
SOBOTNICA: SLADEK KOT MED 

V soboto, 22. 11., je na šoli potekala delavnica za nadarjene učence od 4. do 7. 

razreda. Tema tokratnega srečanja, pogovora ter ustvarjanja je bila med.  

 

Učenci 4. in 5. razredov so se udeležili 

angleške jezikovne delavnice, kjer so spoznali 

čebelo, se spraševali kje, kako živi in zakaj je 

tako pomembna ter jo narisali.  

Izdelali so tudi panje iz papirja in vanje 

dopisali pomembnejša spoznanja. Sedaj 

krasijo šolsko jedilnico. 

Tudi v naravoslovni delavnici so bili učenci 4. 

in 5. razredov zelo delavni. Nikita, osmošolka, jih je naučila kuhati ingverjev medeni 

napitek. Ob tem so se naučili, kaj pomeni 

vrela voda, kaj je ingver in zakaj medu in 

limoninega soka ne smemo dati v vročo 

vodo. Četrtošolci so izdelali svoj osebni grb, 

okušali različne vrste medu in o njih napravili 

plakat. Na koncu pa so igrali družabno igro, s 

katero so ponovili znanje o čebelah in 

pridelavi medu.  

Petošolci so ugotavljali, da nam čebele 

poleg medu dajejo tudi druge dragocene 

pridelke: čebelji strup, matični mleček, 

propolis in vosek. O vsem tem smo se natančno poučili in prav tako izdelali plakat. 

Tudi učenci 6. in 7. razredov so se udeležili jezikovne delavnice, kjer so morali uporabiti 

vse svoje jezikovne spretnosti in veliko 

domišljije. Najprej so se posladkali z medenimi 

rezinami, da bi jim beseda ob ustvarjanju 

podajanke laže tekla. Pisali so medeno 

zgodbo tako, da so drug za drugim ustvarjali 

svoj del zgodbe. Na koncu so ugotovili, da ni 

nihče predvidel, kako se bo zgodba 

razpletla! 

Ogledali so si tudi panjske končnice in sličico 

izbrane ploščice najprej ubesedili v zgodbo, 

nato pa jo narisali na leseno ploščico. To 

bodo kasneje tudi pobarvali in pokazali na stojnici evropske vasi v mestu. 



V naravoslovni delavnici pa so si učenci najprej ogledali kratek film o čebelah in 

njihovih pridelkih. Nato so okušali različne vrste 

medu, kjer so bili predvsem osredotočeni na 

barvo, vonj in okus. Ugotovili so, da se različne 

vrste medu razlikujejo med seboj. O tem in drugih 

lastnostih medu so poiskali tudi podatke v različni 

literaturi in tako je skozi obe delavnici nastal 

zanimiv plakat.  

Eksperimentalno smo ugotovili, da imajo snovi 

različno gostoto in izračunali gostoto medu. Kot 

okrepčilo na koncu delavnice pa smo si pripravili 

medeno mleko. 

Učenci so bili zelo delovni, spoznali so med in različne druge pridelke čebel, se prelevili v 

prave degustatorje, opazovalce in ustvarjalce. Z zadovoljstvom smo zapustili šolo, z 

mislimi že na naslednjo Sobotnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 


