
POROČILO O DELU ČEBELARSKEGA KROŽKA 

NA OŠ KAPELA V LETU 2016 

 

V letu 2016 je čebelarski krožek že dvanajsto leto uspešno deloval po zastavljenem 

programu, ki ga v šoli oblikujem za tekoče šolsko leto. Mentorstvo financira ČZS po pogodbi 

o izvajanju 40 urnega učnega načrta za ČK.  V lanskem šolskem letu je sodelovalo pri 

krožku 12 učencev, letošnje leto 8 (4., 6. 7. in 8. razred). Krožek imamo po pouku po eno, 

občasno dve uri. Delo je treba prilagoditi. Kot vedno, je učencem bolj všeč praktično delo 

kot učenje o čebelarstvu. Učenje poteka po učbeniku in delovnem zvezku Čebela se 

predstavi. Uporabljam še druga raznovrstna gradiva: virtualni panj, filme, predstavitve, 

didaktično igro spomin, razno literaturo.  
 

  Od ČZS smo ob srečanju mentorjev v Lukovici meseca septembra prejeli potrošni 

material (satnice, žica, bombažna vrvica, nekaj letvic, lesene deščice za poslikavo panjskih 

končnic,  od sponzorja Helios  barve za obnovo panjev).  

 V letu 2016 smo čebelarili s štirimi čebeljimi družinami, ki so nameščene še vedno 

na Petanjcih. Stacionarni čebelnjak, prevozni kontejner, čebelarsko opremo in vzrejo 

čebeljih matic so si učenci ogledali pri meni doma v Murskih Petrovcih. Točenje medu smo  

enkrat opravili v šoli. Lansko leto so bile neugodne vremenske razmere, tako da smo 

pridelali samo  20 kg cvetličnega medu. Imamo še pa zalogo od preteklega leta. Med 

občasno porabimo za šolsko malico, nekaj za priložnostna darila.  

Opravljeno je bilo jesensko krmljenje čebeljih družin s sladkorjem, ki nam ga je nabavila 

šola ter jesensko in zimsko zdravljenje. Za opravila v šolskem čebelnjaku, točenje in 

zdravljenje nam pomaga Jože Andrejč.  
 

Učenci uživajo ob praktičnem delu. V lanskem letu smo za Valentinovo pekli medene 

srčke, za Miklavža škofe in parklje, ki smo jih tudi okrasili. Izdelovali smo sveče iz satnic, 

vlivali sveče, zabijali okvirje, žičili, utirjali satnice, poslikavali panjske končnice, fotografirali 

čebele na jesenski paši, ob nabiranju cvetnega prahu in nektarja. 

7. maja se je 6 učencev udeležilo srečanja in državnega tekmovanja mladih 

čebelarjev Slovenije v Markovcih pri Ptuju. Bili so izredno zadovoljni s programom. Čebelarji 

so se potrudili s predstavitvijo čebelarskega društva, opreme in doma, s pogostitvijo 

učencev. Šola se je zelo potrudila z organizacijo, s pogostitvijo, predstavitvijo kraja, pustnih 

mask in navad ter zaključno prireditvijo. Rezultati naših učencev so naslednji: Gašper Koren 

in Rene Sedlar sta prejela srebrno priznanje za nižjo stopnjo, Ronja Slavič in Ivona Mes 

bronasto priznanje nižja stopnja ter Tomi Kolarič in Teo Wajs bronasto priznanje srednja 

stopnja. 

V mesecu septembru so učenci Žan Kristjan Küčan, Teo Wajs in Tomi Kolarič sodelovali  

na mednarodnem Unesco fotonatečaju »S čebelo – za čebelo«, ki ga je razpisala Srednja 

gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana. Na fotonatečaj smo poslali 6 

fotografij. Skupaj je sodelovalo 8 srednjih šol in 5 osnovnih šol iz Belorusije, Brazilije, 

Bolgarije, Črne gore, Hrvaške, Latvije in Slovenije. Izmed 70 fotografij je komisija izbrala tri 

najboljše. 

Žan Kristjan Küčan je s fotografijo ŠOLSKI ČEBELNJAK zasedel tretje mesto. 

Fotografije učencev smo razstavili v šoli ob tradicionalnem slovenskem zajtrku.  Ta dan 

smo v šoli imeli dan dejavnosti. Potekale so različne aktivnosti. Vsak učenec šole je 

poslikali svojo panjsko končnico. Vse smo razstavili na oglasni deski. 



Člani ČK so pripravili še razstavo čebelarskih proizvodov, nekaj opreme, plakatov v učilnici, 

kjer je ob tem dnevu potekala predstavitev čebelarstva za učence od 4. – 9. razreda. 

Predstavitev sta pripravila čebelarja ČD Radenci g. Zlatko Sever in predsednik g. Daniel 

Tkalčič, za kar se še jima enkrat najlepše zahvaljujem. Pridružila sta se še petju Slakove 

pesmi Čebelar, ki je potekala istočasno po celi Sloveniji.  Predsednik  je še ravnateljici 

izročil zahvalno listino za desetletno sodelovanje ob medenem zajtrku, hkrati se je še meni 

zahvalil za izvajanje krožka. Ob tem bi se še sama zahvalila članom ČD Radenci  za 

podarjeni med ob tradicionalnem zajtrku in dnevu slovenske hrane (g. Zemljič, g.Škrlec, g. 

Čuk,  g. Horvat, g. Bogdan in g. Kupljen) in ČD Radenci hvala  za sodelovanje v letu 

2016.  

 

Kapelski Vrh, 12.1.2017     Mentorica čebelarskega krožka: 

        Marija Andrejč   

  

 

Nekaj utrinkov iz dela čebelarskega krožka OŠ Kapela v letu 2016 v  slikah 

 

 

 

 

 

 

 

Ogled vzreje čebeljih matic pri vzrejevalcu Andrejč Jožetu v M. Petrovcih 

Tekmovalci na državnem tekmovanju 

mladih čebelarjev 2016 pred čebelarskim 
domom v Markovcih pri Ptuju  

Nagrajena fotografija ŠOLSKI ČEBELNJAK  
učenca Žana Kristjan Küčana 



 

 

 

 

 

 

   

Pečenje Valentinovih medenih srčkov, parkeljnov in škofov za Miklavža 

Čebelarja Zlatko Sever in Daniel Tkalčič 
ob predstavitvi čebelarstva učencem ob 
medenem zajtrku 18. novembra 2016 

Razstava fotografij učencev 

in panjskih končnic, ki sojih 
poslikali učenci cele šole  ob 
tradicionalnem slovenskem 
zajtrku 


