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Včelaření je úžasný koníček. Říká se, že kdo jednou včelaření okusí, už nikdy nechce přestat se o včely 

zajímat. V našich videích se vám budeme snažit ukázat alespoň část aktivit, které můžeme při včelaření 

dělat. Jednou z nejdůležitějších je předávat své zkušenosti mladším zájemcům o včelaření. Kde? No přece 

ve včelařském kroužku. Otestujte se, co jste všechno v pilotním dílu seriálu viděli a slyšeli. 

Kvízové otázky 

1. Jak se jmenuje vedoucí kroužku mladých včelařů, který se jmenuje “Včeličky z Jedničky”? 

a. Jiří 

b. Veronika 

c. František 

d. Denisa 

2. Co hledají mladí včelaříci na fotoplástech? 

a. pyl, matku 

b. matku, med 

c. med, trubčinu 

3. Kolik nástavků mají úly včelaře Františka? 

a. tři 

b. dva 

c. čtyři 

4. Co dělal včelař František ve videu? 

a. Vybíral med. 

b. Připravoval včely na zimu. 

c. Léčil včely. 

5. Jak dlouho včelaří pan František? 

a. již 20 let 

b. již 30 let 

c. již 50 let 

Přesmyčky 

V následujících přesmyčkách najděte názvy včelařských nástrojů i dalšího vybavení, které jste viděli ve 

videu. 

1. ĚRROÁZPK 

2. MÝKÁD 

3. EÁRMK 

4. NVETAÁSK 

5. ŘLÝSČVAKE LOBOKUK 
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Co mají společného? 

Na následujících řádcích máte uvedeny různé pojmy. Zkuste najít, co mají tyto pojmy společného. 

 

1. Veronika Šebková, Včeličky z Jedničky, Dvůr Králové nad Labem 

 

 

2. včelí plást, chléb s medem, medomet 

 

 

3. česno, rámek, nástavek 

 

 

4. dýmák, včelařský klobouk, rukavice  
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ŘEŠENÍ 

Kvízové otázky 

1. Jak se jmenuje vedoucí kroužku mladých včelařů, který se jmenuje “Včeličky z jedničky”? 

a. Jiří 

b. Veronika 

c. František 

d. Denisa 

2. Co hledají mladí včelaříci na fotoplástech? 

a. pyl, matku 

b. matku, med 

c. med, trubčinu 

3. Kolik nástavků mají úly včelaře Františka? 

a. tři 

b. dva 

c. čtyři 

4. Co dělal včelař František ve videu? 

a. Vybíral med. 

b. Připravoval včely na zimu. 

c. Léčil včely. 

5. Jak dlouho včelaří pan František? 

a. již 20 let 

b. již 30 let 

c. již 50 let 

 

Přesmyčky 

1. ROZPĚRÁK 

2. DÝMÁK 

3. RÁMEK 

4. NÁSTAVEK 

5. VČELAŘSKÝ KLOBOUK 
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ŘEŠENÍ  -  Co mají společného? 

Na následujících řádcích máte uvedeny různé pojmy. Zkuste najít, co mají tyto pojmy společného. 

1. Veronika Šebková, Včeličky z Jedničky, Dvůr Králové nad Labem 

Veronika Šebková je vedoucí včelařského kroužku “Včeličky z Jedničky”, který má sídlo ve Dvoře 

Králové nad Labem. 

 

2. včelí plást, chléb s medem, medomet 

Ve včelím plástu bývá uložen med, který vytočím v medometu a pak si ho namažu na chleba. 

 

3. česno, rámek, nástavek 

Česno, rámek i nástavek jsou součásti včelího úlu. 

 

4. dýmák, včelařský klobouk, rukavice 

Dýmák, včelařský klobouk i rukavice používáme ke zmenšení pravděpodobnosti, že dostaneme 

včelí žihadlo. 

 


