
Ena izmed najpomembnejših nalog čebel je opraševanje rastlin, kar 

zagotavlja hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko 

raznovrstnost ter pomembno doprinese k blažitvi podnebnih sprememb 

in ohranjanju okolja. Ohranjanje in zaščita čebel tako dolgoročno pris-

peva k zmanjševanju revščine, lakote in ohranjanju zdravega okolja. 

Čebele pa so kljub vsem naštetim koristnostim za človeka in okolje ved-

no bolj ogrožene.  Le s skupnim prizadevanjem lahko poskrbimo za var-

stvo čebel in njihov življenjski prostor.  

K ozaveščanju  pomena čebel pomembno vplivajo dogodki, ki jih orga-

nizirajo lokalna čebelarska društva, Čebelarska zveza Slovenije, obele-

ževanje slovenskega tradicionalnega zajtrka, sprejetje svetovnega dneva 

čebel na pobudo ČZS, ki ga praznujemo 20. maja, čebelarski krožki, 

različne dejavnosti po slovenskih šolah na tematiko čebel idr.  

Ker je OŠ Griže neposredno povezana s čebelarsko tradicijo, v Grižah 

je namreč pred več kot 200 leti deloval duhovnik Janez Goličnik, kate-

rega zasluga je 1. slovenski prevod knjige znamenitega slovenskega 

čebelarja Antona Janše, ki je deloval na Dunaju, smo se v letošnjem 

Unescovem mednarodnem projektu, Pletemo niti mreže z brenčanjem 

čebel, odločili, da učencem podrobneje predstavimo čebele, čebelarstvo 

in njihov pomen za ljudi. 
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Griže 1A, 3302 Griže 

Avtorji fotografij (od leve proti desni): Tomaž Oštir, 

Bojan Tavčar, Anamarija Cencelj 



Čebele in njihovo življenje bomo spoznavali  v četrtek, 23. 5. 2019, v okviru 8. mednarod-

nega Unescovega projekta Pletemo niti mreže z brenčanjem čebel. K sodelovanju vabi-

mo Unescove vrtce, osnovne in srednje šole ter vzgojno-izobraževalne ustanove Spo-

dnje Savinjske doline. 

Dan bomo začeli s sprejemom udeležencev in uvodnim pozdravom v telovadnici šole. Sledi-

lo bo delo v delavnicah, po kosilu pa zaključna prireditev. 

Mentorji sodelujočih šol boste v času poteka delavnic lahko obiskali mesto Žalec. 

V vrtcih naj otroci čebele, njihovo življenje, povezanost s kulturno dediščino in pomen za 

človeka spoznavajo in predstavijo z risbicami, izdelki, plesom, petjem … Poročilo o izpeljani 

aktivnosti nam pošljite do ponedeljka, 15. 4. 2019,  na naslov: 

 OŠ Griže, Griže 1A, 3302 Griže, s pripisom za projekt: Pletemo niti mreže z brenčan-

jem čebel ali 

 na elektronski naslov: matjaz.mavhar@os-grize.si  (ZADEVA: UNESCO PROJEKT – 

ČEBELE). 

Veseli bomo, če nam boste poslali tudi kakšen izdelek. Izdelke opremite z naslednjimi poda-

tki:  

 imenom zavoda,  

 imenom in priimkom ustvarjalca ter njegovo starostjo, 

 imenom in priimkom vzgojitelja, ki je otroka usmerjal k ustvarjanju. 

Iz Unescovih osnovnih šol Slovenije in šol Spodnje Savinjske doline vabimo k sodelovanju 

v delavnicah po tri učence iz 2. ali 3. VIO, iz srednjih šol pa po dva dijaka 1. ali 2. letni-

ka. 

Izpolnjene prijavnice nam pošljite do ponedeljka, 15. 4. 2019, na elektronski naslov: 

 matjaz.mavhar@os-grize.si  (ZADEVA: PRIJAVA UNESCO DELAVNICA ) 

Kotizacija za posameznega učenca projekta znaša 10 €. Zanjo izstavimo račun po izpelja-

nem projektu. Sodelujoči vrtci so opravičeni plačila kotizacije. Se veselimo skupnega delova-

nja. 

Vodja projekta, Matjaž Mavhar                                                    Ravnateljica: Marija Pavčnik 

Vodja Unesca na šoli, Martina Petelinek 
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