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Ve dvou dílech jste se mohli seznámit se základy anatomie včely medonosné. Pojďte se pokusit vyřešit 

další úkoly, které jsme si pro vás připravili. 

Spojovačka 

Na následujícím obrázku se pokuste spojit modré body, zelené body a červené body. Pravděpodobně 

získáte obrys včely. Zkuste do obrázku doplnit to, co včele chybí. Zkuste obrázek vylepšit. Pokuste se 

dokreslit situaci, kdy by mohla býti včela v takové pozici, jako má na obrázku. 

Angličtina a anatomie včely 

Správný mladý včelař by měl čerpat informace i ze zahraniční literatury nebo zahraničních webových 

stránek. V pravém sloupečku tabulky máte uvedené anglické výrazy, v levém české. Zkuste přiřadit 

odpovídající si výrazy k sobe. 

 

English  česky 

head zadeček 

abdomen žihadlo 
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thorax zadní noha 

sting hlava 

antenna přední křídlo 

compound eye hruď 

forewing tykadlo 

hindleg složené oko 

 

Kvízové otázky 

1. Kolik má včela na každé straně voskových zrcadélek? 

a. dvě 

b. tři 

c. čtyři 

2. K čemu neslouží sosák včely? 

a. k nasávání nektaru 

b. k čištění buněk 

c. ke krmení plodu 

d. k míchání vosku 

3. Co obsahuje většinu objemu hrudi včely? 

a. letové svaly 

b. srdce 

c. plíce 

d. žaludek 

4. Co umožňuje včele chodit po okenní tabulce? 

a. drápky na posledním článku nohy 

b. přilnavý polštářek na posledním článku nohy 

c. chloupky na zadečku (zvyšují tření) 

5. Na kterém páru nohou má včela trn k vypichování pylových rousek? 

a. na prvním 

b. na druhém 

c. na třetím 
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6. Jak velkou hmotnost může tvořit plný výkalový váček? 

a. 20 % hmotnosti včely 

b. 50 % hmotnosti včely 

c. 80 % hmotnosti včely 

7. U které včely je výrazně vyvinutá kusadlová žláza? 

a. u dělnice 

b. u trubce 

c. u matky 

8. K čemu slouží jednoduchá očka včely? 

a. k vnímání intenzity světla 

b. k vnímání barvy světla 

c. k 3D vidění 

 

Tip pro snadnější vstřebávání anatomie 

Nakreslete si obrys včely medonosné. Ten si několikrát okopírujte. Do obrysů si postupně doplňujte 

informace o anatomii včely, které jsou pro vás důležité. 

Pro každého je důležité něco jiného.  

Pro začátek si můžete například zakreslit následující části včely. 

sosák, hltan, medový váček, česlo, žaludek, výkalový váček, složené oči, žíhadlový aparát, voskové žlázy, 

košíček, pylový trn, háčky na křídlech, Nassonova žláza, srdce  
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Angličtina a anatomie včely 

 

English  česky 

head hlava 

abdomen zadeček 

thorax hruď 

sting žihadlo 

antenna tykadlo 

compound eye složené oko 

forewing přední křídlo 

hindleg zadní noha 

 

Kvízové otázky 

Kvízové otázky 

1. Kolik má včela na každé straně voskových zrcadélek? 

a. dvě 

b. tři 

c. čtyři 

2. K čemu neslouží sosák včely? 

a. k nasávání nektaru 

b. k čištění buněk 

c. ke krmení plodu 

d. k míchání vosku 

3. Co obsahuje většinu objemu hrudi včely? 

a. letové svaly 

b. srdce 

c. plíce 

d. žaludek 

 



ANATOMIE II. – VČELAŘÍCI (6)  
 

VČELÍ STRÁŽ, z.s., www.vcelistraz.cz, www.vcelarici.cz, e-mail: vcelarici@email.cz (autor textu – Jan 
Podpěra)  
 

5 

4. Co umožňuje včele chodit po okenní tabulce? 

a. drápky na posledním článku nohy 

b. přilnavý polštářek na posledním článku nohy 

c. chloupky na zadečku (zvyšují tření) 

5. Na kterém páru nohou má včela trn k vypichování pylových rousek? 

a. na prvním 

b. na druhém 

c. na třetím 

6. Jak velkou hmotnost může tvořit plný výkalový váček? 

a. 20 % hmotnosti včely 

b. 50 % hmotnosti včely 

c. 80 % hmotnosti včely 

7. U které včely je výrazně vyvinutá kusadlová žláza? 

a. u dělnice 

b. u trubce 

c. u matky 

8. K čemu slouží jednoduchá očka včely? 

a. k vnímání intenzity světla 

b. k vnímání barvy světla 

c. k 3D vidění 

 


