
ČEBELICA ROSE 

 

2021! Prišlo je novo leto, a žal je virus Covid-19 še vedno tu. Dobra stvar je ta, da so 

šole odprte in da so učenci zelo navdušeni. 

Covid-19 jih je prisilil, da jih ni bilo v šolah. Zdaj se vsi skupaj spet igrajo s svojimi 

najljubšimi igrami. Vendar morajo biti previdni. To pomeni, da morajo nositi maske 

in imeti medsebojno razdaljo, a so vsaj znova skupaj. 

Njihovi učitelji morajo odpirati okna, da prezračijo učilnico, čeprav je bilo zunaj 

hladno. 

Nekega dne je skozi odprto okno v učilnico priletela čebela. Nekateri otroci so bili 

prestrašeni, nekateri ne. Čebela je sedla na pano, kamor so otroci obesili svoje slike. 

Pogledala nas je in ne da bi kaj takega pričakovali, nam je začela pripovedovati 

zgodbo. 

“Nekoč, nedaleč od tu na gori Paggaio, je v bujnem gozdu, polnem dišav, živela 

čebela s svojim možem. Čebela je pričakovala otroka. Oba sta bila zelo vesela in 

skupaj sta si predstavljala, kako bo izgledal njun otrok. Bila bo prva čebela, ki se bo 

rodila v panju to pomlad, zato bi bila še toliko bolj posebna. Nista vedela, kakšno 

ime bosta dala novorojenemu otroku. Na srečo se je čebela rodila in je bila res 

posebna. Imela je čudovite, pametne oči in lica rožnata kot vrtnice.” 

Nekega dne so se šolski otroci odpravili na gozdni izlet. Smeh in glasovi so zbudili 

čebelico, ki je hitela pogledat, kaj se dogaja. Otroci so jo videli in bili prestrašeni, 

tako kot ti sedaj. Čebelica je spregovorila in jim rekla, da jih bo vodila do gozda, kjer 

je bila doma. Otroci so bili navdušeni in eden za drugim so ji povedali svoje ime. Ko 



je prišla na vrsto čebelica, je oklevala in spustila glavo, rekoč, da še vedno nima 

imena, ker se njeni starši niso mogli odločili kakšno naj bo. Nato pa je eden od otrok 

zavpil: »Ti bi se morala imenovati Rose!! Ker so tvoja lica rožnata kot vrtnice!«. Vsi 

so se strinjali in od takrat naprej se je čebelica imenovala Rose. Čebelica se je ustavila, 

priklonila in rekla: “Jaz sem Rose! Danes sem prišla sem, ker že dolgo časa nisem 

srečla otrok v svojem gozdu. Resnica je, da sem čakala, da me obiščejo v mojem 

gozdu, da jim ponudim svoj hranljivi med, ki ga z drugimi čebelami delam z veliko 

ljubezni. Pa tudi, da jim dam zelišča, ki jih gojimo na naši blaženi gori.” 

Otroci so pojasnili, da gozda niso mogli obiskati, ker so bile šole zaradi virusa Covid-

19 dolgo časa zaprte.  

Nato jim je čebelica rekla, da se ji mudi obiskati čim več vrtcev in šol, da jim ponudi 

dobrote, ki jim jih je prinesla. Otroci morajo jesti med in piti sirup gozdnih zelišč, 

da ostanejo zdravi. 

Otroci so se od nje poslovili in ji pripravili vrečko za na pot z dobrotami, ki so jih 

imeli za zajtrk. Nazadnje so ji predlagali, naj ne pozabi obiskati drugih držav, ker 

virus Covid-19 je prizadel vse na svetu. 

Mogoče bo Rose obiskala tudi vaš vrtec... 


