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Prvý mesiac pôsobenia nášho školské-
ho včelárskeho krúžku pri ZŠ v Štiavniku
nám počasie veľmi prialo. Po úvodných
troch teoretických stretnutiach sa nám spo-
ločne s deťmi podarila aj dlhšia návšteva
včelnice. Deti si so zvedavosťou a nadše-
ním v očiach nasadili včelárske klobúky
a vyskúšali si správne držanie dymáka a vari
aj svoje prvé naozajstné dymenie do úľa.

Prvá reakcia našich „krúžkarov“ na
včelnici bola troška rozpačitá. Nad otvore-
ným úľom sa niektorí žiaci trošku zarazili,
možno niektorí zvažovali aj rýchly útek, no
napokon - najmä keď videli miernosť jeho
obyvateliek, sa každý jeden z nich odvážil
a pohladkal včielky holou rukou.

Na našej školskej včelnici sme si v pra-
xi pozreli zloženie úľa, nakukli sme do skla-
du súší, ukázali sme si rozdiel medzi rámi-
kom so zatavenou medzistienkou a plástom
vystavaným včielkami. Pozorovali sme to,
čo sa dá v jeseni pozorovať na podložke úľa.

Ako vedúcej včelárskeho krúžka mi
bolo jasné, že nie je potrebné zahltiť im hla-
vy zbytočným množstvom pojmov hneď na
začiatku, nakoľko väčšina z nich nemá so
včelárením žiadne skúsenosti.

Ako sa darí nášmu včelárskemu krúžku pri ZŠ v Štiavniku…

Predomnou bola veľká výzva, – ako ich
čo najrýchlejšie a natrvalo zbaviť počiatoč-
ného strachu zo včelieho žihadla. Keď sme
si všetko pekne popozerali a vysvetlili, že
s končiacou prácou okolo včiel už taká
možnosť nemusí byť, zopár chlapcov nabra-
lo odvahu a vzalo rámiky obsypané včela-
mi odvážne do rúk. Ostatní sa po chvíľke
zbierania odvahy pridali. A tak sme zo včel-
nice odchádzali už ako „skúsení včelári, čo
sa včielok neboja ...“

V centre voľného času prebieha v tých-
to zimných mesiacoch výučba teórie dopl-
nená o veľké množstvo názorných ukážok
a videí týkajúcich sa určitých včelárskych
tém a okruhov v súlade s našim plánom
práce.

Spoločne sme spoznali už anatómiu
včely, trúda aj matky, - ich životný cyklus.

V malíčku už máme zloženie ich obydlia –
včelieho úľa, históriu a samotnú dôležitosť
včely a včelára pre spoločnosť. Veľkému zá-
ujmu detí sa tešila predovšetkým prezentá-
cia techniky (hlavne profesionálnej) na vy-
táčanie medu a odvčelenie rámikov.

Naše stretnutia ozvláštnili ukážky vče-
lárskeho náradia a pomôcok, navliekanie
drôtika do rámikov a stáčanie sviečok.

Momentálne na našich stretnutiach pre-
beráme včelársky rok, konkrétne zimné ob-
dobie a s ním spojené práce na včelnici. Deti
majú už veľa vedomostí, ktoré si opakujú
pri krížovkách, kvízoch, hrách a súťažiach,
ktorými sa snažím spestriť výučbu i naše
stretnutia školského včelárskeho krúžku pri
ZŠ Štiavnik.

 Tak, ako sme obaja s manželom pred-
pokladali, spomedzi detí sa nám kryštali-
zujú nádejní mladí včelári. A poviem vám,
že sú to takí malí nadšenci, ktorí chodia na
krúžok s úplnou pravidelnosťou, - či vonku
mrzne, alebo len prší ?…..
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