Preberi in reši uganko:

Črtasta srajčka
in drobcena krila –
v lonček iz voska
bo med natočila.

Vir: ŠVIGA, švaga čez dva praga: 100 ugank. 1999. Ljubljana: Mladinska
knjiga (Velike slikanice).

Svoj odgovor nariši.

Cesarica Marija Terezija je poznana po svojih reformah. Leta 1769 je na
Dunaju ustanovila prvo čebelarsko šolo na svetu. Leto kasneje je za
prvega učitelja čebelarstva na svetu imenovala našega rojaka, Antona
Janšo. Čebelar je podrobneje predstavljen v knjigi, ki je dostopna na
dlibu in sicer na spodnji na povezavi:
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-R3TV9N33/491ea3c7-8073412e-bf8f-9f1289e32f35/PDF, ki je bila pridobljena 15. 5. 2020.

OZN je decembra 2017 na slovensko pobudo soglasno sprejela 20.
maj za svetovni dan čebel, ki je tudi rojstni dan Antona Janše.

Pošta Slovenije je leta 2018 izdala tudi poštno znamko z motivom
Kranjske sivke in sliko Antona Janše.

Dostopno ns spletnem naslovu: https://www.dezelaznamk.si/si/svetovnidan-%C4%8Debel-znamka

20. maj je posvečen čebelam in drugim opraševalcem. Njihova prisotnost
v okolju je odvisna od razmer, ki vladajo v lokalnem okolju. Pomembni so
trudi v prehranjevalni verigi.

Letošnji svetovni dan čebel bo že tretji zapovrstjo in bo potekal pod
geslom »Bee Engaged« (Angažiraj se) za ohranjanje čebel in drugih
opraševalcev.

O pomenu čebel si lahko več preberete v poučni knjigi z naslovom Ne bi
hotel živeti brez čebel. Podrobnejši opis je na spletni strani:
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/ne-bi-hotelziveti-brez-cebel%21-2592453-pr

Če bi radi prisluhnili pravljici o čebeli, kliknite na spodnjo povezavo:

https://www.lahkonocnice.si/pravljice/cebele-z-najvisje-terase, ki je
bila pridobljena 27. 4. 2020.

V naši šolski knjižnici si lahko izposodite naslednje knjige o
čebelah:
 Angeer, T. 1999. Od čebelnjaka do medenjaka. Ljubljana: Družina
(Mavrična knjižica, knj. 5)
 Bogataj, J. 1993. Ljudska umetnost in obrti Slovenije. Ljubljana:
Domus.
 Esenko, I. 2013. Čebele. 1. natis. Ljubljana: Okaši (zbirka Mala
vseveda).
 Gregori, J. 1984. Mladi čebelar. Ljubljana: Mladinska knjiga (Igra in
delo).



Manček, M. 1997. Iz dnevnika čebelice Medke. Radovljica : Didakta
: Muzeji radovljiške občine, Čebelarski muzej, 1997 ([Velenje] :
Tiskarna Velenje).

 Pripovedi s panjev: Čebelarski muzej, Radovljica : (potujoča
razstava panjskih končnic). 1982. Radovljica: Čebelarski muzej.

 Pripovedi s panjev. Del 2 : (izbor motivov iz zbirke Čebelarskega
muzeja). 1995. Radovljica: Čebelarski muzej
 Pucer, S. 2013. Čebelica in potepuh.1. ponatis. Ljubljana: Viharnik
(Zbirka Čarobni jantar; 15).



Vodopivec, J. 2016. Čebelarskii zapiski. Nova Gorica : Goriški
muzej Kromberk ; Ajdovščina : Občina ; Sežana : Občina. (Berila /
Goriški muzej ; zv. 13).

Zgradba čebele:

Dostopno na spletnem naslovu: https://www.cebelarstvo-

luzar.si/static/upload/galleries/cebelja-druzina-se-predstavi/cebelanacrt.jpg

Pripravila sem tudi spletno križanko. Do nje dostopate na povezavi:

Križanka: svetovni dan čebel: https://crosswordlabs.com/view/202004-27-492

Če radi rešujete kvize, si odprite naslednjo povezavo:
https://docplayer.si/docs-images/101/149122398/images/61-1.jpg,
pridobila sem jo 27. 4. 2020.

Za najmlajše sem pripravila še labirint. Poskusite poiskati pot od
čebelnjaka do kozarca z medom.

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/eEeAgM-Qyesobaj3gikP2JN04Ff183tj1cSlSF0eRNKfGUodQVetYRia9WnZAY_XY_q063_IDTU4PREM1Vbda35HDFMdkfl-39YlRB

