
Hotel za žuželke 4. 5. - 22. 5. 

Vsem nam že zelo ustreza da bi šli na počitnice, na morje, v hribe, v hotel... V hotel? Kdo je 

sploh pomislil na hotel? No, če že mi ne moremo v hotel ga lahko kot dobri tehniki 

zgradimo... No ne za sebe, vendar za žuželke, ki nam lahko nato krajšajo čas ob tem, ko jih 

spremljamo. Vendar to ni vse kar s tem naredimo. 

Nanizal bom nekaj povezav s katerimi lahko obogatite svoje znanje o hotelih za žuželke, nato 

vam povem kakšna bo vaša naloga. 

https://www.lifetograsslands.si/rezultati-projekta/hoteli-za-zuzelke/ 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/1601 

https://govorise.metropolitan.si/zanimivosti/ste-ze-videli-hotel-za-zuzelke-ustvarite-ga-lahko-

tudi-na-vasem-vrtu/ 

https://www.bodieko.si/hotel-za-zuzelke 

Samo za idejo: http://www.lontech.si/hotel-za-zuzelke 

To je samo nekaj zanimivih povezav, ki vam lahko pomaga pri gradnji hotela za žuželke. 

Hotel za žuželke naj bo: 

·         postavljen skozi celo leto, 

·         na sončnem mestu, 

·         1,5 - 2 m nad tlemi, (razen če je večji) 

·         zaščiten pred vetrom in dežjem, 

·         usmerjen proti jugu ali jugozahodu, 

·         v bližini nektarja oz. cvetnega prahu. 

Katerim žuželkam pomagamo? 

·         pikapolonicam, 

·         čebelam samotarkam, 

·         strigalicam, 

·         čmrljem, 

·         tenčicaricam ... 
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Vse naštete žuželke nam bodi skozi celo vrtno sezono pomagale z bojem proti škodljivcem 

na okrasnem in zelenjavnem vrtu. Svetujemo vam, da hotela za žuželke ne premažete z 

laki in lazurami. 

Naloga 

Sedaj kar hitro k nalogi. To je projektna naloga zato se ne ustrašiti. Naloga bo za vsaj 2-3 

tedne dela pri tehniki. 

1.       Preglej povezave in se usposobi za izdelavo te zanimive in zahtevne naloge 

2.       Poglej kak naraven material najdeš doma, v gozdu, pri sosedu itd. 

3.       Izdelek načrtuj. Nariši skico izdelka na papir in označi mere s kotiranjem 

4.       Začni z izdelavo. Naj ti pomagajo starši in izkoristi le orodja, ki jih imaš doma in si z 

njimi sproščen 

5.       Pošlji vse napredke na učiteljev e-poštni naslov drasko.draskovic@guest.arnes.si, ter se 

z njim posvetuj, kaj in kako bi lahko naredil ta čudovit izdelek za dobrobit žuželk in 

narave  (fotografijo materiala, ki si ga uspel nabrati, skico izdelka in končni izdelek) 

Želimo vam uspešno izdelavo. 

Draško 

Peter 

Branko    
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