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Správný vedoucí včelařského kroužku se vzdělává po celý život. Pojďme si vyzkoušet, co si z jednoho 

možného způsobu vzdělávání pamatujeme. 

Kvízové otázky 

1. Jak se jmenuje spolek, který se věnuje kromě jiného vzdělávání vedoucích včelařských kroužků? 

a. Včelí policie 

b. Včelí stráž 

c. Včelí garda 

2. Který způsob vzdělávání vedoucích nebyl ve videu zmíněn? 

a. webinář 

b. seminář 

c. četba odborné literatury 

3. Co znamená zkratka “IMYB”, která zazněla ve videu? 

a. Integrální myšlení ypsilonových brouků. 

b. Mezinárodní setkávání žlutých včel 

c. Mezinárodní setkávání mladých včelařů 

4. Kolik včelařských kroužků je v České republice? 

a. kolem 150 

b. kolem 200 

c. kolem 250 

5. Kde vede včelařský kroužek mladý vedoucí  Matěj Brzica? 

a. v Příbrami 

b. ve Stříbře 

c. v Plzni 

6. Kolik včelstev měl v době natáčení tohoto videa pan Matěj Brzica? 

a. 60 

b. 80 

c. 120 

7. Které tři státy patří mezi elitu, která nejlépe pracuje s mladými včelaři? 

a. Česká republika, Slovensko, Slovinsko 

b. Česká republika, Maďarsko, Rakousko 

c. Česká republika, Německo, Velká Británie 

8. Kdo patří mezi autory mnoha knižních publikací, které se věnují včelaření? 

a. Václav Jílek 

b. Václav Šíma 

c. Václav Švamberk 
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Přesmyčky 

V následujících přesmyčkách odhalte názvy knih, které byly ukázány ve videu. 

1. ŘEČENVLAÍ JENNE ROP ÁČÍKYZAČNTE 

2. LNFOÁÍEMENN EVLYČ 

3. ZÝÁZRČNA ĚSVT ELVČ 

4. ELAVNÍČŘE DO RAJA DO YMZI 
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ŘEŠENÍ 
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ŘEŠENÍ - PŘESMYČKY 

 

1. VČELAŘENÍ NEJEN PRO ZAČÁTEČNÍKY  

 

2. FENOMENÁLNÍ VČELY 

 

3. ZÁZRAČNÝ SVĚT VČEL 

 

4. VČELAŘENÍ OD JARA DO ZIMY 


