NAŠA KRA(N-L)JICA – KRANJSKA SIVKA
V lanskem šolskem letu smo opazovali rast JABOLKA na JABLANI, ki raste na šolskem vrtu. Ugotovili
smo, da imajo pri opraševanju največjo vlogo prav ČEBELE. Brez njih bi imeli bistveno manj hrane.
Tako smo spoznali našo kranjsko čebelo KRANJSKO SIVKO, ki je v svetu zelo cenjena prav zaradi
svoje marljivosti in varčnosti. Mar ji Slovenci nismo malo podobni?
20. oktobra smo v okviru 1. naravoslovnega dne obiskali ČEBELARSKI DOM NA Brdu pri Lukovici in
od blizu spoznali delo ČEBEL in ČEBELARJEV.
Po prijaznem sprejemu, so nam pokazali kratek film, v katerem nam je ribič Pepe povedal veliko
zanimivega o Kranjski sivki. Njegovo predstavitev je popestrila skupina Čuki s pesmijo Čebelica ter
plesna skupina, ki je zaplesala čebelji ples. Na delavnicah smo okušali različne vrste medu in izbirali
najboljšega svojemu okusu. Izdelali smo svečke iz čebeljega voska in majhne čebelice. Na razstavi smo si
ogledali makete različnih čebeljih panjev, čebelje pridelke, čebelarjevo opremo in pripomočke, ki jo
potrebuje pri delu s čebelami. Občudovali smo panjske končnice in draţgoške kruhke, ki so prava ljudska
zakladnica. Zelo všeč so nam bili sladki medenjaki.
Ţeleli smo se sprehoditi do grajskega ribnika in gradu Brdo, kjer je ţivel tudi slovenski pisatelj Janko
Kersnik, ki je opisoval predvsem ţivljenje ljudi v teh krajih. Zaradi močnega deţevja, smo si tako zelo na
hitro ogledali samo čebelnjake, ki stojijo pred Čebelarskim Domom. Predstavljajo edinstveno čebelarsko
arhitekturno dediščino, ki je ne najdemo nikjer na svetu. Tudi njih krasijo čudovite panjske končnice.
Čebelic ţal nismo videli, ker sta jih deţevje in mraz ţe pregnala v panje, kjer bodo stisnjene v gručo,
preţivele dolgo zimo.
Vsi smo bili nad obiskom zelo navdušeni! Zahvaljujemo se vsem v Čebelarskem domu, ki našo bogato
čebelarsko dediščino tako zanimivo prenašajo na mlajše generacije.
Ani Gale, OŠ RODICA
Utrinki z razstave….

Utrinki z delavnic…

izdelava čebelic

Poslušamo, gledamo in okušamo

izdelava svečk iz čebeljega voska

