
TRADICIONALNI SLOVENSKI 
ZAJTRK

NARAVOSLOVNI DAN



ZAKAJ IMAMO TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK?
• ZDRAV ZAJTRK JE ZELO POMEMBEN

• Z ZDRAVIM ZAJTRKOM DOBIMO POTREBNE HRANILNE SNOVI: 
OGLJIKOVE HIDRATE (ZA ENREGIJO); BELJAKOVINE (ZA RAST) IN 
VITAMINE Z MINERALI

https://www.youtube.com/watch?v=OnQHO2uX1pAOGLEJ SI POSNETEK:

https://www.youtube.com/watch?v=OnQHO2uX1pA


ZAKAJ IMAMO TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK
• DA PODPREMO SLOVENSKO HRANO, 

• KER IMA MANJ KONZERVANSOV,

• IMA VEČ VITAMINOV, 

• JE DEL NAŠE TRADICIJE (KULTURE), 

• OHRANJAMO NEKATERE POKLICE IN ŽIVALSKE VRSTE



PRIPRAVI SI TRADICIONALNI SLOVENSKI
ZAJTRK

Dominik si je pripravil tradicionalni
zajtrk s kruhom.

Včasih so ljudje v naših krajih
namesto kruha uporabljali tudi 
polento. Polento so z vrvico
narezali na rezine in gor kaj 
namazali, npr. marmelado,
med ali bakala.
Sama rezino polente rada popečem
na maslu in nanjo pokapam med.
Po domače bi rekli: ke manjada.

PA DOBER TEK!!!!



MED

• Med je naravna sladka snov, ki ga izdelajo čebele tako, da v 
cvetovih nabirajo nektar ali pa zbirajo izločke živih delov 
rastlin ali izločke živali na živih delih rastlin. Zbran material 
nato pomešajo z lastnimi snovmi, ga shranijo, posušijo in 
pustijo zoreti v satju. 



MED

• Med je energijsko bogato živilo, saj vsebuje mešanico
sladkorjev in ga zato uvrščamo med naravne sladke snovi.

• Poleg sladkorja v manjših količinah vsebuje še številne druge
snovi, kot so encimi, aminokisline, organske kisline, vitamini,
minerale in elemente v sledovih ter druge bioaktivne snovi.



POMEN ČEBEL

• OPRAŠEVANJE

• Razmisli, kaj bi za človeštvo pomenilo, če bi čebele izumrle?

https://www.youtube.com/watch?v=g1q2ecPca54

OGLEJ SI POSNETEK

https://www.youtube.com/watch?v=g1q2ecPca54


ŽIVLJENJE ČEBEL

• Čebele si življenje oblikujejo v duplinah votlih dreves, medtem ko jih 
čebelarji gojijo v panjih. 

• Živijo v organiziranih skupnostih, ki jih imenujemo družina. V enem 
panju lahko živi do 60 000 čebel delavk, ena matica in okoli 1000 
trotov.



ŽIVLJENJE ČEBEL
• MATICA – je čebelja kraljica, ki nadzira delo ostalih čebel. Edino njeno 

delo je leženje jajčec. Iz jajčec se razvije ličinka, ki se hrani z matičnim 
mlekom. Matično mleko je izloček zelo mladih čebel, ki hranijo ličinke. 
Ličinke delavke po treh dneh začnejo uživati cvetni prah ali med, 
ličinke matice pa se še naprej hranijo z matičnim mlekom.

Matica se niti prehranjuje ne sama, ampak jo hranijo ostale čebele. 

Matica je označena z zelenim krogcem



ŽIVLJENJE ČEBEL

• Za večino opravil v panju skrbijo čebele delavke, ki si delo razdelijo po 
starosti. Mlajše čebele morajo narediti več kot starejše.

• Troti imajo eno samo nalogo – oploditi morajo matico, potem pa jih 
čebele vržejo iz panja. 



KRANJSKA SIVKA

• V Sloveniji najbolj razširjena avtohtona vrsta (je po izvoru od nekdaj 
slovenska) je čebela z imenom KRANJSKA SIVKA. Je tudi zaščitena vrsta 
čebele.



ČEBELARSKI MUZEJ

• KRANJSKO SIVKO SI LAHKO OGLEDAŠ V ČEBELARSKEM MUZEJU V 
RADOVLJICI: 



PANJ ALI ČEBELNJAK
• Panj je zaboju podobna priprava namenjena bivanju čebel.

• Čebelnjak je stavba ali prostor, v katerega zložimo panje pod skupno 
streho.

• Panjske končnice: nekoč so čebelarji vsak panj posebej poslikali s 
prizori iz vsakdanjega življenja; temu so rekli PANJSKE KONČNICE

https://www.youtube.com/watch?v=GWan2DUpkFs

https://www.youtube.com/watch?v=GWan2DUpkFs


Prva naloga

• Reši križanko: Klikni na številko in prikazalo se bo vprašanje!

• https://learningapps.org/display?v=pt2uud9zt20

https://learningapps.org/display?v=pt2uud9zt20


IN ZDAJ TVOJA DRUGA NALOGA – IZDELAJ 
PANJSKO KONČNICO
• Najprej si oglej, kako se zares poslika panjsko končnico.

• https://www.youtube.com/watch?v=QG_t_jRElQ4

• Sedaj pa veselo na delo:

Kaj potrebuješ?

KARTON 

Če nimaš kartona, nič hudega. Lahko uporabiš rolico toaletnega papirja,
ki jo navpično prerežeš in jo obtežiš, da se ti pri slikanju ne bo ovijal.
Pri tem mimogrede ugotoviš, da je glavna ploskev valja – PRAVOKOTNIK. 

+  slikarski material (flomastri, tempere, vodene barvice)

https://www.youtube.com/watch?v=QG_t_jRElQ4


SEDAJ UPORABI DOMIŠLJIJO?



PA ŠE IZZIV – ČE ŽELIŠ, LAHKO SPEČEŠ 
SLASTNE MEDENJAKE

•Sestavine: 
•500 g moke                
•150 g margarine
•150 g sladkorja v prahu
•150 g medu
•2 jajci
•1 žlica mletega cimeta
•1 žlica sode bikarbone

V skledo damo vse sestavine in jih zmešamo. 
Mešamo toliko časa, da nastane gosta masa.
Maso razvaljamo in iz nje oblikujemo manjše kroglice. 
Lahko uporabimo tudi modelčke in izrežemo piškote.
Na pekač damo papir za peko in nanj zložimo kroglice.
Paziti moramo, da jih damo bolj narazen, saj v pečici 
zelo zrastejo. 
Pekač za 12 minut potisnemo v pečico, ogreto na 
160 stopinj Celzija.



ZA KONEC PA ŠE MALO SLOVENSKE GLASBE –
že kar tradicionalna pesem ČEBELAR
• https://www.youtube.com/watch?v=OlZEtORgR-g

https://www.youtube.com/watch?v=OlZEtORgR-g


PA DOBER TEK


