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DELOVNI LISTI - ČEBELARSTVO 

Ime in Priimek: ____________________________________________ 

Datum: __________________________________________________ 

 

 

1. V čebelji družini živijo različni osebki. Napiši, razvrsti in poveži posamezne osebke 

po številu osebkov, ki živijo v čebelji družini, od najštevilčnejših do najmanj 

številčnih. Odgovor najdeš v poglavju Spoznaj čebeljo družino in bivališče čebel 

(Čebela se predstavi, str. 10- 12). 

 

1. ____________________________  

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

 

2. Vpiši, ali so trditve pravilne (DA) ali nepravilne (NE): 

 

a) čebela je žuželka s popolno preobrazbo      ___      

b) troti nabirajo medičino in mano        ___ 

c) pašne čebele pokrivajo zalego      ___ 

d) kadar želimo matico prijeti, jo primemo za zadek   ___ 

e) AŽ panj v Sloveniji prevladuje pred drugimi panjskimi sistemi ___ 

f) rojenje je naravno razmnoževanje čebel     ___ 

g) čebelje telo prekriva plast hitina       ___ 
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3. V poglavju Čebelji pridelki (Čebela se predstavi, str. 45) najdeš vsebino o čebeljih 

proizvodih, ki jih čebele naberejo, predelajo, izločijo iz žlez ali izdelajo. Pojme na 

levi strani poveži z opisi na desni strani. 

 

POJMI    OPIS 

med ali strd    lepljiva smolnata snov, ki jo čebele naberejo na rastlinah 

cvetni prah ali pelod  snov, ki jo čebele izločajo iz žlez, ki ležijo na trebušni strani 

vosek     izloček žleze strupnice  

zadelavina ali propolis  je snov, ki jo čebele predelajo iz medičine ali mane 

matični mleček   izloček krmilnih žlez v glavi mlade čebele 

čebelji strup    grudice, ki jih čebele prinašajo s prašnikov cvetlic v panj  

 

4. Na fotografiji je čebela z/s – OBKROŽI pravilen odgovor: 

 

a) cvetnim prahom 

b) propolisom 

c) medom  

d) matičnim mlečkom 

e) nektarjem oz mano 

f) čebeljim strupom 

 

 

5. Čebele ogrožajo številni dejavniki. Zapiši vsaj tri: 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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6. V nadaljevanju reši križanko. Dobil boš odgovor na vprašanje, kaj zagotavljajo 

opraševalci. Odgovore najdeš v poglavju Čebele in opraševanje (Čebela se predstavi, str. 69 

do 71). 
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GESLO  

      
14.       

       
_______________________________  

      
15.              

     

  

 

1. Z oprašitvijo te vrste sadnega drevja za skoraj 40 odstotkov povečamo pridelek  ….. 

2. Čebele privablja poleg vonja, barve in oblike cvetov tudi ….. 

3. Žuželke, ki jih gojijo čebelarji v Sloveniji. 

4. Rastline, ki jih oprašujejo čebele. 

5. Čebele, ki delajo gnezdo v luknjah lesa, stene, tal. 

6. Vrtnina, ki jo oprašujejo čebele. 

7. Skupina žuželk, ki oprašujejo rastline. 

8. Drevo, ki je medonosno in ki je tudi simbol Slovenije. 

9. Rdeč sadež, katerega cvet zgodaj spomladi oprašijo opraševalci. 

10. Kmetijska panoga, ki je odvisna od opraševalcev. 

11. Poljska medonosna kultura, ki jo imajo radi tudi zajci. 

12. Imajo daljši rilček kot čebele. 

13. Z dobro kmetijsko prasko poskrbijo, da se ohranjajo opraševalci. 

14. Ta sredstva za varstvo rastlin uporabljamo skrajno previdno (kratica). 

15. Poleg sadja in poljskih kultur se z opraševanjem poveča tudi pridelek …. 


