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Včelaříci - hmyzí hotely 

Přesmyčky 

Pro naši přírodu je velmi důležitý hmyz. Včelaříci se mohou “starat” kromě včel medonosných i o další 

hmyz. Ve videu zazněly názvy některých druhů. Zkuste je rozluštit v přesmyčkách. 

1. ÉČSNKOLU SEEČNÉITDM 

2. ÝOMTL 

3. RKŠOV 

4. ČEVAL AMŘÁOTSKA 

Kvízové otázky 

1. Jsou včely samotářky pro člověka něčím užitečné? 

a. Nejsou. Můžeme je nahradit včelami medonosnými. 

b. Jsou. Přispívají k opylovací činnosti. Některé rostliny jsou závislé výhradně na opylení jiným 

druhem hmyzu než včelou medonosnou. 

2. Čím se živí slunéčko sedmitečné? 

a. Slunéčko sedmitečné opyluje květiny. Živí se nektarem a pylem. 

b. Slunéčko sedmitečné má v oblibě zejména maso. Musíme proto dávat pozor, abychom ho 

při konzumaci masa venku omylem nesnědli. 

c. Slunéčko sedmitečné konzumuje mšice. Pomáhá tak zabraňovat jejich rozmnožení. 

3. Kam je vhodné hmyzí hotel umístit? 

a. Hmyzí hotel můžeme umístit kdekoli. Hmyz ho obydlí všude. 

b. Hmyzí hotel je vhodné umístit na slunné stanoviště v blízkosti kvetoucích rostlin. 

c. Hmyzí hotel musíme umístit do stínu. Hmyz nemá rád svit Slunce. 

4. Co můžeme v hmyzím hotelu pozorovat? 

a. Můžeme pozorovat včely samotářky i další hmyz při kladení vajíček. Můžeme sledovat vývoj 

larev po jejich zakuklení. 

b. Hmyz létá především v noci, proto u hmyzího hotelu nic zajímavého pozorovat nemůžeme. 

c. U hmyzího hotelu uvidíme více hmyzu. Nic dalšího pozorovat nemůžeme. 

5. Z čeho můžeme hmyzí hotel vyrobit? 

a. Pro stavbu hmyzího hotelu jsou nutné stonky bambusu. 

b. Každý druh hmyzu vyhledává různé dutiny. Můžeme tedy použít materiál dle našeho 

uvážení, například dřevo s navrtanými otvory různých průměrů, šišky, seno, bambusové 

stonky, cihly také s navrtanými otvory. 

c. Amatérsky vyrobený hmyzí hotel nebývá většinou obydlen hmyzem. Je nutné si ho zakoupit 

od odborníků, kteří znají přesné požadavky hmyzu. 
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Zajímavé názvy 

Mezi včely samotářky patří mnoho druhů hmyzu. Jejich české názvy bývají velice zajímavé. Za zmínku stojí 

maltářky, pískorybky, ruděnky, ploskočelky, olejnice. Jeden z dalších názvů se dozvíte vyluštěním 

následující doplňovačky.  

 

                 

 1                

 2                

 3                

 4                

 5                

 6                

 7                

                 

1. Přečkat zimu. 

2. Sladká šťáva v květech. 

3. Produkt včel, kterým je možno léčit například revmatické choroby. 

4. V úle žije většinou jedna matka, trubci a _______ . 

5. Produkt včel, kterým včely tmelí malé otvory a používají ho pro dezinfekci. 

6. Sacharóza, fruktóza, glukóza jsou příklady ______ . Uveďte v prvním pádu čísla jednotného. 

7. Zdroj energie pro včely, který si vyrobí z nektaru.  
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Včelaříci - hmyzí hotely - ŘEŠENÍ 

Přesmyčky 

Pro naši přírodu je velmi důležitý hmyz. Včelaříci se mohou “starat” kromě včel medonosných i o další 

hmyz. Ve videu zazněly názvy některých druhů. Zkuste je rozluštit v přesmyčkách. 

1. SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ 

2. MOTÝL 

3. ŠKVOR 

4. VČELA SAMOTÁŘKA 

Kvízové otázky 

1. Jsou včely samotářky pro člověka něčím užitečné? 

a. Nejsou. Můžeme je nahradit včelami medonosnými. 

b. Jsou. Přispívají k opylovací činnosti. Některé rostliny jsou závislé výhradně na 

opylení jiným druhem hmyzu než včelou medonosnou. 

2. Čím se živí slunéčko sedmitečné? 

a. Slunéčko sedmitečné opyluje květiny. Živí se nektarem a pylem. 

b. Slunéčko sedmitečné má v oblibě zejména maso. Musíme proto dávat pozor, abychom ho 

při konzumaci masa venku omylem nesnědli. 

c. Slunéčko sedmitečné konzumuje mšice. Pomáhá tak zabraňovat jejich rozmnožení. 

3. Kam je vhodné hmyzí hotel umístit? 

a. Hmyzí hotel můžeme umístit kdekoli. Hmyz ho obydlí všude. 

b. Hmyzí hotel je vhodné umístit na slunné stanoviště v blízkosti kvetoucích rostlin. 

c. Hmyzí hotel musíme umístit do stínu. Hmyz nemá rád svit Slunce. 

4. Co můžeme v hmyzím hotelu pozorovat? 

a. Můžeme pozorovat včely samotářky i další hmyz při kladení vajíček. Můžeme sledovat 

vývoj larev po jejich zakuklení. 

b. Hmyz létá především v noci, proto u hmyzího hotelu nic zajímavého pozorovat nemůžeme. 

c. U hmyzího hotelu uvidíme více hmyzu. Nic dalšího pozorovat nemůžeme. 

5. Z čeho můžeme hmyzí hotel vyrobit? 

a. Pro stavbu hmyzího hotelu jsou nutné stonky bambusu. 

b. Každý druh hmyzu vyhledává různé dutiny. Můžeme tedy použít materiál dle našeho 

uvážení, například dřevo s navrtanými otvory různých průměrů, šišky, seno, 

bambusové stonky, cihly také s navrtanými otvory. 

c. Amatérsky vyrobený hmyzí hotel nebývá většinou obydlen hmyzem. Je nutné si ho zakoupit 

od odborníků, kteří znají přesné požadavky hmyzu. 
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Zajímavé názvy 

Mezi včely samotářky patří mnoho druhů hmyzu. Jejich české názvy bývají velice zajímavé. Za zmínku stojí 

maltářky, pískorybky, ruděnky, ploskočelky, olejnice. Jeden z dalších názvů se dozvíte vyluštěním 

následující doplňovačky.  

 

 

                 

 1     P Ř E Z I M O V A T  

 2       N E K T A R    

 3      J E D        

 4     D Ě L N I C E     

 5  P R O P O L I S       

 6        C U K R     

 7       M E D       

                 

1. Přečkat zimu. 

2. Sladká šťáva v květech. 

3. Produkt včel, kterým je možno léčit například revmatické choroby. 

4. V úle žije většinou jedna matka, trubci a _______ . 

5. Produkt včel, kterým včely tmelí malé otvory a používají ho pro dezinfekci. 

6. Sacharóza, fruktóza, glukóza jsou příklady ______ . Uveďte v prvním pádu čísla jednotného. 

7. Zdroj energie pro včely, který si vyrobí z nektaru. 

 

 


