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V České republice je více míst, kde se můžeme vzdělávat o včelách a včelaření. Naši mladí včelaříci 

navštívili včelařský areál ve Chlebovicích. Pojďte si vyzkoušet, co se včelaříci během návštěvy naučili. 

Kvízové otázky 

1. Kde jsou Chlebovice? 

a. u Kolína 

b. u Frýdku Místku 

c. u Olomouce 

2. Kdo je Marie Knödlová? 

a. vedoucí kroužku, včelařský naučný areál Chlebovice 

b. vedoucí prodejny potravin 

c. vedoucí posilovny 

3. Jaká je nejvýznamnější činnost včel? 

a. výroba medu 

b. opylování rostlin 

c. výroba vosku 

d. výroba propolisu 

4. Kolik květů musí včely navštívit, aby nasbíraly 0,5 kg medu? 

a. 2000 květů 

b. 200 000 květů 

c. 2 000 000 květů 

5. Z čeho včely získávají bílkoviny? 

a. z pylu 

b. z mateří kašičky 

c. z medu 

6. V Chlebovicích je k vidění unikátní výstava jistých “strojů”. Jakých? 

a. automobilů Škoda 

b. medometů 

c. máselnic 

7. Z kolikátého století je velký klát, který je vystaven v naučném areálu v Chlebovicích? 

a. ze 17. století 

b. z 18. století 

c. z 19. Století 
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Návrh vlastního včelařského areálu 

Představte si, že si v kroužku budete chtít založit a postavit svůj vlastní včelařský areál. Váš areál bude 

členěn do několika oblastí. Do tabulky k jednotlivých oblastem vymyslete konkrétní věci, které by jste rádi 

prezentovali. Některé nápady máte již v tabulce uvedeny. 

 

Včelí pastva Anatomie včely Včelí produkty Včelí nemoci 

sázení 
nektarodárných dřevin 
 
kvetoucí rostliny v 
různých ročních 
obdobích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voskové žlázy 
 
medný váček 

med 
 
propolis 

léčba varroázy 
 
prevence chorob 

 

Zeměpis s “včelí tématikou” 

V České republice je mnoho míst (obcí, pohoří), které mají v názvu včely, jejich produkty nebo jinak 

připomínají včelaření. Zde si některé uvedeme. Vaším úkolem bude si obstarat podrobnou mapu a najít je. 

1. Medník 

2. Nová Včelnice 

3. Medonosy 

4. Včelník 

5. Medový Újezd 
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Včelaříci - Výlet do včelařského muzea - ŘEŠENÍ 

Kvízové otázky 

1. Kde jsou Chlebovice? 

a. u Kolína 

b. u Frýdku Místku 

c. u Olomouce 

2. Kdo je Marie Knödlová? 

a. vedoucí kroužku, včelařský naučný areál Chlebovice 

b. vedoucí prodejny potravin 

c. vedoucí posilovny 

3. Jaká je nejvýznamnější činnost včel? 

a. výroba medu 

b. opylování rostlin 

c. výroba vosku 

d. výroba propolisu 

4. Kolik květů musí včely navštívit, aby nasbíraly 0,5 kg medu? 

a. 2000 květů 

b. 200 000 květů 

c. 2 000 000 květů 

5. Z čeho včely získávají bílkoviny? 

a. z pylu 

b. z mateří kašičky 

c. z medu 

6. V Chlebovicích je k vidění unikátní výstava jistých “strojů”. Jakých? 

a. automobilů Škoda 

b. medometů 

c. máselnic 

7. Z kolikátého století je velký klát, který je vystaven v naučném areálu v Chlebovicích? 

a. ze 17. století 

b. z 18. století 

c. z 19. Století 
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Zeměpis s “včelí tématikou” 

V tabulce jsou uvedené vybrané informace nalezené v mapách. 

 

Název Druh, umístění Poznámky 

Medník hora, Hradišťko 
Středočeský kraj 

národní přírodní památka 
hora (417 metrů) 

Medník hora, u Vimperku 
Jihočeský kraj 

hora (974 metrů) 

Nová Včelnice obec, okres Jindřichův Hradec 
Jihočeský kraj 

leží na řece Kamenici 

Medonosy obec, okres Mělník 
Středočeský kraj 

leží na říčce Liběchovce 
na hlavní silnici mezi Liběchovem a 
Dubou 

Včelník místní název, Mníšek pod 
Brdy 
Středočeský kraj 

 

Medový Újezd obec, okres Rokycany 
Plzeňský kraj 

bývalé naleziště zkamenělin 
v blízkosti přírodní památka Medový 
Újezd 

 

 

 

 

 

 

 


