
Na koroški malčkovi zabavi pridni kot 

čebelice 
 

Največjo športno-rekreativno prireditev na Koroškem so v Dravogradu pričeli s kolesarskim 

sejmom, otroškim tekom in zaključili z otroško športno zabavo z medenim pridihom. Ob 

svetovnem dnevu čebel so namreč pripravili več čebelarskih delavnic, otrokom pa podarili še 

tisoč medenih napitkov. 

   

Osveščanju, o pridnih in aktivnih malih prijateljicah, ki letos prvič obeležujejo svoj dan - 

svetovni dan čebel, so se pridružili tudi na letošnji koroški športno-rekreativni 

prireditvi. Simono Žilavec, ki z družino na malčkovo zabavo prihaja že peto leto, smo opazili 

pri oglednem panju, v katerem je brenčalo kar 2000 čebel. "Super, da je letošnje dogajanje 

sovpadlo z dnevom čebel, saj so te ogrožene," je povedala. Njena hči Ela, ki ima čebelice 

posebej rada, je poskusila tudi gozdni med in medenjake s stojnice dravograjskega 

čebelarskega društva. 

 
URŠKA POLANC 

Žan Lasič, ki je med čebelicami poiskal tudi matico, nam je na vprašanje, kaj čebele 

pravzaprav počno, brez pomisleka odgovoril:" Nabirajo med." Dobro je, da že najmlajši 

spoznajo več o pomenu čebel, tudi kako pomembne so za naše življenje, nam je 

pojasnil Miran Kadiš, predsednik dravograjskega čebelarskega društva. "Tukaj imajo 

možnost napraviti prvi stik s čebelami, spoznati, kako pomembne so kot opraševalke, ter se 

soočiti s problemom njihove ogroženosti. Kot navajajo strokovnjaki, če izginejo, bi nam lahko 

samo v petih, šestih letih zmanjkalo hrane, " je še povedal. Zbranim je pojasnil, da je v 

oglednem panju vedno okrog 35 stopinj, v njem je poleg čebel in ene matice še pokrita čebelja 

zalega - bube, pokrite z voskom, iz katerih se bodo na 21 dan rodile čebele.  
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URŠKA POLANC 

Anže Lasič, ki na malčkovo zabavo že peto leto spremlja svojega sina Žana, je ob povedanem 

nasmejan pripomnil: "Okrog čebel je cela znanost, ne nabirajo samo medu." 

 
URŠKA POLANC 

Pridni in marljivi 

Prireditev so popestrile tudi čebelarske delavnice za otroke, ki so jih pripravila lokalna 

čebelarska društva in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Na temo čebelarstva so z 

najmlajšimi soustvarjali tudi dijaki in mentorji Šolskega centra Slovenj Gradec, ki so zanje 

pripravili tudi medene napitke Maja in Vili. Otroci so barvali tudi panjske končnice, da bodo 

polepšali domovanje čebel, z njimi bo namreč društvo okrasilo panja. 

 
URŠKA POLANC 
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"Iz rolic izdelujemo čebelice, rišemo jim usta, zalepimo jim tudi krila," je povedala 

dijakinja Kaja Zavratnik, ki je z otroki izdelala okoli sto čebel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URŠKA POLANC 

Otroci so plezali tudi po mobilni plezalni steni, skakali po napihljivih igralih, ter peli in plesali 

skupaj z glasbenimi gosti. Pred zabavo pa se jih je kar 450 udeležilo še Malčkovega teka v 

grajskem parku na Ravnah. Za tekaško motivacijo je poskrbel Miha Deželak, ki je kot 

ambasador gibanja Malčkovega športa skupaj z otroki pretekel zastavljeno traso. 

Objavljeno v Časniku Večer, dne 20. 5. 2018, avtorica prispevka Urška Polanc (članek 

dostopen na: https://www.vecer.com/na-koroski-malckovi-zabavi-pridni-kot-cebelice-

6475206) 
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