
MEDENA KRILA 

Glede na razpisano tematsko kulturno leto Leto čebel in medu smo si bili profesorji na 

Gimnaziji in srednji šoli Kočevje enotni, da z dijaki preletimo in spoznamo življenje čebel na 

malo drugačen način. Za dijake 1. letnika program ekonomski in strojni tehnik smo 

organizirali dvodnevni projektni dan, ki smo ga poimenovali Medena krila. Projektni dan je 

oba dneva potekal interdisciplinarno, izven učilnic, v Turističnem kompleksu Jezero. Že ob 

načrtovanju smo profesorji ugotovili, da je učnih vsebin, ki jih lahko vključimo v projekt zelo 

veliko. Oba dneva so dijaki pričeli dan z medenim zajtrkom in čajem iz medonosnih rastlin. 

Sledilo je preverjanje predznanja o čebelah in medu, predstavitev dijaka Jurija Bojca, ki je 

tudi sam čebelar ter analiza medu s področja kemije z uporabo organoleptične metode. V 

povezavi s slovenščino so dijaki spoznavali in ustvarjali pregovore in rime o medu, svojo 

pesnitev na temo čebel pa nam je predstavil tudi mlad pesnik dijak Tjaž Mihelič. V sklopu 

projektnega dne so dijaki spoznali še značilnosti pravilnega šestkotnika, angleško besedišče v 

povezavi z medom in čebelami ter likovno ustvarjali s poslikavo panjskih končnic.  Zelo 

pomemben del projektnega dne so prispevali tudi dijaki Škofijske klasične gimnazije iz 

Ljubljane, ki so nam predstavili svoj projekt v povezavi s čebelarstvom in podjetnostjo – igro 

Beezness, ki jo bodo dijaki igrali kasneje v šoli,  g. Branko Obranovič, ki nam je prikazal delo 

čebelarja ter člani Rotary kluba Kočevje, ki so nas seznanili z medonosnimi rastlinami. Vsem 

sodelujočim se iskreno zahvaljujemo za vložen prispevek na projektnem dnevu, ravno tako 

gre iskrena zahvala tudi Čebelarski zvezi Slovenije, ki nam je omogočila kostum čebele, s 

katerim so si dijaki še kako popestrili dan ter ekološki kmetiji Kocjančič, ki je s podarjenim 

maslom pregnala lakoto. Dijaki so večino aktivnosti opravljali v skupinah, bili so zelo aktivni 

in kar je najpomembnejše, da so se vrstniško povezovali. Dijaki bodo s spoznavanjem in 

predstavitvijo čebel in medu nadaljevali tudi v šoli. Da utrdimo sodelovanje šole z okoljem, 

bomo z medeno pravljico razveselili otroke v vrtcu. Kot zaključek projekta Medena krila se 

bomo spomladi odpravili še na ogled Čebelarskega muzeja v Radovljici. Dijaki so bili z 

dogajanjem zadovoljni, profesorji pa smo veseli vsake čebele, ki prileti v naš čebelnjak 

učenosti. Kljub temu, da imamo na šoli aktiven pouk, si želimo, da bi to izkušnjo delilo še več 

dijakov.  
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MEDENA KRILA 

 

Več kot le ostanek zgodovine 

V pozdravu: Naj medi! prebiva. 

Kot drobna, tiha želja živa, 

Iz roda v rod še vedno klije, 

In v srcu čistim še pozvanja … 

 

So žlahtna, majhna potovanja, 

Pomembna za ves svet, kot kaj! 

Da potem v najslajšem koncu panja, 

Zacveti medeni raj. 

 

(Avtor: Tjaž Mihelič) 


