane s čustveno konotacijo 

učencev do čebel ali pa so to fraze, ki jih učenci verjetno osvojijo prek različnih medijev 

v vsakdanjem življenju. Izjave, ki spadajo pod kategorijo drugo, so bile: »Čebela je 

zlezla pod list zaradi dežja.«; »Jaz čebele ne maram.«; »Stopil sem na čebelo.«; »Čebele 

so me napadle.«; »Če se bojiš čebel, ni nič hudega.«; »Če čebela ne bi če imela bi, 

čebela bila bela.«; »Slišim brenčanje čebel.«; »Danes sem videl čebelo.«; »Ne smemo 

pobijati čebel.«; »Kaj bi človek brez čebel!«; »Noro! Čebele nabirajo med?!«; »Kako si 

čebela?«; »Čebelica Maja je risanka.«; »Čebele so lepe.«; »Čebele so zanimive.«; »Kje 

so vse čebele?«; »Veliko pesmi govori o čebelah.«; »Čebele se rade podijo po 

travniku.«; »Čebele imajo rade med.«; »Poglej, čebela!«; »Čebela je na travniku.«. 

 

 Tabela 5: Delno pravilne izjave učencev o čebelah po metodi možganske nevihte 

IZJAVE (delno pravilne) f f % 

Karakterne lastnosti (pridna, 

pametna, delavna, marljiva, 

prijazna). 

23 32,9 

Čebele imajo kraljico 

matico/poveljuje matica. 
5 7,1 

Čebele nam dajejo med. 3 4,3 

Podobna osi. 2 2,9 

Zgradijo svoj panj. 2 2,9 

Matica je glavna čebela v panju. 2 2,9 

Čebel ni veliko. 2 2,9 

Čebele so zelo nevarne. 2 2,9 

Čebele ne živijo dolgo/hitro 

umirajo. 
2 2,9 
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Ko je čebela stara 21 dni, gre na 

prvo opraševanje. 
2 2,9 

Čebela vidi črno-belo. 2 2,9 

Drugo. 23 32,9 

SKUPAJ 73 100 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da se je pri delno pravilnih trditvah 32,9 % izjav učencev 

nanašalo na karakterne lastnosti čebel. Nekatere izmed izjav so v splošni rabi v 

čebelarstvu, a so z naravoslovnega vidika neustrezne. Takšne so npr.: marljivost, 

delavnost, pridnost, krotkost. Med manj ustrezne spadajo lastnosti, kot sta prijaznost in 

pamet čebele. Zaradi lažjega sporazumevanja so v rabi takšne oznake čebele, bi se pa 

dalo namesto antropomorfnih izrazov uporabiti strokovno ustreznejše (npr. namesto 

marljivost, delavnost, pridnost bi lahko uporabili izraz velika donosnost). Izrazom, ki se 

navezujejo na večjo donosnost, lahko oporekamo tudi s tega stališča, da  kranjska sivka 

hitreje roji kot druge vrste. V času rojilnega razpoloženja pa so čebele vse prej kot 

delavne in marljive. 

7,1 % izjav učencev je govorilo, da imajo čebele kraljico oz. matico, ki jim poveljuje. 

Matica ima v čebelji družini pomembno vlogo, vendar so čebele kot skupnost tiste, ki 

uravnavajo in skrbijo za normalno funkcioniranje. Ta predstava, da matica poveljuje, 

verjetno izhaja iz analogije, ki jo učenci prepoznajo pri zgodbah o kraljih in kraljicah. 

4,3 % izjav učencev je govorilo, da nam čebele dajejo med. Ta trditev terminološko ni 

najustreznejša, saj nam čebele ne dajejo medu. Same ga predelajo ali naredijo, mi pa jim 

ga odvzamemo.  

V izjavah, ki spadajo pod kategorijo drugo, so učenci povedali: »Čebela te noče pičiti.«; 

»V enem panju živi več kot 1.000 čebel.«; »Čebele živijo v satovju.«; »Če ne bi bilo 

čebel, bi Zemlja umrla.«; »Čebele naberejo 1 gram medu na dan.«; »Življenjska doba 

trotov traja približno 34 dni.«; »Prvi med je akacijev med v sezoni.«; »Čebele spadajo 

pod najbolj nevarna bitja na svetu.«; »Čebele proizvajajo različne vrste medu.«; 

»Čebele imajo tudi mlade čebelice.«; »Samo čebele nabirajo cvetni prah.«; »Čebele 

pozimi trote ubijejo.«; »Čebele hranijo med v panju.«; »Matica čebel ne piči.«; »Čebele 

niso nevarne.«; »Medved je sovražnik čebelam.«; »Čebela te lahko ubije s pikom.«; 

»Čebela je otrok matice.«; »Matica je zakrita s čebelami.«; »Alergija na čebele.«; 
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»Čebele imajo panj.«; »V panju je okoli 1.000 do 1.500 čebel.«; »Vsaka čebela opravlja 

drugačno delo.«. 

Pri izjavah učencev ni zaznati, da bi naloge, ki sledijo v anketnem vprašalniku, nanje 

očitno vplivale. 

 

2. naloga anketnega vprašalnika se je glasila: 

»Preberi trditve in za vsako obkroži, ali trditev drži, ne drži ali pa se ne moreš 

odločiti, ali je trditev pravilna ali napačna.« 

Trditev 1: V cvetovih je med, ki ga nabirajo čebele. 

Trditev 2: Čebela sama naredi med iz cvetnega prahu. 

Trditev 3: Čebela iz medičine pridela med. 

Trditev 4: Čebele obiskujejo le rastline, ki imajo barvne cvetove (rdeče, rumene, 

modre). 

Trditev 5: Čebele pridelujejo med tudi iz izločkov listnih uši. 

Trditev 6: Ko čebela pride v panj, tisto, kar je nabrala, izbljuva (oziroma izbruha iz 

mednega želodčka). 

Pri 2. nalogi sem preverjal, kako učenci poznajo nekatera naravoslovna dejstva, 

povezana z nastankom medu. Naravoslovno ustrezni odgovori so podčrtani.  

 

Tabela 6: Odgovori učencev 4. razreda pri 2. nalogi 

TRDITEV DRŽI NE DRŽI NE VEM SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % 

1. 11 16,7 53 80,3 2 3,0 66 100 

2. 50 75,8 12 18,2 4 6,1 66 100 

3. 35 54,7 11 17,2 18 28,1 64 100 

4. 31 47,0 22 33,3 13 19,7 66 100 

5. 4 6,1 53 80,3 9 13,6 66 100 

6. 36 54,5 14 21,2 16 24,2 66 100 
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V tabeli 6 so prikazani odgovori na trditve učencev iz 4. razreda. Pri 3. trditvi se skupna 

frekvenca razlikuje od preostalih, ker dva učenca na to trditev nista odgovorila ali pa sta 

odgovorila tako, da sem ga analiziral kot neveljavnega. Seštevek vseh odstotkov je pri 

nekaterih posameznih trditvah 99,9 ali 100,1. Odstopanje 0,1 % se pojavi zaradi 

majhnega vzorca, zato sem ta delež zanemaril. 

 

Tabela 7: Odgovori učencev 5. razreda pri 2. nalogi 

TRDITEV DRŽI NE DRŽI NE VEM SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % 

1. 11 25,6 31 72,1 1 2,3 43 100 

2. 14 32,6 24 55,8 5 11,6 43 100 

3. 31 73,8 7 16,7 4 9,5 42 100 

4. 25 59,5 9 21,4 8 19,1 42 100 

5. 3 7,1 24 57,1 15 35,7 42 100 

6. 26 61,9 8 19,0 8 19,0 42 100 

 

V tabeli 7 so prikazani odgovori na trditve učencev iz 5. razreda. Pri 3., 4., 5. in 6. 

trditvi se skupna frekvenca razlikuje od preostalih, ker en učenec to trditev ni odgovoril 

ali pa je odgovoril tako, da sem ga analiziral kot neveljavnega. Seštevek vseh odstotkov 

je pri nekaterih trditvah 99,9 % zaradi majhnega vzorca pa sem 0,1 % zanemaril. 

Na 1. trditev »V cvetovih je med, ki ga nabirajo čebele« je 80,3 % učencev iz 4. razreda 

in 72,1 % učencev iz 5. razreda odgovorila nikalno. Ker je trditev nepravilna, je večina 

otrok odgovorila pravilno. Ti učenci imajo torej ustrezno oblikovano predstavo, da v 

cvetovih ni medu, ki bi ga čebele nabirale. 

Na 2. trditev »Čebela sama naredi med iz cvetnega prahu« je 75,8 % učencev iz 4. 

razreda odgovorilo pritrdilno, v 5. razredu pa le 32,6 % učencev. Večina iz slednjega 

razreda jih je menila, da trditev ne drži, in sicer 55,8 % učencev. Za pravilen odgovor so 

se v večini odločili učenci 5. razreda, učenci 4. razreda pa so v veliki večini izbrali 

neustrezen odgovor. Pri tej trditvi imajo učenci 5. razreda oblikovane pravilne predstave 

v večji meri kot učenci 4. razreda. Ker poznam precej odraslih ljudi, ki mislijo, da 
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čebela iz cvetnega prahu naredi med (kar je očitno napačna predstava, ki še ni bila 

podvržena spremembam in se je ohranila v kasnejšem, odraslem obdobju), sem sklepal, 

da bodo učenci menili podobno. Verjetno so bili v preteklosti s tem dejstvom, da čebela 

iz cvetnega prahu ne naredi medu, učenci 5. razreda že seznanjeni in so zato odgovarjali 

v prej predstavljenih deležih.  

Na 3. trditev »Čebela iz medičine pridela med« je 54,7 % učencev iz 4. razreda in 73,8 

% učencev iz 5. razreda odgovorilo pritrdilno. Za to trditev, ki je ustrezna, se je odločila 

večina učencev v obeh razredih. Tudi tukaj so učenci 5. razreda odgovarjali pravilno v 

večji meri kot učenci 4. razreda. Učenci 4. razreda so pri tej nalogi v 28,1 % odgovorili 

z »ne vem«. Verjetno so bili v dvomu zaradi prejšnje trditve, ko so odgovorili, da čebela 

iz cvetnega prahu pridela med, se jim je pa ta trditev kljub vsemu zdela dovolj smiselna, 

da se je zanjo odločila večina učencev 4. razreda. Učenci 5. razreda so imeli očitno več 

izkušenj in znanja o čebelah. 

Na 4. trditev »Čebele obiskujejo le rastline, ki imajo barvne cvetove (rdeče, rumene, 

modre)« je 47,0 % učencev iz 4. razreda in 59,5 % učencev iz 5. razreda odgovorilo 

pritrdilno. Pritrdilni odgovor na to trditev je neustrezen, saj čebele najraje obiskujejo 

tiste cvetove, na katerih pridobijo zadostno količino cvetnega prahu ali medičine, je pa 

znano, da se neizkušene čebele na začetku pogosteje orientirajo na cvetove, ki so modre 

in rumene barve. Za ustrezen odgovor se je odločilo 33,3 % učencev iz 4. razreda in 

21,4 % učencev iz 5. razreda. Približno enak odstotek učencev (4. razred 19,7 % in 5. 

razred 19,1 %) je izbralo odgovor »ne vem«. Predvideval sem, da se bodo učenci 

pogosteje opredeljevali za to trditev in da bo k temu prispevalo ravno pisanost oz. 

barvitost cvetov. 

Na 5. trditev »Čebele pridelujejo med tudi iz izločkov listnih uši« je po pričakovanjih 

večina učencev odgovorila nikalno. Iz 4. razreda je nikalno odgovorilo 80,3 % učencev, 

iz 5. razreda pa 57,1 % učencev. Njihovi odgovori so bili v večini neustrezni. Učenci 5. 

razreda so bili pri tej trditvi bolj preudarni, saj jih je 34,9 % odgovorilo z »ne vem«. 

Predvideval sem, da učenci ne bodo vedeli, da čebele predelajo med tudi iz izločkov 

listnih uši. Ko učenci slišijo besedo izloček, si najbrž težko predstavljajo, da čebele iz 

tega izločka (ki pa ni produkt prebavnih oz. presnovnih procesov) predelujejo gozdni 

med. 

Na zadnjo, 6. trditev, »Ko čebela pride v panj, tisto, kar je nabrala, izbljuva (oziroma 

izbruha iz mednega želodčka)« je  54,5 % učencev iz 4. razreda in 61,9 % učencev iz 5. 

razreda odgovorilo pritrdilno. 24,2 % učencev 4. razreda in 19,0 % učencev 5. razreda 
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se je opredelilo za odgovor »ne vem«. V nasprotju s pričakovanji je večina učencev na 

to trditev odgovorila pravilno. Menil sem, da bosta besedi izbljuva in izbruha pri 

učencih vzbudili občutek gnusa, vendar pa to ni vplivalo na njihove predstave o trditvi. 
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 Graf 1: Primerjava pravilnih odgovorov učencev 4. in 5. razreda pri trditvah 2. naloge 
 

V grafu 1 so prikazani deleži pravilnih odgovorov za posamezno trditev 2. naloge. 

Največje razlike med razredoma so vidne pri 2., 3. in 4. trditvi. Razlike v vseh treh 

primerih se mi zdijo smiselne, saj imajo učenci 5. razreda pri 2. in 3. trditvi zaradi 

starosti več možnosti, da si pridobijo ustrezne izkušnje in znanje o čebelah. V 

nadaljevanju sem preverjal, ali so med odgovori 4. in 5. razreda statistično pomembne 

razlike pri posameznih vprašanjih 2. naloge. 

 

Tabela 8: Statistične razlike med 4. in 5. razredom pri 1. trditvi 

 vrednost 
df 

(prostostna stopnja) 

P-vrednost 

(signifikanca) 

hi-kvadrat  

preizkus 
1,300 2 0,522 

Kullbackov 

preizkus 
1,280 2 0,527 
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Pogoji za test hi-kvadrat niso izpolnjeni, zato sem izvedel Kullbackov preizkus. Ničelno 

hipotezo, da med razredoma pri odgovorih na trditev »V cvetovih je med, ki ga nabirajo 

čebele« ni pomembnih razlik, pri stopnji tveganja 0,05 sprejmem. Učenci obeh razredov 

so odgovarjali podobno, večinoma pravilno, bistvenih razlik v njihovih predstavah ni. 

 

Tabela 9: Statistične razlike med 4. in 5. razredom pri 2. trditvi 

 vrednost 
df  

(prostostna stopnja) 

P-vrednost 

(signifikanca) 

hi-kvadrat  

preizkus 
20,417 2 0,000 

Kullbackov 

preizkus 
20,781 2 0,000 

 

Pogoji za test hi-kvadrat niso izpolnjeni, zato sem izvedel Kullbackov preizkus. Ničelno 

hipotezo, da med razredoma pri odgovorih na trditev »Čebela sama naredi med iz 

cvetnega prahu« ni pomembnih razlik, pri stopnji tveganja 0,05 zavrnem. Učenci 4. in 

5. razreda imajo o tej trditvi različne predstave. Le predstave učencev 5. razreda so v 

večini pravilne. 

 

 Tabela 10: Statistične razlike med 4. in 5. razredom pri 3. trditvi 

 vrednost 
df  

(prostostna stopnja) 

P-vrednost 

(signifikanca) 

hi-kvadrat  

preizkus 
5,721 2 0,057 

Kullbackov 

preizkus 
6,176 2 0,046 

 

Pogoji za test hi-kvadrat niso izpolnjeni, zato sem izvedel Kullbackov preizkus. Ničelno 

hipotezo, da med razredoma pri odgovorih na trditev »Čebela iz medičine pridela med« 

ni pomembnih razlik, pri stopnji tveganja 0,05 zavrnem. Tudi tukaj se torej predstave 

med 4. in 5. razredom statistično pomembno razlikujejo, čeprav so učenci v obeh 

razredih v večini odgovorili pravilno. 
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Tabela 11: Statistične razlike med 4. in 5. razredom pri 4. trditvi 

 vrednost 
df  

(prostostna stopnja) 

P-vrednost 

(signifikanca) 

hi-kvadrat  

preizkus 
2,053 2 0,358 

Kullbackov 

preizkus 
2,092 2 0,351 

 

Pogoji za test hi-kvadrat niso izpolnjeni, zato sem izvedel Kullbackov preizkus. Ničelno 

hipotezo, da med razredoma pri odgovorih na trditev »Čebele obiskujejo le rastline, ki 

imajo barvne cvetove (rdeče, rumene, modre)« ni pomembnih razlik, pri stopnji 

tveganja 0,05, sprejmem. Med učenci obeh razredov ne prihaja do bistvenih razlik v 

predstavah o tej trditvi. Pri učencih obeh razredov so le-te v večini neustrezne. 

 

Tabela 12: Statistične razlike med 4. in 5. razredom pri 5. trditvi 

 vrednost 
df  

(prostostna stopnja) 

P-vrednost 

(signifikanca) 

hi-kvadrat  

preizkus 
7,607 2 0,022 

Kullbackov 

preizkus 
7,477 2 0,024 

 

Pogoji za test hi-kvadrat niso izpolnjeni, zato sem izvedel Kullbackov preizkus. Ničelno 

hipotezo, da med razredoma pri odgovorih na trditev »Čebele pridelujejo med tudi iz 

izločkov listnih uši« ni pomembnih razlik, pri stopnji tveganja 0,05 zavrnem. Učenci 4. 

in 5. razreda imajo o tej trditvi različne predstave, a tudi tukaj so le-te pri večini učencev 

v obeh razredih neustrezne. 
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Tabela 13: Statistične razlike med 4. in 5. razredom pri 6. trditvi 

 vrednost 
df  

(prostostna stopnja) 

P-vrednost 

(signifikanca) 

hi-kvadrat  

preizkus 
0,613 2 0,736 

Kullbackov 

preizkus 
0,618 2 0,734 

 

Pogoji za test hi-kvadrat niso izpolnjeni, zato sem izvedel Kullbackov preizkus. Ničelno 

hipotezo, da med razredoma pri odgovorih na trditev »Ko čebela pride v panj, tisto, kar 

je nabrala, izbljuva (oziroma izbruha iz medenega želodčka)« ni pomembnih razlik, pri 

stopnji tveganja 0,05 sprejmem. V predstavah učencev 4. in 5. razreda o tej trditvi ni 

bistvenih razlik. Pri večini učencev obeh razredov so njihove predstave ustrezne. 

 

3. naloga anketnega vprašalnika se je glasila: 

»Obkroži vse tiste fotografije, na katerih misliš, da so čebele. Lahko obkrožiš eno 

ali več fotografij.« 

Pri 3. nalogi sem želel ugotoviti, kako učenci prepoznavajo čebelo. Učenci so izbirali 

med fotografijami nekaterih žuželk kožekrilcev. Fotografije so oštevilčene od leve proti 

desni in od zgoraj navzdol. Pri svojih izbirah niso bili omejeni in so lahko obkroževali 

eno ali več fotografij. Na fotografiji 1 je bila matica, na fotografiji 2 trot, na fotografiji 3 

divja čebela (Lasioglissum albipas), na fotografiji 4 medonosna čebela (kranjska sivka), 

na fotografiji 5 medonosna čebela (italijanska čebela), na fotografiji 6 divja čebela 

(Andrena hattorfiana), na fotografiji 7 čmrlj, na fotografiji 8 osa in na fotografiji 9 divja 

čebela (Colletes  daviesanus). 
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  Graf 2: Delež učencev, ki so menili, da je na fotografiji čebela 

 

Graf 2 prikazuje odstotek učencev, ki so se odločili za posamezno fotografijo. Največ, 

83 % učencev, je izbralo 4. fotografijo, na kateri je medonosna čebela kranjska sivka. 36 

% učencev je izbralo 5. fotografijo, na kateri je medonosna italijanska čebela, ki je 

najbolj razširjena gospodarska vrsta na svetu. Glede na enako morfološko zgradbo 

(razlika med čebelama je le v barvi hitinskih obročkov, ki so rumeni, in nekaterih 

karakternih lastnostih) me je njihova izbira presenetila, saj vemo, da je po Gagneju pri 

nastajanju pojmov bistveno iskanje skupne lastnosti. Skupna lastnost obeh čebel je 

morfološka zgradba. Verjetno so učenci seznanjeni z drugačno čebelo, kot je italijanska, 

in so imeli v mislih predvsem drugačno barvo (samo rjavo-sivo čebelo) ter so se zaradi 

tega odločali za italijansko čebelo manj pogosto. 45,0 % učencev je izbralo drugo 

fotografijo, na kateri je bil moški predstavnik čebele trot. Po morfološki zgradbi se 

nekoliko razlikuje od čebele delavke, vendar za precejšen odstotek učencev to ni bila 

ovira pri izbiri. Na 3., 6. in 9. fotografiji so bile divje samotarske čebele, ki jih najdemo 

na nekaterih predelih po Sloveniji. Izmed treh fotografij, na katerih so bile samotarske 

čebele, je največ učencev izbralo 6. fotografijo, na kateri je bila samotarska čebela 

Colletes daviesanus, ki živi v izkopanem rovu v peščenih tleh. Na fotografiji ima čebela 

na zadnjih nogah viden rumen cvetni prah, kar je po mojem mnenju zadosten stereotip, 

da so se učenci pogosteje odločali za to vrsto samotarske čebele kot za drugi dve. 
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Izredno majhen odstotek učencev se je odločil za čebeljo matico, čmrlja in oso. Matico 

imajo priložnost videti le redki, po navadi tisti, ki se ukvarjajo s čebelarjenjem. 

Zanimivo je to, da čmrlja in ose učenci niso pogosto prepoznavali kot čebelo, kljub 

temu, da sta bila oba na fotografiji črne in rumene barve, to pa je bila pogosta 

nepravilna izjava pri 1. nalogi, ko so učenci pisali izjave o čebeli po metodi možganske 

nevihte. 

 

4. naloga anketnega vprašalnika se je glasila: 

»Dopolni poved tako, da obkrožiš črko pred napisanim predlogom, za katerega 

misliš, da je najustreznejši. Obkrožiš lahko samo eno črko. Čebela oprašuje 

cvetove, ker …« 

Pri 4. nalogi anketnega vprašalnika sem želel ugotoviti, ali imajo učenci o opraševanju 

razvita kakšna predvzročna (predkavzalna) pojmovanja. Predlogi možnih odgovorov so 

postavljeni tako, da vsebujejo elemente nekaterih predvzročnih razlag. 

 

Tabela 14: Odgovori učencev na 4. vprašanje 

ODGOVOR f f % 

A) »To rada dela.« 8 7,3 

B) »Ima pisane cvetove.« 6 5,5 

C) »Ji je nekdo določil takšno nalogo.« 8 7,3 

D) »Se zaveda, da tega namesto nje ne bi naredila nobena 

druga žival.« 
61 56,0 

E) »Nič od naštetega.« 26 23,9 

SKUPAJ 109 100 

 

Iz tabele 14 je razvidno, da se je največji odstotek učencev, 56,0 %, odločil za odgovor 

D »… se zaveda, da tega namesto nje ne bi naredila nobena druga žival.« Ta odgovor 

vsebuje elemente moralne kavzalnosti. 23,9 % učencev se je odločilo za odgovor E 

»Nič od naštetega.« Ta odgovor je v tem primeru najustreznejši, saj kljub temu, da ne 

daje nobene jasne ideje, zakaj čebela oprašuje, ne dopušča tudi naravoslovno 

neustreznega odgovora, kot je pri vseh drugih »lažnih« odgovorih. Za odgovor A »… to 
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rada dela,« se je odločilo 7,3 % učencev. Ta odgovor čebeli daje neko, že skoraj 

človeško zavest in lastnost, v njem pa se skriva animizem. Za odgovor B »… ima 

pisane cvetove,« se je odločilo 5,5 % učencev. Odgovor bi lahko opredelili kot 

fenomenalistično pojmovanje, saj vsebuje vzročno povezanost med dvema dejstvoma 

(opraševanje in barvo oz. pisanost cvetov).  Za odgovor C »… ji je nekdo določil 

takšno nalogo,« se je odločilo 7,3 % učencev. V tem odgovoru se skriva artificializem, 

saj je ta nekdo mišljen kot bog. Skupaj je 76 % učencev, ki so se odločili za enega 

izmed odgovorov, ki vsebuje predvzročna pojmovanja. To je presenetljiv rezultat, saj so 

vsi anketirani presegli starostni okvir od 7 do 9 let in bi pričakoval, da se bodo učenci za 

odgovor E »nič od naštetega« pogosteje odločali. Na rezultat, ki sem ga dobil, je lahko 

vplival tudi sam odgovor E, ki ni ponujal neke konkretne razlage, zakaj čebela oprašuje 

cvetove, in so se učenci zaradi tega verjetno pogosteje odločali za druge možnosti. 

 

5. naloga anketnega vprašalnika se je glasila: 

»Dopolni povedi po svoji predstavi (po svojem razumevanju).« 

Pri 5. nalogi sem želel ugotoviti, kakšne predstave imajo učenci o tem, kaj čebele delajo 

ponoči, kaj pozimi, zakaj brenčijo in zakaj pičijo. Kategorije, ki so podčrtane, 

predstavljajo naravoslovno ustrezne odgovore, deloma pravilni in nepravilni odgovori 

pa niso podčrtani.  

 

Iz tabele 15 je razvidno, da so učenci pri prvi povedi »Čebele ponoči …« napisali 

sledeče izjave. 

 

Tabela 15: Dopolnitev 1. povedi pri 5. nalogi, n=88 

Čebele ponoči … 

IZJAVE f f % 

spijo, 54 58,7 

letajo, 9 9,8 

ne nabirajo, 8 8,7 
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delajo, 4 4,3 

počivajo, 2 2,2 

so v panju. 4 4,3 

oprašujejo, 2 2,2 

Drugo. 9 9,8 

SKUPAJ 92 100 

 

Največ, 58,7 % izjav učencev je, da čebele ponoči spijo. Ta predstava učencev 

naravoslovno ni najustreznejša. Čebele, ki so pri svojem delu bolj obremenjene (po 

navadi so to čebele nabiralke), lahko ponoči združene na robovih satja spijo. Preostale 

čebele pa ponoči prav tako kot podnevi opravljajo različne  naloge,  kot so čiščenje 

satnih celic, izsuševanje nabranega nektarja, negovanje zalege itd. Učenci so pri tem 

stavku verjetno uporabljali stereotipno predstavo, da živali oz. čebele ponoči spijo, 

podobno kot človek. Naravoslovno neustrezne so še predstave, da čebele ponoči letajo 

(9,8 % izjav učencev) in oprašujejo (2,2 % izjav učencev). Odgovori pod kategorijo 

drugo so: ne delajo; pridelujejo med; otrpnejo; se razmnožujejo; mirujejo; naredijo 

osmico; živijo; ne spijo; stražijo. 17 učencev, ki pri 5. nalogi 1. povedi niso dopolnili, 

nisem analiziral in jih prikazal v tabeli. Učenci, ki so poved dopolnili, so v odgovoru 

lahko podali tudi več izjav.  

 

Iz tabele 16 je razvidno, da so učenci pri drugi povedi »Čebele pozimi …« napisali 

sledeče izjave. 

 

Tabela 16: Dopolnitev 2. povedi pri 5. nalogi, n=92 

Čebele pozimi … 

IZJAVE f f % 

spijo, 30 31,3 
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Največ, 31 % izjav učencev je, da čebele pozimi spijo. Ta predstava naravoslovno ni 

ustrezna, saj so čebele pozimi stisnjene v gručo, v katere grejejo druga drugo z 

oddajanjem toplote, ki jo ustvarjajo njihove krilne mišice. Naravoslovno neustrezne 

predstave so še, da čebele pozimi odletijo na toplo (2 % izjav učencev), da zmrznejo (2 

% izjav učencev), da otrpnejo (2 % izjav učencev). Preostali odgovori so vsaj deloma 

naravoslovno ustrezni. Odgovori, ki jih ni bilo mogoče uvrstiti v kategorije: raje pičijo; 

urejajo panj; se razmnožujejo; ne oprašujejo; se zabavajo; grejejo druga drugo. 13 

učencev, ki niso dopolnili 2. povedi pri 5. nalogi, nisem analiziral in jih prikazal v 

tabeli. Nekateri učenci so poved dopolnili z več izjavami.  

 

Iz tabele 17 je razvidno, da so učenci pri tretji povedi »Čebele brenčijo, ker …« napisali 

sledeče izjave. 

 

ostanejo v panju, 14 14,6 

počivajo. 11 11,5 

ne nabirajo, 9 9,4 

delajo, 7 7,3 

umrejo, 7 7,3 

ne delajo, 2 2,1 

odletijo na toplo, 2 2,1 

ne letajo, 2 2,1 

zmrznejo, 2 2,1 

otrpnejo, 2 2,1 

čebelar zavaruje 

pred mrazom. 
2 2,1 

Drugo. 6 6,3 

SKUPAJ 96 100 
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 Tabela 17: Dopolnitev 3. povedi pri 5. nalogi, n=86 

Čebele brenčijo, ker… 

IZJAVE f f % 

imajo krila, 35 40,7 

letajo, 18 21,0 

se tako pogovarjajo, 9 10,5 

so jezne, 2 2,3 

imajo tak glas, 2 2,3 

nabirajo. 2 2,3 

Ne vem. 3 3,5 

Drugo. 15 17,4 

SKUPAJ 86 100 

 

Največ, 40,7 % izjav učencev je, da čebele brenčijo, ker imajo krila. Ta predstava je 

naravoslovno deloma pravilna. Pogojno bi lahko rekli tudi, da čebele brenčijo, ker 

letajo. Ti dve deloma pravilni izjavi skupaj predstavljata 61,7 % izjav učencev. Veliko 

odgovorov je tudi takšnih, ki jih ni bilo mogoče uvrstiti v kategorije. To so: imajo 

mokra krila; imajo nekakšen oklep po telesu; delajo; so vesele; da opozorijo nase; imajo 

to v naravi; jim je všeč; se kregajo; jih zebe; se počutijo ogrožene; ker ne vidijo; so 

zaspane; je pomlad; jih je strah; so žuželke. 23 učencev, ki niso dopolnili 3. povedi pri 

5. nalogi, nisem analiziral in jih prikazal v tabeli. Učenci so poved lahko dopolnili z več 

izjavami.  

 

Iz tabele 18 je razvidno, da so učenci pri četrti povedi »Čebele pičijo, ker …« napisali 

sledeče izjave. 
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Tabela 18: Dopolnitev 4. povedi pri 5. nalogi, n=105 

Čebele pičijo, ker … 

IZJAVE f f % 

se branijo, 32 29,4 

so ogrožene, 30 27,5 

se ustrašijo, 26 23,9 

jih izzivaš, 8 7,3 

so razdražene, 6 5,5 

mahamo z rokami, 2 1,8 

jih motiš. 2 1,8 

Drugo. 3 2,8 

SKUPAJ 109 100 

 

Največ, 29,4 % izjav učencev je, da čebela piči, ker se brani, 27,5 % jih pravi, da ker so 

ogrožene, in 23,9 %, ker se ustrašijo. Pri tej nalogi je težko govoriti o naravoslovno 

ustreznih izjavah. Izjave, ki so podčrtane, imajo skupno to, da čebela piči zaradi vzroka, 

ki izhaja iz njih samih. Zanimivo je, da je le 12 % izjav govori o tem, da čebela piči 

zaradi človeškega vpliva. Odgovori, ki jih ni bilo mogoče uvrstiti v kategorije, so:jim 

nekaj ni všeč; se v naši bližini ne počutijo dobro; jih hočeš ubiti. Le 4 učenci 4. povedi 

pri 5. nalogi niso dopolnili, zato jih pri izračunu nisem upošteval in jih nisem prikazal v 

tabeli. Nekaj učencev je poved dopolnilo z več izjavami. 

 

Največ učencev je pustilo nerešeno 3. trditev 5. naloge. To se je najbrž zgodilo zato, ker 

niso vedeli, zakaj čebele brenčijo. Glede na to, da je na zadnjo trditev odgovorilo kar 

105 učencev, sklepam, da o prvih treh izjavah niso imeli tako razvitih predstav kot o 

zadnji. Dopuščam tudi možnost, da so bili učenci za odgovarjanje nemotivirani. 
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6. naloga anketnega vprašalnika se je glasila: 

»Pozorno si oglej najprej levo sliko in nato desno fotografijo.» 

Pri tej nalogi sem želel ugotoviti, ali bo večina učencev po analogiji podobnosti 

povezala narisano čebelo z lončkom medu s čebelo, ki na nožnih koških prenaša cvetni 

prah. Izhajal sem iz predpostavke, da bodo učenci mislili, da je rumena gmota na 

čebeljih nožicah med. V tabelah so podčrtane tiste kategorije izjav, ki se povezujejo s 

postavljeno hipotezo, ki se glasi: »Večina učencev bo po analogiji podobnosti povezala 

risbo čebele, ki nosi vedro, s fotografijo čebele, ki ima poln košek cvetnega prahu.« 

Učenci so lahko ob sliki 1 in fotografiji 2 podali več izjav, zato se skupna frekvenca 

izjav v obeh tabelah ne ujema s številom anketiranih učencev. 

 

Tabela 19: Izjave vseh učencev ob opazovanju slike, na kateri je narisana čebela s polnim vedrom, 

n=106 

Kaj prikazuje SLIKA 1?   (4. in 5. razred) 

ODGOVORI f f % 

Čebela nabira med. 41 34,2 

Čebelo iz risanke. 39 32,5 

Čebelo z lončkom medu. 32 26,7 

Čebela nese cvetni prah. 4 3,3 

Smejočo se čebelo. 4 3,3 

SKUPAJ 120 100 
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Tabela 20: Izjave vseh učencev ob opazovanju fotografije, na kateri je čebela s pelodom na nožicah, 

n=101 

Kaj prikazuje FOTOGRAFIJA 2?  (4. in 5. razred) 

ODGOVORI f f % 

Čebelo s cvetnim prahom. 27 24,1 

Čebelo, ki nosi med. 23 20,5 

Pravo čebelo. 23 20,5 

Čebelo, ki leti. 18 16,1 

Med v medenem želodčku/ naravna košarica 

za med/ medeni želodček namesto vedra. 
7 6,3 

Čebelo ki oprašuje. 5 4,5 

Čela v roki nosi med in ne v lončku. 4 3,6 

Drugo. 5 4,5 

SKUPAJ 112 100 

  

Kot je razvidno iz tabele 19, je 26,7 % izjav učencev o tem, da je na prvi sliki čebela z 

lončkom medu, 34,2 % izjav pa, da čebela nabira med. Če obe kategoriji združim, 

skupaj predstavljata 60,9 % izjav, ki vsebujeta besedo med. V tabeli 20 je 20,5 % izjav 

učencev o tem, da druga fotografija prikazuje čebelo, ki nosi med, 6,3 % izjav učencev, 

da ima čebela naravno košarico za med, in 3,6 % izjav, da čebela nosi med v rokah 

namesto v vedru. Skupaj te izjave, ki vsebujejo besedo med, predstavljajo 30,4 % izjav.  

Iz tega lahko sklepam, da večina učencev ni povezala po analogiji podobnosti 

naslikanega vedra medu s pelodnim koškom, na katerem je vidna gmota cvetnega prahu, 

je pa kljub temu precej velik odstotek učencev, ki imajo takšno predstavo o čebelah. V 

kategorijo »Drugo« spadajo izjave: čebelo, ki ima nekaj rumenega na nogah; čebelo, ki 

je uplenila žuželko; kosmato, črno rumeno čebelo; hudo čebelo; čebelo na delu. 

Pri fotografiji je bila večina učencev osredotočena na druge podrobnosti o čebeli (prava 

čebela, čebela, ki leti, in drugo), zato bi verjetno dobil drugačne rezultate, če bi bili 

učenci bolj osredotočeni na vedro pri sliki čebele in rumeno gmoto cvetnega prahu pri 
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fotografiji. To bi lahko dosegel z natančnejšimi navodili ali pa s kombinacijo anketnega 

vprašalnika in intervjuja. 

V nadaljevanju sta prikazani tabeli z izjavami učencev, ločeno po razredih. 

 

Tabela 21: Izjave učencev ob opazovanju slike, na kateri je narisana čebela s polnim vedrom 

 glede na razred, n=106 

Kaj prikazuje SLIKA 1? 

4. razred 5. razred 

ODGOVORI f f % ODGOVORI f f % 

Čebelo z lončkom 

medu. 
23 33,8 Čebelo z lončkom. 9 17,3 

Čebela nabira med. 24 35,3 Čebela nabira med. 17 32,7 

Čebelo iz risanke. 16 23,5 Čebelo iz risanke. 23 44,2 

Čebela nese cvetni 

prah. 
4 5,9 \ \ \ 

Smejočo se čebelo. 1 1,5 Smejočo se čebelo. 3 5,8 

SKUPAJ 68 100 SKUPAJ 52 100 

 

Iz tabele 21 je razvidno, da je 33,8 % izjav učencev 4. razreda o tem, da je na sliki 

čebela z lončkom medu, 35,3 % pa, da čebela nabira med. Skupaj ti dve kategoriji 

predstavljata 69,1 % izjav otrok 4. razreda.  32,7 % izjav učencev 5. razreda je o tem, da 

čebela nabira med, in 17,3 %, da je na sliki čebela z lončkom. Skupaj ti dve kategoriji 

predstavljata 50,0 % izjav učencev. Učenci 5. razreda so torej v 17,3 % sliko opisali 

točno tako, kot so jo videli in v opis niso vpletali svojih predstav. Vidna je razlika med 

kategorijama 4. in 5. razreda (»čebela z lončkom medu« in »čebela z lončkom). Iz 

podatkov lahko sklepam, da so se učenci 4. razreda v  večjem deležu osredotočali na 

lonček oz. vedro in nabiranje medu kot učenci 5. razreda. 

 



60 
 

Tabela 22: Izjave učencev ob opazovanju fotografije, na kateri je čebela s pelodom na nožicah,  

razdeljeni glede na stopnjo razreda, n=101 

Kaj prikazuje FOTOGRAFIJA 2 

4. razred 5. razred 

ODGOVORI f f % ODGOVORI f f % 

Čebelo s cvetnim 

prahom. 
22 31,9 

Čebelo s cvetnim 

prahom. 
5 11,6 

Čebelo, ki leti. 13 18,8 Čebelo, ki leti. 5 11,6 

Čebelo, ki nosi med. 9 13,0 Čebelo, ki nosi med. 14 32,5 

Pravo čebelo. 12 17,4 Pravo čebelo. 11 25,6 

Čebelo ki oprašuje. 3 4,4 Čebelo, ki oprašuje. 2 4,7 

Čebela nosi med v 

roki in ne v lončku. 
4 5,8 \ \ \ 

Med v medenem 

želodčku/ naravno 

košarico za med/ 

medni želodček 

namesto vedra. 

3 4,4 

Med v medenem 

želodčku/ naravno 

košarico za med/  

medni želodček 

namesto vedra. 

4 9,3 

Drugo. 3 4,4 Drugo. 2 4,7 

SKUPAJ 69 100 SKUPAJ 43 100 

 

Iz tabele 22 je razvidno, da je 13,0 % izjav učencev 4. razreda o tem, da je na fotografiji 

čebela, ki nosi med, 5,8 % izjav je, da čebela nosi med v roki in ne v lončku, in 4,4 % 

izjav, da med nosi v naravni košarici oz. medenem želodčku. Skupaj te kategorije 

predstavljajo 23,2 % izjav. Učenci 5. razreda so podali 32,5 % izjav o tem, da je na 

fotografiji čebela, ki nosi med, in 9,3 % izjav, ki so govorile, da čebela nosi med v 

naravni košarici oz. mednem želodčku. Skupaj ti dve kategoriji predstavljata 41,8 % 

izjav. 31,9 % izjav učencev 4. razreda je o tem, da je na fotografiji čebela s cvetnim 

prahom, enakih izjav učencev 5. razreda pa le 11,6 %. Iz dobljenih podatkov lahko 

sklepam, da so učenci 4. razreda podajali naravoslovno ustreznejše izjave kot učenci 5. 
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razreda. Na ustreznost izjav v tem primeru torej ne vpliva starost učencev, ampak 

pridobljene ustrezne informacije in konkretne izkušnje. 

Rezultatov, ki sem jih pričakoval, pri tej nalogi nisem dobil, zato se lahko upravičeno 

vprašam o primernosti naloge. Če bi od učencev hotel dobiti želene podatke, bi jih 

moral dodatno vprašati še ustno. To bi lahko naredil s kombinacijo ustreznejših 

anketnih nalog in intervjuja. 

 

7. naloga anketnega vprašalnika se je glasila: 

Kaj misliš, približno koliko čebel živi v enem panju? 

Pri tej nalogi sem želel ugotoviti, kakšne so predstave učencev o številu čebel, ki živijo 

v enem panju, in ali ga bodo ustrezno ocenili. Ker poznamo različna naravna in umetna 

bivališča čebel, sem pri ponujenih odgovorih uporabil približno število, ki je najbližje 

dejanskemu stanju v naravi.  

 

Tabela 23: Odgovori učencev o številu čebel, ki živijo v panju, n=102 

ODGOVORI f f % f f % f f % 

 4. razred 5. razred 
Oba razreda 

skupaj 

A) 10 čebel 1 1,6 0 0,0 1 1,0 

B) 100 čebel 2 3,2 3 7,7 5 4,9 

C) 1.000 čebel 25 39,7 8 46,2 43 42,2 

D) 10.000 čebel 35 55,6 18 46,2 53 52,0 

SKUPAJ 63 100 39 100 102 100 

 

Iz tabele 23 je razvidno, da so učenci 4. in 5. razreda pri sedmi nalogi odgovarjali precej 

podobno. V 4. razredu se je za najustreznejši odgovor D »10.000 čebel« odločilo 

največ, 55,6 % učencev, v 5. pa 46,2 % učencev. Odgovora A »10 čebel« in B »100 

čebel« sta bila pri obeh razredih izbrana v manjšini. Učenci 4. razreda imajo ustreznejše 

predstave o tem, koliko čebel približno živi v enem panju, kot učenci 5. razreda. V 

tabeli sta najustreznejša odgovor in odstotek podčrtana. Razlog, da se je precej velik 

odstotek otrok odločil za odgovor C »1000 čebel«, je verjetno v tem, da učenci nimajo 



62 
 

konkretnih izkušenj o številu čebel, imajo pa razvito predstavo, da je v čebelji družini 

večja množica in ne le 10 ali 100 čebel. 

 

8. naloga anketnega vprašalnika se je glasila: 

»Kaj misliš, približno koliko medu dobimo od ene čebele?« 

Pri 8. nalogi sem želel ugotoviti, kakšne so predstave učencev o količini pridelanega 

medu od ene čebele. 

 

Tabela 24: Odgovori učencev o količini pridelanega medu od ene čebele, n=103 

ODGOVORI f f % f f % f f % 

 4. razred 5. razred 
Oba razreda 

skupaj 

A) Za eno čajno žličko. 31 48,4 20 51,3 51 49,5 

B) Za eno žlico. 12 18,8 7 17,9 19 18,5 

C) Za eno malo zajemalko. 9 14,1 8 20,5 17 16,5 

D) Za eno veliko zajemalko. 6 9,4 3 7,7 9 8,7 

E) Za en velik kuhinjski lonec. 6 9,4 1 2,6 7 6,8 

SKUPAJ 64 100 39 100 103 100 

 

 
Iz tabele 24 je razvidno, da se je največ učencev, 49,5 % odločilo, da ena čebela pridela 

za eno čajno žličko medu. Ta odgovor je glede na preostale, naravoslovno najustreznejši 

in je v tabeli tudi podčrtan. 18,5 % učencev je menilo, da od ene čebele dobimo za eno 

žlico medu. 16,5 % se jih je odločilo za odgovor C, da čebela nabere za eno malo 

zajemalko medu. Da čebela nabere za eno veliko zajemalko medu, se je odločilo 8,7 %, 

za en velik lonec medu pa 6,8 % vprašanih. Zanimivo pri tej nalogi je, da bolj, kot je 

odgovor naravoslovno neustrezen, bolj se manjša odstotek učencev, ki so se zanj 

odločili. Glede količine pridelanega medu ima večina učencev obeh razredov ustrezne 

predstave. V nekoliko višjem odstotku so pravilno odgovarjali učenci 5. razreda. Učenci 

4. razreda so se pogosteje odločili za odgovora D in E, ki sta najmanj ustrezna. 
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V nadaljevanju sem analiziral odgovore 8. naloge 53 učencev, ki so pri 7. nalogi 

odgovorili pravilno. Ker so ti učenci pokazali ustrezno predstavo o številu čebel v enem 

panju, me je zanimalo, ali imajo ustrezno predstavo tudi o količini medu, ki ga dobimo 

od ene čebele. 

 

Kaj misliš, približno koliko medu dobimo od ene čebele?

56,6%

15,1%

11,3%

9,4%

5,7% 1,9%

a) Za eno čajno žličko

b) Za eno žlico

c) Za eno malo zajemalko.

d) Za eno veliko zajemalko.

e) Za en velik kuhinjski lonec.

Brez odgovora

 

 

Iz grafa 3 je razvidno, da je izmed tistih učencev, ki imajo ustrezno predstavo o številu 

čebel v enem panju, 56,6 % učencev najustrezneje odgovorilo na vprašanje o količini 

dobljenega medu od ene čebele. Vsi anketirani učenci so po Piagetu na stopnji 

konkretnih operacij, za katero je še je značilna omejenost na konkretne izkušnje. Ker so 

učenci, ki so imeli ustrezno predstavo o število čebel v panju, le-to verjetno pridobili s 

konkretno izkušnjo (opazovanje čebelarja, knjige, dokumentarni filmi ...), me je 

zanimalo, ali bodo v večjem odstotku ustrezneje odgovorili tudi na vprašanje o količini 

dobljenega medu od ene čebele. Odstotek najustreznejšega odgovora vseh anketiranih 

učencev se le malo razlikuje od odstotka tistih učencev, ki so na vprašanje o številu 

čebel, ki živijo v panju, odgovorili pravilno. 

Graf 3: Deleži odgovorov učencev ki so na vprašanje o število čebel, ki živijo v panju, odgovorili 
pravilno, n=53 
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Tako pri 7. kot pri 8. nalogi obstaja verjetnost, da nekateri učenci nimajo nikakršne 

predstave o številu čebel, ki živijo v panju in o količini dobljenega medu, ki ga dobimo 

od ene čebele. Tako je mogoče, da so učenci odgovarjali tudi čisto po naključju. 

 

9. naloga anketnega vprašalnika se je glasila: 

»Izberi, ali trditev drži ali ne, in razloži, zakaj tako misliš.« 

»Čebela in čebelar sta prijatelja.« 

Pri 9. nalogi anketnega vprašalnika sem želel ugotoviti, kako učenci razumejo trditev 

»Čebela in čebelar sta prijatelja«. Zanimalo me je, kakšne predstave imajo učenci o 

prijateljstvu med čebelo, ki je žival, in čebelarjem, ki je človek. Nalogo je rešilo 107 

učencev, nerešenih pa nisem uporabil pri nadaljnji obdelavi podatkov. Pri pojasnilu so 

učenci lahko posredovali več odgovorov, kar se v nadaljevanju vidi pri številu izjav v 

tabeli. 

 

Čebela in čebelar sta prijatelja

34,6%

65,4%

Da

Ne

 

 

Iz grafa 4 je razvidno, da je 65,4 % učencev na trditev odgovorilo, da sta čebela in 

čebelar prijatelja, 34,6 % učencev pa, da nista. V nadaljevanju so v tabeli 25 prikazana 

pojasnila, zakaj učenci menijo, da sta čebela in čebelar prijatelja oz. zakaj nista. 

 

Graf 4: Delež učencev, ki meni, da sta čebela in čebelar lahko prijatelja oz. to ne moreta biti, n= 107 
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Tabela 25: Pojasnila učencev zakaj čebela in čebelar sta oziroma nista prijatelja, n=107 

POJASNILA (DA) f f % 

Čebelar skrbi za čebele. 22 18,5 

Čebela mu da med. 12 10,1 

Čebele so navajene na čebelarja. 10 8,4 

Čebelar je prijazen do čebel. 6 5,0 

Ker sodelujeta pri delu. 3 2,5 

Čebela ne piči čebelarja. 3 2,5 

Skrbi, da ne bi izumrle. 2 1,7 

Čebelar ima čebele rad. 2 1,7 

Nejasen odgovor. 2 1,7 

Ne vem. 1 0,8 

Brez pojasnila. 9 7,6 

Drugo. 8 6,7 

POJASNILA (NE)   

Čebelar čebelam pobira med. 17 14,3 

Čebela je žival in ne človek. 5 4,2 

Čebelar dimi čebele. 3 2,5 

Ker ga čebela vseeno piči. 2 1,7 

Čebelar zadržuje čebele. 2 1,7 

Ne vem. 4 3,4 

Brez pojasnila. 2 1,7 

Drugo. 4 3,4 

SKUPAJ 119 100 

 

Iz tabele 25 je razvidno, da so med pritrdilnimi odgovori najpogostejše izjave, da sta 

čebela in čebelar prijatelja, ker čebelar skrbi za čebele (18,5 % izjav), ker je čebela na 

čebelarja navajena (8,4 % izjav) in ker da čebela čebelarju med (10,1 %). Skupaj te 

izjave predstavljajo 37,0 % vseh izjav.  
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Čebelar res skrbi za čebele in pogosto razvije zelo oseben odnos do njih. Čebele so ene 

redkih živali, ki jih človek ni uspel udomačiti, uspešno pa upravlja z njimi in jih 

izkorišča. Vsak poseg v panj predstavlja za čebele dodaten stres, ki negativno vpliva na 

razvoj in življenje čebelje družne. Čebele svojega presežka medu ne pridelujejo za 

čebelarja, ampak za svoje zimske zaloge. Zaradi vseh teh dejstev o prijateljskemu 

odnosu med njima ne moremo govoriti. 

Med nikalnimi odgovori so najpogostejše izjave, da čebela in čebelar ne moreta biti 

prijatelja, ker ta čebelam pobira med (14,3 % izjav). Zanimive so izjave, ki govorijo, da 

ne moreta biti prijatelja, saj je čebela žival in ne človek (4,2 % izjav), kar kaže na to, da 

le majhen odstotek učencev čebelo pojmuje le kot žival, brez poosebljanja. 

Izjave, ki sodijo pod kategorijo drugo: 

DA: Ker delajo različne vrste medu skupaj; čebelar se spozna na čebele in lepo ravna z 

njimi; navajena je na čebelarja, ne pa na druge ljudi; čebele ubogajo čebelarja; sta 

skupaj; ker sta brat in sestra; ker oprašujejo. 

NE: Nista prijatelja; skupaj sta lahko kot zakonca; čebela je majhna in se boji; čebelar 

samo skrbi za čebele; to je njegova naloga; so preveč zaposlene, da bi ga opazile. 

 

10. naloga anketnega vprašalnika se je glasila: 

»Ali misliš, da čebele obiskujejo tudi cvetove teh dveh dreves, ki sta na 

fotografijah? Obkroži odgovor in svojo izbiro pojasni.« 

Pri 10. nalogi sem želel ugotoviti, ali barva in oblika cvetov vplivata na predstave 

učencev, da čebele obiskujejo cvetove pravega kostanja in leske. Ker cvetovi teh dveh 

rastlin niso barviti in imajo podolgovata, viseča ali štrleča socvetja, sem predvideval, da 

bodo učenci na vprašanje pogosteje odgovarjali nikalno in svojo izbiro pojasnjevali z 

neustrezno barvo in obliko cvetov. 
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1. Fotografija 

Tabela 26: Delež pritrdilnih in nikalnih odgovorov na vprašanje pri fotografiji cvetov pravega 

kostanja 

 f f % 

DA 66 60,6 

NE 43 39,4 

SKUPAJ 109 100 

 

Iz tabele 26 je razvidno, da je na vprašanje »Ali misliš, da čebele obiskujejo tudi 

cvetove teh dveh dreves, ki sta na fotografijah?« za prvo fotografijo, na kateri so 

cvetovi pravega kostanja, pritrdilno odgovorilo 60,6 % učencev, nikalno pa 39,4 % 

učencev. Ker v odgovorih, zakaj so se tako odločili, niso bili omejeni, sem njihove 

odgovore lahko razdelil v več kategorij. Število skupnih odgovorov v prejšnji tabeli se 

zato ne ujema s številom izjav v tabeli 27, ki je prikazana v nadaljevanju.  

 

Tabela 27: Izjave učencev, ki so odgovarjali na vprašanje za fotografijo, na kateri so cvetovi 

pravega kostanja, n=109 

 
IZJAVE f f % 

DA   

Obstaja kostanjev med. 17 15,3 

Ima cvetni prah. 7 6,3 

Treba jo je oprašiti, da obrodi/raste. 5 4,5 

Ker cveti. 5 4,5 

Vsebuje nektar/med. 5 4,5 

Je rastlina. 4 3,6 

Čebela oprašuje vse cvetove. 2 1,8 

Žužkocvetka. 2 1,8 

Sem že videl. 2 1,8 

Ne vem. 2 1,8 
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Brez izjav. 12 10,8 

Drugo. 5 4,5 

NE   

Neprivlačni/čudni cvetovi. 6 5,4 

Ker je vetrocvetka. 6 5,4 

Nima cvetnega prahu. 5 4,5 

Ni cvet. 5 4,5 

Ker niso žive barve/pisani. 3 2,7 

Medu iz kostanja ne more narediti. 2 1,8 

Kostanj ima trose. 2 1,8 

Ne vem 4 3,6 

Brez izjav. 6 5,4 

Drugo. 4 3,6 

SKUPAJ (DA IN NE) 111 100 

 

Iz tabele 27 je razvidno, da vse izjave učencev, ki so na vprašanje odgovorili pritrdilno 

predstavljajo 61,3 %. Največ izjav učencev (15,3 %), ki so na vprašanje odgovorili 

pritrdilno je, da čebele obiskujejo tudi cvetove navadnega kostanja, ker obstaja 

kostanjev med. 6,3 % izjav učencev je, da ima cvetni prah, 4,5 %,  ker cveti, 4,5 %, ker 

vsebuje med oz. nektar, in 4,5 %, da je treba oprašiti, da obrodi oz. raste. Kategorije 

»obstaja kostanjev med«, »ima cvetni prah«, »ker cveti« in »sem že videl«  

predstavljajo konkretno izkušnjo učencev, skupaj pa predstavljajo 32,8 % izjav učencev, 

ki so odgovorili pritrdilno. Kategorije »treba jo je oprašiti, da obrodi«, »ker cveti«, 

»vsebuje nektar/med«, »je rastlina«, predstavljajo predstave, ki so jih učenci verjetno 

pridobili s pomočjo informacij, pridobljenih v šoli, družini, iz medijev in podobno. 

Izjave učencev pod kategorijo drugo, ki so odgovorili pritrdilno, so bile: jo samo opraši, 

medu pa ne nabira; cvetni prah je na vseh rastlinah razen dvospolnikih; enaki cveti kot 

pri tistih, ki jih obiskujejo; tu dobijo hrano; nima lepih cvetov.  

Vse izjave učencev, ki so na vprašanje odgovorili nikalno predstavljajo 38,7 %. 

Kategorije »ker je vetrocvetka«, »nima cvetnega prahu«, »ni cvet«, »medu iz kostanja 

ne more pridobiti« in »kostanj ima trose« prestavljajo napačne predstave ali pa 

intuitivne predstave. Kategorije »neprivlačni/čudni cvetovi«, »ni cvet« in »ker niso 

žive/pisane barve« se nanašajo na barvo ali obliko cvetov pravega kostanja in 
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predstavljajo 12,6 %. Kar v 16,2 % ni bilo podane nobene izjave. 5,4 % izjav 

predstavlja kategorija »ne vem«. Izjave učencev pod kategorijo drugo, ki so odgovorili 

nikalno, so bile: se sam oprašuje; ker je pravi kostanj; ni roža; ima dovolj cveta. 

 

2. Fotografija 

Tabela 28: Delež pritrdilnih in nikalnih odgovorov na vprašanje pri 2. fotografiji 

 f f% 

DA 44 43,1 

NE 58 56,9 

SKUPAJ 102 100 

 

Iz tabele 28 je razvidno, da je na vprašanje »Ali misliš, da čebele obiskujejo tudi 

cvetove teh dveh dreves, ki so na fotografiji?« za drugo fotografijo, na kateri so bili 

prikazani cvetovi leske, pritrdilno odgovorilo 43,1 % učencev, nikalno pa 56,9 % 

učencev. Ker v svojih utemeljitvah, zakaj so se tako odločili, niso bili omejeni, so lahko 

odgovorili tako, da sem njihove odgovore razdelil v več kategorij. Zaradi tega se število 

skupnih odgovorov v prejšnji tabeli ne ujema s številom izjav v tabeli 29, ki je 

prikazana v nadaljevanju.  

 

Tabela 29: Izjave učencev, ki so odgovarjali na vprašanje za fotografijo, na kateri so cvetovi leske, 

n=102 

IZJAVE f f % 

DA   

Ima cvetni prah. 5 4,5 

Treba jo je oprašiti, da obrodi/raste. 3 2,7 

Vsebuje nektar/med. 3 2,7 

Ima veliko cvetov. 3 2,7 

Dobri cvetovi/čebele jo imajo rade. 3 2,7 

Čebela oprašuje vse cvetove. 2 1,8 

Obstaja leskov med. 2 1,8 
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Ne vem. 8 7,2 

Brez izjav. 10 9,0 

Drugo. 5 4,5 

NE   

Je vetrocvetka/oprašuje se 

sama/veter. 
12 10,8 

Nima cvetov/ne cveti. 8 7,2 

Ni leskovega medu. 7 6,3 

Nima cvetnega prahu. 6 5,4 

Ker ni roža. 5 4,5 

Ker je to pozimi. 4 3,6 

Niso žive barve/pisani. 3 2,7 

Ne vem. 6 5,4 

Brez izjav. 9 8,1 

Drugo. 7 6,3 

SKUPAJ (DA IN NE) 111 100 

 
Iz tabele 29 je razvidno, da vse izjave učencev, ki so na vprašanje odgovorili pritrdilno 

predstavljajo 39,6 %. Največ (4,5 %) trdilnih izjav učencev, ki so utemeljevali da čebela 

obiskuje cvetove leske je o tem, da ima leska cvetni prah. Izjave pod kategorijama 

»vsebuje nektar« in »obstaja leskov med« so popolnoma zmotne, skupaj pa prestavljajo 

4,5 %. Izjave učencev pod kategorijo drugo, ki so odgovorili pritrdilno, so bile: jo 

oprašuje, medu pa nima; tam se ženijo; cvetni prah na vseh cvetovih razen 

dvospolnikih; čebele gredo na drevesa in rastline; ker je vetrocvetka.  

Vse izjave učencev, ki so na vprašanje odgovorili nikalno predstavljajo 60,4 %. 10,8 % 

izjav predstavlja kategorijo »je vetrocvetka/oprašuje se sama/veter«. 7,2 % izjav je, da 

leska nima cvetov oz. ne cveti, 4,5 %, da ni roža in 2,7 %, da cvetovi niso žive barve oz. 

pisani. Skupaj te izjave predstavljajo 14,4 %, navezujejo pa se na barvo ali pa obliko 

cvetov, saj nekateri učenci na fotografiji niso prepoznali cveta. Kategoriji »ni roža« in 

»leska nima cvetov/ne cveti« dokazujeta, da nekateri učenci vztrajajo pri svojih 

predstavah, kljub temu da v navodilu naloge piše, ali čebele obiskujejo cvetove rastlin, 

ki so na fotografiji. 6,3 % učencev je sklepalo, če ne obstaja leskov med, teh cvetov 
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čebela ne more obiskovati. Verjetno nimajo v mislih dejstva, da čebele na cvetovih  ne 

nabirajo samo medičine, ampak tudi cvetni prah (v primeru leske pa samo cvetni prah).  

Izjave učencev pod kategorijo drugo, ki so odgovorili nikalno, so bile: nima sadežev; 

leska ima trose; ker zraste lešnik; nima dobre medičine; še nisem videl čebel na njej; 

niso enaki tistim, ki jih obiskujejo; nima okusa. Kar v 17,1 % ni bilo podanih nobenih 

izjav. 12,6 % izjav predstavlja kategorija »ne vem«. Predvideval sem, da se bo pri tej 

nalogi več učencev odločalo da čebele ne obiskujejo pravega kostanja in leske, ker bodo 

imeli v mislih predvsem nenavadno obliko cvetov in njihovo barvo. Pokazalo se je, da 

oblika in barva cvetov nista bistveno vplivala na njihove odgovore, imajo pa o tem, ali 

čebela obiskuje cvetove pravega kostanja in leske precej zmotnih in napačnih predstav.  

 

11. naloga anketnega vprašalnika se je glasila: 

»Kdaj bi uporabil besedo čebela in kdaj čebelica?« 

Pri 11. nalogi sem želel ugotoviti, kdaj bi učenci uporabili besedo čebela in kdaj 

čebelica. Zanimale so me njihove utemeljitve, kdaj in zakaj uporabljajo posamezno 

besedo. 

  Tabela 30: Izjave učencev o uporabi besed čebela in čebelica, n=94 

Č E B E L A  Č E B E L I C A  

IZJAVE f f % IZJAVE f f % 

Odrasla/ velika/ 

starejša/ debela 

čebela. 

30 26,1 Mlada/ majhna/ dojenček. 37 32,7 

Piči. 20 17,4 
Narisana čebela/ v risanki/ 

čebelica Maja. 
36 31,9 

Ko bi jo videl v 

naravi/zraven 

tebe/v živo. 

15 13,0 V pravljici/ pesmici. 6 5,3 

Stavek/ opis/ 

uradni pogovor/ 

razlaga. 

11 9,6 Vidim/ opazujem na cvetu. 3 2,7 

4
.
 
I
N

 
5

.
 
R

A
Z

R
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Za žival. 4 3,5 
V 

pomanjševalnici/ljubkovalno. 
3 2,7 
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Besedo čebela bi 26,1 % učencev uporabilo takrat, ko bi govorili o odrasli, veliki, 

starejši ali debeli čebeli. Vsi ti pridevniki so povezani s starostjo ali velikostjo čebele. 

17,4 % učencev bi besedo uporabilo, ko bi bil govor o piku ali pa bi ta pik doživeli 

sami. Ta kategorija je povezana z negativno izkušnjo, z bolečino ob piku. 13,0 % 

učencev bi besedo uporabilo, ko bi čebelo videli v živo ali pa bi bila čisto blizu njih. 9,6 

% izjav učencev govori o tem, da bi besedo čebela uporabili v stavku, razlagi, pogovoru 

ali besedilni obliki. 9,6 % izjav pod drugo ni bilo mogoče razvrstiti v kategorije, 13,0 % 

izjav pa je bilo brez odgovora. Druge, manj pogoste izjave so bile povezane z 

nekaterimi naravoslovnimi dejstvi o čebeli (npr. da je opraševalka, delavka, žival …). 

Besedo čebelica bi 32,7 % uporabilo, če bi govorili o mladi, majhni čebelici. 31,9 % 

učencev bi besedo čebelica uporabilo takrat, ko bi govorili o čebelici Maji, ali pa bi bila 

čebelica narisana in nastopala v risanki. Preostale izjave so se pojavljale v manjšem 

deležu. To so: v pravljici ali pesmi; ljubkovalno ali v pomanjševalnici; v stavku; ko 

nabira med in ko jo vidim ali opazujem na cvetu. 

V kategorijo drugo pri uporabi beseda čebela spadajo izjave: ko bi videl matico; mrtva 

čebela; v resnični zgodbi-povesti; za čaj in med; resne zadeve; če bi jo klical in ne 

maral; ko je ena sama čebela; čebela, ki leti v čebelnjak; če bi gledal film o čebeli; 

žuželka, ko je hudobna. V kategorijo drugo, pri uporabi beseda čebelica spadajo izjave: 

če na primer odleti; kot kratica; za zdravila; ko mi noče nič narediti; ob sliki ljubke 

čebele; če bi omenjal neživo čebelo; ko je mirna; ko je prijazna; če bi se šalil. 

Iz rezultatov je razvidno, da na uporabo besed čebela ali čebelica najpogosteje vplivajo 

starost in velikost čebele. Besedo čebela bi učenci uporabljali ob negativni izkušnji s 

čebelo ali v povedih, pogovoru in razlagi, besedo čebelica pa ob pozitivnih izkušnjah, v 

pesmicah, pravljicah ipd. Precej učencev bi besedo čebelica uporabilo, ko bi govorili o 

Delavka. 3 2,6 Ko nabira med. 2 1,8 

Opraševalka. 2 1,7 V stavku. 2 1,8 

Prava čebela. 2 1,7 Drugo. 9 8,0 

Če bi bil jezen 2 1,7 Brez izjav. 15 13,3 

Drugo. 11 9,6 SKUPAJ 113 100 

Brez izjav. 15 13,0 

SKUPAJ 115 100 
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risanki Čebelica Maja, kar kaže tudi na precejšnji vpliv medijev na oblikovanje otroških 

predstav o čebelah. 

 

12. naloga anketnega vprašalnika se je glasila takole: 

»Natančno si oglej fotografijo. Kaj misliš, kaj je na sredini fotografije?« 

Pri 12. nalogi bi naj učenci prepoznavali osir, ki je pritrjen na vejo ozelenelega grmovja. 

Želel sem ugotoviti, ali bodo učenci prepoznali osje gnezdo ali pa bodo odgovarjali, da 

je na sredini fotografije panj oz. bivališče, povezano s čebelami. 

 

Tabela 31: Odgovori učencev o tem kar so menili, da je prikazano na sredini fotografije, n=105 

4. in 5. razred 

ODGOVORI f f % 

Panj 75 71,4 

Čebelji panj 8 7,6 

Osir 8 7,6 

Panj divjih čebel 6 5,7 

Čebelnjak 2 1,9 

Star panj 1 1,0 

Les, luknja, notri živijo čebele. 1 1,0 

Sat 1 1,0 

Bivališče čebel 1 1,0 

Panj od os 1 1,0 

Osat 1 1,0 

SKUPAJ 105 100 

 

Iz tabele 31 je razvidno, da je 71,4 % učencev je menilo, da je na fotografiji prikazan 

panj, 7 % učencev je menilo, da je na fotografiji prikazan čebelji panj, 1 učenec, da je 
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bivališče čebel, 2 učenca, da je čebelnjak, 1 učenec, da je bivališče iz lesa z luknjo, kjer 

prebivajo čebele in 1 učenec, da je na fotografiji str panj. Skupaj je 83,9 % učencev 

namesto osirja prepoznalo panj oz. bivališče, kjer prebivajo čebele. 7,6 % učencev je na 

fotografiji prepoznalo osir, 1 učenec je na fotografiji prepoznal panj od os in 1 učenec 

osat. Skupaj je 9,6 % učencev prepoznalo na fotografiji osir ali bivališče, povezano z 

osami. 5,7 % učencev je na fotografiji prepoznalo panj divjih čebel. En učenec je na 

fotografiji prepoznal sat. Terminološko je beseda bliže čebelam kot osam. Divje čebele 

kot jih poznamo v Sloveniji in po vsej Evropi so večinoma čebele samotarke, ki živijo v 

izkopanih rovih v zemlji, pesku ali pa v luknjicah lesenih debel in drugih lesenih delov. 

Kot sem predvideval, je velika večina učencev menila, da je na fotografiji panj oz. 

bivališče čebel, ne pa osir oz. bivališče os. Učenci si tako predstavo verjetno večinoma 

napačno izoblikujejo iz različnih medijev. Verjetno tudi sami ustvarjalci pogosto nimajo 

točnih predstav o tem, da čebele ne živijo v osirju, ki visi z drevesa ali je pritrjen na 

kakšno drugo podlago, ampak v panju, v naravi pa v duplinah ali skalnih razpokah. Še 

natančnejše podatke bi dobil, če bi učence povprašal tudi po imenu živali, ki živijo v 

bivališču, in bi s tem lahko bolj gotovo trdil, da gre za napačne predstave učencev o 

bivališču čebel in ne samo za napačno uporabo pojmov (npr. na fotografiji bi prepoznali 

panj, žival, ki živi v njem, pa bi lahko nekateri poimenovali osa). 

 

13. naloga anketnega vprašalnika se je glasila: 

»Pozorno si oglej risbo. Ali je na risbi kaj, česar po tvojem mnenju v naravi ni? 

Kaj vse na tej risbi ni resnično? Na črte na desni strani risbe zapiši svoje 

ugotovitve.« 

Pri 13. nalogi, ki se deloma povezuje s predhodno, sem želel ugotoviti, ali bodo učenci 

na sliki prepoznali, da v naravi takšnega panja ni. Učenci se v naravi s takšnim 

primerom zagotovo niso mogli srečati. Učenci so podajali več izjav. Število izjav sem 

nato delil s številom vseh učencev, ki so odgovarjali na  to nalogo in deleže učencev, ki 

so napisali določeno izjavo. 
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Iz grafa 5 je razvidno, da je največ, 51,1 % učencev, na sliki prepoznalo kapljanje medu 

kot nekaj, česar v naravi ni. Učenci so utemeljevali, da med ne kaplja kar tako iz panja, 

da kapljice medu niso tako velike in da med ne kaplja tako hitro.  

25,0 % učencev je na sliki prepoznalo zamašek kot nekaj, česar v naravi ni. Zamaški so 

pri panjih (še posebno pri nakladnih LR-panjih) sicer prisotni kot sredstvo za zamašitev 

stranskega oz. dodatnega vhoda ali izhoda v panj, vendar so učenci zamašek verjetno 

povezovali zgolj kot prepreko, da bi med odtekal, česar pa čebele, ki si najdejo bivališče 

v naravi zagotovo nimajo. 

18,5 % učencev je odgovorilo, da bi čebele morale napasti medveda, ki jim kradeta 

med. To so verjetno prepoznali iz nasmeškov medvedov, ki dajeta vtis, da se čebele ne 

zmenijo za njuno početje. Ti učenci so verjetno menili, da bi se čebele morale 

agresivneje odzvati na »krajo« oz. odvzem medu.  

6,5 % učencev je odgovorilo, da v naravi ni takega panja. Ta odstotek, čeprav je precej 

nizek, me je presenetil, saj nihče izmed teh učencev, ki so tako odgovorili, v prejšnji, 

12. nalogi na fotografiji ni prepoznal osirja. V naravi takšnega panja res ne poznamo, bi 

pa bilo zanimivo izvedeti, kaj je učence pri tem panju sploh zmotilo.  

18,5 % učencev ni odgovorilo na to vprašanje. 21,7 % učencev je napisalo različne 

izjave, ki niso povezane s čebelami. Te izjave sodijo v kategorijo »drugo«. Učenci so na 

Graf 5: Odstotek izjav o nepravilnostih, ki so jih učenci iskali na sliki, n=109 
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sliki kot nekaj, kar se v naravi ne pojavlja, prepoznavali obleko medvedov, pribor v 

naravi, mizo, posodo, ki jo uporabljata medveda, stoječa medveda in barve ozadja oz. 

nekaterih objektov na sliki.  

Nihče izmed učencev ni utemeljil, da je na sliki osir. Nikogar ni motila oblika »panja« 

in kapljanje medu iz osirja. Nihče ni utemeljil, da ose ne pridelujejo medu. Slika je bila 

namenoma zavajajoča in je prikazovala viseč osir kot panj ter kapljanje medu iz njega. 

Nekoč so naši predniki čebelarili v koših. Ti imajo podolgovato, polkrožno obliko z 

ravnim, ploskim dnom. Če bi ga prilagodili in obesili na drevo, bi pogled nekoliko 

spominjal na sliko visečega osirja, vendar na ta način, da bi koše obešali po drevesih, 

naši predniki niso čebelarili. V naravi se sicer lahko zgodi, vendar zelo redko, da si 

čebele ne uspejo najti primernega bivališča in začnejo graditi satje kar na drevesu. 

Takšna čebelja družina je izpostavljena različnim vremenskim razmeram in ob prvem 

večjem neurju propade. 

 

14. naloga anketnega vprašalnika se je glasila: 

»Ali misliš, da je čebela nevarna žival? Svoj odgovor poskusi utemeljiti v nekaj 

povedih.« 

 Pri 14. nalogi sem želel ugotoviti, kakšne so predstave učencev o čebeli kot nevarni 

živali. Učenci so se lahko odločali med tremi možnostmi in izbrano možnost tudi 

utemeljili. Ker je vsak učenec v svojih utemeljitvah podal le po eno izjavo, predstavlja 

relativna frekvenca (f %) tudi delež učencev.  

Ali je čebela nevarna žival?

23,1 %
20,2 %

56,7 %

Da

Ne

Ne vem
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Učenci so v 23,1 % odgovorili, da je čebela nevarna žival, v 56,7 % da ni, 20,2 % 

učencev pa se ni znalo opredeliti, ali je čebela nevarna žival ali ni. Več kot polovica 

učencev torej meni, da čebela ni nevarna žival, kar je glede na to, da lahko čebela 

povzroči bolečino s tem, da piči, presenetljivo nizek odstotek.  

 

Tabela 32: Utemeljitve učencev o tem, ali je čebela nevarna žival,  n=104 

IZJAVE f f % 

DA   

Piči/ želo/ lahko umreš/ 

oteklina. 
17 16,3 

Brez utemeljitve. 3 2,9 

Nejasen odgovor. 3 2,9 

Zelo nevarna, lahko dobiš 

kakšno bolezen. 
1 1,0 

NE   

Piči, kadar se brani/ ustraši/ je 

jezna/ ogrožena. 
17 16,3 

Med/ oprašuje/ koristna. 11 10,6 

Nevarna samo, če jo dražiš. 8 7,7 

Brez razloga ne napade. 7 6,7 

Je prijazna. 2 1,9 

Se samo brani. 2 1,9 

Nima strupa. 1 1,0 

Brez utemeljitve. 6 5,8 

Drugo. 5 4,8 

NE VEM   

Alergija. 5 4,8 

Brez  utemeljitve. 14 13,5 

Drugo. 2 1,9 

SKUPAJ 104 100 

Graf 6: Delež učencev, ki so odgovarjali, ali je čebela nevarna žival, n=104 
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Iz tabele 32 je razvidno, da je 23,1 % učencev opredelilo, da je čebela nevarna žival. 

16,3 % od teh je utemeljilo, da zaradi tega, ker te piči, ima želo, zaradi pika pa lahko 

tudi umreš. 56,7 % učencev se je opredelilo, da čebela ni nevarna žival. Od teh jih je 

16,3 %  utemeljilo, da zaradi tega, ker piči samo če je ogrožena, se brani, je jezna ali se 

ustraši, 10,6 % učencev je utemeljilo, da imamo od čebele korist (opraševanje, med), 

7,7 %, da je nevarna samo če jo dražiš in 6,7 %, da brez razloga ne napade. 20,2 % 

učencev se ni znalo ali moglo opredeliti, ali je čebela nevarna žival. Od teh jih je le 4,5 

% utemeljilo, da si lahko alergičen na čebelji pik. Kar 13,5 % učencev pa ni podalo 

nobene utemeljitve. 

Kategorija drugo pri opredelitvi, da čebela ni nevarna žival vsebuje utemeljitve: »Zame 

ni nevarna, ker nisem alergična.«; »Če piči, še ne pomeni, da je nevarna.«; »Ker ti 

čebela noče nič narediti, ampak ji hočeš ti.«; »Ni napadalna vrsta.«; »Ker je majhna 

čebelica.«.  

Kategorija drugo pri učencih, ki se niso mogli opredeliti ali je čebela nevarna žival 

vsebuje utemeljitve: »Včasih piči, ko je jezna, lahko pa je prijazna.«; »Napadejo samo, 

ko jih dražiš.«. 
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Povzetek ugotovitev 

Učenci imajo o čebelah zelo veliko različnih predstav, nekatere pa so si podobne, saj jih 

je bilo mogoče združiti v iste kategorije. O čebelah imajo učenci veliko znanja in 

nekateri tudi izkušenj.  Njihove predstave o čebelah so večinoma naravoslovno 

ustrezne, prisotnih pa je tudi nekaj napačnih predstav in pojmovanj, kot so na primer, da 

čebela potrese cvetni prah po rožicah in jih na ta način opraši, da naredi čebela iz 

cvetnega prahu med, da čebela nabira med, da so čebele črne in rumene barve. 

Predvsem o nastanku medu imajo učenci nenatančne predstave. Večina učencev (80,3 

% učencev iz 4. razreda in 72,1 % učencev iz 5. razreda) ve, da v cvetovih ne nastaja 

med, ki ga čebele nabirajo. Da med naredijo iz cvetnega prahu, je menila večina 

učencev 4. razreda (75,8 %). To je zmotna predstava. Učenci 5. razreda imajo o tem 

razvite naravoslovno ustrezne predstave. Večina učencev obeh razredov (54,7 % iz 4. 

razreda in 73,8 % iz 5. razreda) ve, da čebele iz medičine predelajo med. Da čebele 

najpogosteje obiskujejo pisane cvetove, meni večina (59,5 %) učencev 5. razreda, kljub 

temu, da je večina cvetov, na katerih čebele nabirajo medičino in cvetni prah, belih oz. 

nebarvitih. Po pričakovanju so učenci obeh razredov v večini (80,3 % iz 4. razreda in  

57,1 % iz 5. razreda) odgovorili, da čebele ne pridelujejo medu iz izločkov listnih uši. V 

nasprotju s pričakovanji pa je večina učencev  obeh razredov (54,5 % iz 4. razreda in 

61,9 % iz 5. razreda) ustrezno menila, da čebela, tisto kar je nabrala, izbljuva oz. 

izbruha iz mednega želodčka. 

Zanimivo je, da je večina učencev izbirala kranjsko sivko kot predstavnico čebel, 

italijansko čebelo, ki ji je po obliki zelo podobna, pa manj pogosto.  

Učenci imajo o opraševanju razvitih precej predvzročnih pojmovanj, saj se je manjšina 

učencev odločala za odgovor, v katerem ni bilo nobenega predvzročnega pojmovanja. 

Učenci so najpogosteje izbirali odgovor, ki je vseboval moralno kavzalnost. 

O življenju čebel ponoči in pozimi imajo učenci stereotipne predstave. Večina jih je 

menila, da ponoči čebele spijo, pozimi pa ali spijo ali pa otrpnejo kot nekatere druge 

živali, ki jih poznajo. Kar nekaj učencev ima razvitih napačne predstave (da čebela 

ponoči leta naokoli ali pa da oprašuje), ki verjetno izhajajo iz pomanjkanja znanja in 

izkušenj o čebelah. O tem, zakaj čebela brenči, je večina učencev (61,7 %) pravilno 

povezala brenčanje z letanjem ali mahanjem s krili. Nekaj je učencev z naravoslovno 

napačnimi predstavami kot so, da se čebela z brenčanjem pogovarja, »krega« ali pa da 

je brenčanje čebelji glas. 
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Nekateri učenci so menili, da je cvetni prah na čebeljih nogah med, vendar se ta 

predstava v vprašalniku ne pokaže za večinsko, je pa res, da učenci pri 2. fotografiji 6. 

Naloge, na kateri je bila prikazana čebela s cvetnim prahom, niso bili osredotočeni samo 

na rumeno gmoto (cvetni prah), ki jo ima čebela na nogah, ampak so opisovali tudi to, 

da ja na fotografiji leteča čebela ali prava čebela. S tem so se izognili neposredni 

primerjavi slike in fotografije. 

O številu čebel, ki živijo v panju, in o količini dobljenega medu od ene čebele imajo 

učenci zelo nenatančne predstave. Zanimiv je rezultat, da so učenci 4. razreda v večji 

meri pravilneje odgovarjali na vprašanji »Kaj misliš, približno koliko čebel živi v enem 

panju?« in »Kaj misliš, približno koliko medu dobimo od ene čebele?«. Tisti učenci, ki 

so ustrezno odgovorili na vprašanje o številu čebel v panju, so imeli o količini 

pridelanega medu neenotne predstave, je pa bil odstotek pravilnih izjav kljub temu 

najvišji. 

Na vprašanje »Ali sta čebela in čebelar prijatelja?« je največ učencev odgovorilo 

pritrdilno, pri utemeljitvi pa so poudarjali medsebojni odnos med čebelo in čebelarjem. 

Izjava »čebela daje čebelarju med« bi lahko izražala napačno predstavo otrok o čebelah, 

saj čebela prideluje presežke medu za svoje potrebe, ko v naravi ni več paše. Le 4,2 % 

izjav od tistih učencev, ki so odgovorili nikalno, pravi, da je čebela žival in ne človek in 

da zaradi tega ne moreta biti prijatelja.  

Pri nalogi, v kateri so učenci utemeljevali, ali čebela obiskuje cvetove pravega kostanja 

in cvetove leske, je razvidno, da precej učencev nima konkretne izkušnje s temi cvetovi 

in s tem, da jih čebele obiskuje. Da čebele obiskujejo cvetove pravega kostanja, je 

odgovorila večina učencev (60,6 %), da čebela obiskuje cvetove leske pa 43,1 % 

učencev. Učenci so se pri utemeljitvah oprli tako na predstave o čebelah (ali obstaja 

kostanjev/leskov med, ali lahko naredi med iz kostanja/leske), kot tudi na lastnosti 

cvetov (ali imajo cvetni prah, so vetrocvetke). Pri obeh rastlinah so bili bolj kot na 

barvo cvetov osredotočeni na njihovo obliko. Popolnoma pričakovanih podatkov pri tej 

nalogi nisem dobil, se je pa pokazalo, da imajo učenci v povezavi s cvetovi precej 

napačnih predstav. Nekateri učenci so kljub navodilu, da se opredelijo, katere cvetove 

čebele raje obiskujejo, še vedno vztrajali, da rastlini sploh nimata cvetov.  

Dobljena pojmovanja učencev o uporabi besede čebela oz. čebelica so precej 

pričakovana. Besedo čebela bi učenci najpogosteje uporabili za veliko, odraslo čebelo, 

čebelo, ki piči. Besedo čebelica pa bi uporabili pri majhni, mladi čebelici, pri čebelici 

Maji ali v kakšni drugi risanki. 
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Učenci na fotografiji niso prepoznali osirja. Zelo velik odstotek učencev je menil, da je 

na fotografiji panj. Le en učenec pa je odgovoril, da je na fotografiji »panj od os«. 

Natančnejšo informacijo bi dobil, če bi v anketnemu vprašalniku postavil še 

podvprašanje: »Kdo živi v tistem, kar je prikazano na sredini fotografije?« 

Pri predzadnji nalogi sem skušal dobiti natančnejše podatke o njihovih predstavah, kje 

čebele živijo. Sama izbira risbe verjetno ni bila najustreznejša, saj je zaradi drugih 

nepravilnosti odvračala pozornost od samega visečega osirja (panja, kot so ga 

poimenovali učenci) in os (učenci so jih poimenovali čebele). Bolj so se osredotočali na 

zamašek v »panju« in kapljanje medu. Kapljanje medu iz panja tako, da odmašiš 

zamašek, bi lahko bila napačna predstava učencev o točenju medu. 

Učenci so se po večini opredelili, da čebela ni nevarna žival, nekateri pa so dopuščali 

možnost, da si lahko alergičen na pik, ki je lahko usoden.  

Na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika sem postavljene hipoteze potrdil ali ovrgel. 

Prvo hipotezo, ki se glasi: »Večina učencev ne bo imela natančne predstave o tem, kako 

čebela pridela med,« lahko glede na rezultate 1., 2., 3., 5. ter 6. trditve v 2. nalogi 

potrdim, saj se pri vsaki izmed teh petih trditev več kot 50 % učencev  ni opredelilo za 

naravoslovno pravilno trditev.  

Drugo hipotezo, ki se glasi: »Večina učencev bo menila, da čebele obiskujejo le rastline 

z barvnimi cvetovi, cvetov pravega kostanja pa ne obiskujejo,« lahko glede na rezultate 

4. trditve pri 2. nalogi in 1. fotografije pri 10. nalogi zavrnem. Čeprav se je več kot 50,0 

% učencev opredelilo, da čebele obiskujejo le  pisane cvetove, pa se je več kot polovica 

učencev (60,6 %) opredelila, da čebele obiskujejo tudi cvetove kostanja. 

Tretjo hipotezo, ki se glasi: »Večina učencev bo po analogiji podobnosti povezala risbo 

čebele, ki nosi vedro, s fotografijo čebele, ki ima poln pelodni košek cvetnega prahu,« 

lahko glede na rezultate, ki sem jih dobil, zavrnem, saj je bilo le 24,1 % izjav učencev o 

tem, da je na fotografiji čebele s pelodnim koškom cvetnega prahu, čebela, ki nosi med. 

Četrto hipotezo, ki se glasi: »Večina učencev ne bo imela ustrezne predstave o številu 

čebel, ki živijo v panju, in količini dobljenega medu od ene čebele,« lahko glede na 

dobljene rezultate zavrnem. Več kot 50,0 % učencev (52,0 %) je ustrezno ocenilo 

število čebel, ki živijo v panju. Za ustrezno količino dobljenega medu, ki ga dobimo od 

ene čebele, se je odločilo 49,5 % učencev, kar je manj kot 50,0 % učencev, oziroma je 

skoraj polovica. 

Peto hipotezo, ki se glasi: »Večina učencev ne bo prepoznala osjega gnezda in bo 

utemeljila, da je to bivališče čebel,« lahko glede na dobljene rezultate potrdim, saj več 
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kot 50 % učencev (83,9 %)  na fotografiji ni prepoznala osirja, ampak so napisali, da je 

na fotografiji panj oz. bivališče čebel. 
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ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem želel raziskati nekatere predstave učencev o čebelah, njihovem 

življenju in nekaterih nalogah, ki jih opravljajo. Tematika je sicer precej specifična in se 

kot obvezni učni cilj v osnovni šoli samostojno ne pojavlja. Raziskovanje predstav pa je 

pomembna izkušnja za nadaljnji učiteljski poklic, kjer se bom pri pouku naravoslovja 

zagotovo srečal s konstuktivistično teorijo pouka, kjer bo treba pred procesom 

spreminjanja predstav ugotoviti že obstoječe predstave, ki jih imajo učenci o določeni 

tematiki, naravoslovnih pojavih ali procesih. 

Na začetku diplomskega dela sem predstavil teorijo predstav oz. pojmovanj, ki so 

značilni za učence določene starosti. Pri iskanju literature nisem imel težav, saj so o tej 

tematiki pisali že številni avtorji npr. Piciga, Krnel, Ferbar, Krapše, Labinowitz, Driver, 

Baley idr. Naletel pa sem na problem pri terminologiji, saj uporaba pojma, pojmovanj in 

predstav pri avtorjih ni povsem dosledna To bi lahko pripisali predvsem različnim 

prevodom iz tuje literature. Npr. Krnel za »misconception«, ki ga lahko prevedemo kot 

napačno pojmovanje, uporabi izraz napačni pojem, izraz intuitivni pojem pa se v tujih 

člankih pojavlja kot »intuitive ideas«, ki ga lahko prevedemo kot intuitivne predstave. 

Sam sem v diplomskem delu uporabljal izraz predstave, v povzetem in citiranem 

besedilu pa sem navajal izraze, kot so jih navajali avtorji.  

Teorija o čebelah, predstavljena v teoretičnem delu, se je navezovala na vprašanja, ki so 

bila postavljena v anketnem vprašalniku. Zaradi lažjega razumevanja določenih 

procesov in pojavov je bila v nekaterih poglavjih  predstavljena nekoliko podrobneje.  

Učenci imajo o nastanku medu nenatančne predstave. Pri procesu opraševanja imajo 

razvitih precej predvzročnih predstav. O življenju čebel imajo nekateri učenci razvite 

stereotipne predstave. Učenci po analogiji podobnosti v večini niso povezali narisane 

čebele (z lončkom v roki) s fotografirano čebelo, ki na nogah prenaša cvetni prah. O 

številu čebel, ki živijo v panju in o količini pridelanega medu od ene čebele imajo 

učenci nenatančne predstave. Učenci menijo, da sta čebela in čebelar prijatelja in da 

čebela ni nevarna žival. Več jih meni, da čebela obiskuje cvetove pravega kostanja kot 

cvetove leske. Na uporabo besed čebela in čebelica vpliva starost, velikost, ter 

negativne oz. pozitivne izkušnje s čebelo. Na fotografiji večina učencev ni prepoznala 

osirja in ga je napačno poimenovala za bivališče čebel. 
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Podatke, ki sem jih dobil z anketnim vprašalnikom, bi lahko uporabil pri čebelarskem 

krožku, pri projektnem dnevu, pri katerem bi podrobneje spoznavali čebele in 

čebelarjenje, rezultate, ki govorijo o opraševanju, življenju in domovanju čebel  pa bi 

lahko uporabil pri pouku naravoslovja. Z raziskanimi predstavami učencev o čebelah bi 

lahko preskočil fazo odkrivanja predstav učencev in bi ugotovitve kar vključil v 

didaktični in metodološki pristop. 

Pri pouku naravoslovja je zelo pomembno, da učitelj upošteva, da imajo učenci o 

določeni tematiki že izgrajene nekatere predstave. Iz njihovih predstav je treba izhajati 

in temu prilagoditi pouk. Obenem pa se je treba zavedati, da učenci določenih vsebin ne 

bodo takoj sprejeli oz. jih prilagodili svoji pojmovni strukturi. Vzrok za to so lahko 

napačne ali pa intuitivne predstave. Če učenec nove informacije ne bo sprejel na način, 

kjer bo sam spoznal, da ima o nečem neustrezna pojmovanja, bo učni proces manj 

uspešen. Ustrezne predstave lahko učenec dobi s pomočjo konkretnih izkušenj, 

dejavnosti opazovanja ali ravnanja s predmeti, ki so povezani z obravnavano vsebino. 
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PRILOGA – ANKETNI VPRAŠALNIK 
Dragi učenec/učenka! 

 
Moje ime je Matjaž Mavhar. Sem študent razrednega pouka Pedagoške fakultete 
Univerze v Ljubljani. Pri izdelavi svojega diplomskega dela potrebujem tudi tvojo 
pomoč. Pred sabo imaš anketni vprašalnik z vprašanji o čebelah. Na vprašanja 
odgovarjaj tako, kot sam misliš, da je prav. Tvoj odgovor ne more biti napačen, saj je 
tvoj!  
Želim ti, da ti bo reševanje anketnega vprašalnika v veselje in se ti še enkrat 
zahvaljujem za tvojo pomoč. 
Hvala! 
 
Splošni podatki: 
 
Spol:   M    Ž 

Razred: 

Starost: 

1. Napiši 5 povedi, ki vsebujejo besedo čebela ali čebele.  

• ________________________________________________________________. 

• ________________________________________________________________. 

• ________________________________________________________________. 

• ________________________________________________________________. 

• ________________________________________________________________. 

2. Preberi trditve in za vsako obkroži, ali trditev drži, ne drži, ali pa se 
ne moreš odločiti, ali je trditev pravilna ali napačna. 

• V cvetovih je med, ki ga nabirajo čebele. DRŽI    NE DRŽI    NE VEM 

• Čebela sama naredi med iz cvetnega prahu. DRŽI    NE DRŽI    NE VEM 

• Čebela iz medičine pridela med. DRŽI    NE DRŽI    NE VEM 

• Čebele obiskujejo le rastline, 
ki imajo barvne cvetove (rdeče, rumene, 
modre). 

DRŽI    NE DRŽI    NE VEM 

• Čebele pridelujejo med tudi iz izločkov listnih 
uši. 

DRŽI    NE DRŽI    NE VEM 

• Ko čebela pride v panj, tisto, kar je nabrala 
izbljuva (oziroma izbruha iz mednega 
želodčka). 

DRŽI    NE DRŽI    NE VEM 
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3. Obkroži vse tiste fotografije, na katerih misliš, da so čebele. Lahko 
obkrožiš eno ali več fotografij. 

                                                                                                        

                                                      
 
 

                                     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Dopolni poved tako, da obkrožiš črko pred napisanim predlogom, 

za katerega misliš, da je najustreznejši. Obkrožiš lahko samo eno 
črko. 

»Čebela oprašuje cvetove, ker …« 
 

a) to rada dela. 

b) ima pisane cvetove. 

c) ji je nekdo določil takšno nalogo. 

d) se zaveda, da tega namesto nje ne bi 
naredila nobena druga žival. 

e) Nič od naštetega. 

5. Dopolni povedi po svoji predstavi (po svojem razumevanju). 

Čebele ponoči___________________________________________________. 

Čebele pozimi___________________________________________________. 

Čebele brenčijo, ker______________________________________________. 

Čebele pičijo, ker_________________________________________________. 
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6. Pozorno si oglej najprej levo sliko in nato desno fotografijo.  

Slika 1.                                                               Fotografija 2. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kaj prikazuje: 

Slika 1 ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

Fotografija 2 ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
7. Kaj misliš, približno koliko čebel živi v enem panju? 

a) 10 čebel 
b) 100 čebel 
c) 1.000 čebel 
d) 10.000 čebel 
 
8. Kaj misliš, približno koliko medu dobimo od ene čebele? 

a) Za eno čajno žličko. 
b) Za eno žlico. 
c) Za eno malo zajemalko. 
d) Za eno veliko zajemalko. 
e) Za en velik kuhinjski lonec. 
 
9. Izberi, ali trditev drži ali ne, in razloži, zakaj tako misliš. 

• Čebela in čebelar sta prijatelja.           DA / NE   
 
Razlaga___________________________________________________

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________. 
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10. Ali misliš, da čebele obiskujejo tudi cvetove teh dveh dreves, ki 
sta na fotografijah? Obkroži odgovor in svojo izbiro pojasni. 

 
 
 
 
                                                                          
                                                                              DA / NE 
                  
 
 
 

  (pravi kostanj) 
                              

Pojasnilo:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 
 
 
                                                                           
 
                                                                         

 DA / NE 
 
 
 
 
 
             (leska) 
 
Pojasnilo:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________.     

          

11. Kdaj bi uporabil besedo čebela in kdaj čebelica? 

Besedo čebela bi uporabil, _________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

Besedo čebelica bi uporabil, _______________________________________ 

______________________________________________________________. 
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12. Natančno si oglej fotografijo. Kaj misliš, kaj je na sredini fotografije? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovor:________________________________________________________. 

 

13. Pozorno si oglej risbo. Ali je na risbi kaj, česar po tvojem mnenju v naravi 

ni? Kaj vse na tej risbi ni resnično? Na črte na desni strani risbe zapiši 

svoje ugotovitve. 

           __________________________ 
 
 __________________________ 
 
 __________________________ 
 
 __________________________ 
  
 __________________________ 
 
 _________________________ 
 
 _________________________ 
 
14. Ali misliš, da je čebela nevarna žival? Svoj odgovor poskusi utemeljiti v 

nekaj povedih.      

DA  /  NE  /  NE VEM 

Razlaga:____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

Hvala za odgovore! 
 


