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Včelaříci - tvorba oddělku 

Chtěli by jste si po shlédnutí videa také udělat svůj vlastní oddělek? Pojďme si návod ještě jednou vštípit do 

paměti řešením následujících otázek a úloh. 

Kvízové otázky 

1. Jakými způsoby můžeme získat nové včelstvo? Správných odpovědí může být více. 

a. tvorbou oddělků 

b. přesypáním části včel z jednoho úlu do druhého 

c. chycením roje 

2. Jaké rámky hledáme v mateřském včelstvu pro tvorbu oddělku? 

a. S otevřeným plodem, mednými a pylovými zásobami. 

b. Se zavíčkovaným plodem, mednými a propolisovými zásobami. 

c. Se zavíčkovaným plodem, mednými a pylovými zásobami. 

3. Do bedýnky pro tvorbu oddělku dáme souš, kterou 

a. polijeme vodou. 

b. potřeme medem. 

c. posypeme pylem. 

d. posypeme moučkovým cukrem. 

4. Co uděláme na závěr tvorby oddělku? 

a. Sklepeme do bedýnky trubce. 

b. Přendáme matku z mateřského úlu. 

c. Sklepeme do bedýnky mladušky. 

5. Do mateřského úlu poté přidáme  

a. rámky s mezistěnami pro zabránění rojové nálady. 

b. rámky s mednými zásobami. 

c. rámky se soušemi pro rychlý medný přínos. 

6. Do oddělku nakonec přidáme 

a. více trubců 

b. trubčici 

c. mladou matku 

7. Nově vzniklé včelstvo musíme podnítit k práci 

a. přidáním trubců 

b. přikrmováním cukerným roztokem v poměru 3:2 

c. přikrmováním cukerným roztokem v poměru 1:1 
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Pohádka o Perníkové chaloupce 

Fantazii se meze nekladou. Zkusme si pohádku o Perníkové chaloupce upravit z pohledu včel a včelaře. 

Bylo, nebylo. Jednoho dne se Jeníček s Mařenkou vydali do lesa. Protože rádi zkoumali neznámá místa, 

vyrazili cestou, kterou ještě nikdy nešli. Po několika kilometrech svižné chůze dorazili ke krásně voňavé 

chaloupce. Chaloupka byla celá z medového perníku. Mnoho cihel i tašek však bylo “ožraných” od různé 

zvěře i od hladových turistů. Před chaloupkou stála bába a naříkala: “Já nebohá. Mám si opravit chaloupku. 

Vše ale zdražilo. Nejvíce med. Jak já jen pořídím med na opravu chaloupky?” 

Jeníček ihned odpověděl: “Dobrý den, babičko. My Vám pomůžeme si pořídit vlastní včely. Budete mít svůj 

med a Vaše perníčky mohou být lepší a levnější.” 

Bába se zaradovala: “Dobrý den, děti. Vy by jste to dokázaly? Pokud ano, upeču vám zdarma obrovský 

perník pro celou vaši rodinu.” 

Mařenka, která byla stejně jako Jeníček členkou včelařského kroužku, povídala: “Také já Vám přeji hezký 

den. Podívejte se na Vaši jabloň. Zrovna se tam usadil roj. Pojďte. Pomůžeme vám ho chytit a můžete mít i 

letos první med.” 

Jeníček a Mařenka chytili roj do narychlo zhotoveného perníkového úlu. Včely si úl rychle oblíbili, protože 

byl velmi sladký. 

Protože bába dala na rady dětí a včely měly stále co jíst, ještě tentýž rok daly včely bábě mnoho medu. 

Bába pak upekla mnoho perníčků, z nichž některé použila na opravu své chaloupky. Další dala dětem. 

KONEC 

 

Pokuste se odpovědět na následující otázky. 

1. Jak Jeníček s Mařenkou chytili roj? 

2. Jak mohli pomoci včelám k nasbírání více medu? 

3. Jaký materiál je podle vás nejhodnější na stavbu stálého včelího úlu? 

4. Zkuste vymyslet, jaké rady mohla bába dostat od dětí. 

5. Zkuste bábě poradit ten nejlepší recept na pečení medových perníků. 
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Včelaříci - tvorba oddělku - ŘEŠENÍ 

Kvízové otázky 

1. Jakými způsoby můžeme získat nové včelstvo? Správných odpovědí může být více. 

a. tvorbou oddělků 

b. přesypáním části včel z jednoho úlu do druhého 

c. chycením roje 

2. Jaké rámky hledáme v mateřském včelstvu pro tvorbu oddělku? 

a. S otevřeným plodem, mednými a pylovými zásobami. 

b. Se zavíčkovaným plodem, mednými a propolisovými zásobami. 

c. Se zavíčkovaným plodem, mednými a pylovými zásobami. 

3. Do bedýnky pro tvorbu oddělku dáme souš, kterou 

a. polijeme vodou. 

b. potřeme medem. 

c. posypeme pylem. 

d. posypeme moučkovým cukrem. 

4. Co uděláme na závěr tvorby oddělku? 

a. Sklepeme do bedýnky trubce. 

b. Přendáme matku z mateřského úlu. 

c. Sklepeme do bedýnky mladušky. 

5. Do mateřského úlu poté přidáme  

a. rámky s mezistěnami pro zabránění rojové nálady. 

b. rámky s mednými zásobami. 

c. rámky se soušemi pro rychlý medný přínos. 

6. Do oddělku nakonec přidáme 

a. více trubců 

b. trubčici 

c. mladou matku 

7. Nově vzniklé včelstvo musíme podnítit k práci 

a. přidáním trubců 

b. přikrmováním cukerným roztokem v poměru 3:2 

c. přikrmováním cukerným roztokem v poměru 1:1 

d. zapalování 

e. nastartování 
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Pohádka o Perníkové chaloupce 

Neexistuje jediné správné řešení. Proto ho zde schválně neuvádíme. 

 

 


