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Většina vedoucích včelařských kroužků je pro svou činnost velmi zapálená. Někdy však zapomínají na 

propagaci své činnosti mezi veřejností. Tento díl ukazuje některé z aktivit, kterými se kroužek může 

prezentovat na veřejnosti. Může tak rozšířit znalosti o včelách a zároveň nalákat nové členy včelařského 

kroužku. 

V tomto pracovním listu se pokusíme zaměřit na zajímavé věci, které čtenáře místního tisku, naše 

posluchače určitě zaujmou. 

 

Kvízové otázky 

1. Kolik očí má včela medonosná? 

a. dvě 

b. tři 

c. pět 

2. Z neoplozeného vajíčka slepice se nevylíhne nic. Vylíhne se něco z neoplozeného vajíčka včely 

medonosné? 

a. Nevylíhne se také nic. 

b. Vylíhne se trubec. 

c. Vylíhne se dělnice. 

d. Vylíhne se matka. 

3. Jak se včely dorozumívají uvnitř úlu? 

a. Informace si předávají bzukotem. 

b. Informace si předávají svými tanečky. 

c. Uvnitř úlu si informace kvůli tmě nepředávají. 

4. V čem je pro rostlinu výhodnější být opylena včelou než například čmelákem? 

a. Včela je tzv. florokonstantní, tj. dává při svém letu přednost květům jednoho druhu rostliny. 

Tím se na druhý květ snadněji přenese pyl ze stejného druhu. Čmelák létá z jednoho květu 

na druhý a nezajímá ho druh rostliny. 

b. Výhoda tu není žádná. Včela i čmelák opylují stejně. 

c. Včel je mnohem více než čmeláků. 

5. V jakém přístroji včelař využívá stejný princip jako je ždímání prádla v pračce? 

a. Ve sluneční tavidle včelího vosku. 

b. Při přípravě krmení včel cukerným roztokem. 

c. V medometu. 
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6. Jaké produkty včel můžeme využívat? V nabídce může být více správných odpovědí. 

a. med 

b. vosk 

c. propolis 

d. mateří kašička 

e. včelí jed 

f. pyl 

7. Z čeho včely nevyrábí med? 

a. Z medoviny. 

b. Z medovice. 

c. Z nektaru. 
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Obrácená doplňovačka 

Zde vidíte vyplněnou doplňovačku. 

Zkuste vymyslet k jednotlivým pojmům správné otázky. 

 

              

 1  P R O P O L I S    

 2    R O J       

 3     P Y L      

 4   G L U K Ó Z A    

 5    P L Á S T     

 6    M A T E Č N Í K  

 7    T R U B E C    

 8  K A Š I Č K A     

 9   M E Z I S T Ě N A  

 10    M A T K A     

 11     C U K R     

 12    J E D       

              

 

1. ………………………………………………………………………………………………………. ? 

2. ………………………………………………………………………………………………………. ? 

3. ………………………………………………………………………………………………………. ? 

4. ………………………………………………………………………………………………………. ? 

5. ………………………………………………………………………………………………………. ? 

6. ………………………………………………………………………………………………………. ? 

7. ………………………………………………………………………………………………………. ? 

8. ………………………………………………………………………………………………………. ? 

9. ………………………………………………………………………………………………………. ? 

10. ………………………………………………………………………………………………………. ? 

11. ………………………………………………………………………………………………………. ? 

12. ………………………………………………………………………………………………………. ? 

 

 

 

  



Popularizace včelařství – VČELAŘÍCI (19)  
 

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

4 

ŘEŠENÍ 

Většina vedoucích včelařských kroužků je pro svou činnost velmi zapálená. Někdy však zapomínají na 

propagaci své činnosti mezi veřejností. Tento díl ukazuje některé z aktivit, kterými se kroužek může 

prezentovat na veřejnosti. Může tak rozšířit znalosti o včelách a zároveň nalákat nové členy včelařského 

kroužku. 

V tomto pracovním listu se pokusíme zaměřit na zajímavé věci, které čtenáře místního tisku, naše 

posluchače určitě zaujmou. 

 

Kvízové otázky 

1. Kolik očí má včela medonosná? 

a. dvě 

b. tři 

c. pět 

2. Z neoplozeného vajíčka slepice se nevylíhne nic. Vylíhne se něco z neoplozeného vajíčka včely 

medonosné? 

a. Nevylíhne se také nic. 

b. Vylíhne se trubec. 

c. Vylíhne se dělnice. 

d. Vylíhne se matka. 

3. Jak se včely dorozumívají uvnitř úlu? 

a. Informace si předávají bzukotem. 

b. Informace si předávají svými tanečky. 

c. Uvnitř úlu si informace kvůli tmě nepředávají. 

4. V čem je pro rostlinu výhodnější být opylena včelou než například čmelákem? 

a. Včela je tzv. florokonstantní, tj. dává při svém letu přednost květům jednoho druhu 

rostliny. Tím se na druhý květ snadněji přenese pyl ze stejného druhu. Čmelák létá z 

jednoho květu na druhý a nezajímá ho druh rostliny. 

b. Výhoda tu není žádná. Včela i čmelák opylují stejně. 

c. Včel je mnohem více než čmeláků. 

5. V jakém přístroji včelař využívá stejný princip jako je ždímání prádla v pračce? 

a. Ve sluneční tavidle včelího vosku. 

b. Při přípravě krmení včel cukerným roztokem. 

c. V medometu. 
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6. Jaké produkty včel můžeme využívat? V nabídce může být více správných odpovědí. 

a. med 

b. vosk 

c. propolis 

d. mateří kašička 

e. včelí jed 

f. pyl 

7. Z čeho včely nevyrábí med? 

a. Z medoviny. 

b. Z medovice. 

c. Z nektaru. 

 

 


