
»Vsi panji so bili enaki, čebelar pa si je želel, da bi 

njegove čebelice imele lepe in pisane domove, zato je 

panje pobarval in poslikal. Tako so postali čebelnjaki 

pisani in lepi po vsej Sloveniji…« 

 

Pobarvajmo panjske končnice ● 

Let's paint beehive panels 
Umetnost skrbnega gojenja medonosnih čebel in znanje, kako pridelati 
med, sta bila še nedolgo nazaj ponos umnega kmečkega gospodarja, lep, 
lepši, najlepši čebelnjak pa dokaz vrednosti kmetije. Končnice panjev so 
zvečine krasile preproste barve, ki so ustvarjale zanimiv barvni sklad in 
barvit poudarek pokrajine, še bolj občudovane pa so bile poslikave, ki 
so prikazovale prizore, v katerih nastopajo ljudje in živali. In to ne 
kakršnekoli poslikave, ampak zaključeni prizori, ki pripovedujejo 
zgodbo brez besed. Veliko je duhovitih, bistrih in šegavih komentarjev 
stvarnosti tedanjega življenja, upodobitev pregovorov in ljudskih rekel... 
Te končnice so še posebno zanimive, saj govorijo o koreninah, ki nas 
vpenjajo v prav ta kos sveta in med prav te ljudi. Pričujoča knjiga o 
panjskih končnicah in o motivih na njih v prvi vrsti spregovori otrokom 
in tujcem. Avtor Tomislav Rene Čopi je v knjigi, ki je hkrati tudi 
pobarvanka, izbral 12 končnic. Vsako najprej predstavi barvno in v 
skoraj naravni velikosti ter o njej pove nekaj stavkov v slovenščini in 
angleščini, v katerih pojasni dogajanje v prizoru in doda poučne 
informacije. Besedilo je odlično izhodišče za pogovor o marsičem, na 
primer, kako so živeli nekoč in kako danes, čemu so se smejali,  kaj jih 
je skrbelo, kako so pridelali hrano, kakšen so bili odnosi med ljudmi in 
odnos do živali… Na sosednji strani knjige je enak prizor črno bel, 
namenjen barvanju. Pobarvanka je lahko prijetna in poučna prostočasna 
dejavnost za otroke in odrasle, pa tudi izvirno darilo za tujce. 
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