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Tento díl nás seznamuje s dalším možnými “členy” včelařských kroužků - instruktory. Pojďme vyřešit 

následující úkoly. 

Kvízové otázky 

1. Kdo je včelařský instruktor ve včelařském kroužku? 

a. Instruktor je nadřízený vedoucího kroužku. Kontroluje jeho činnost. 

b. Instruktor je mezičlánek mezi členem kroužku a jeho vedoucím. 

c. Instruktor dává instrukce vedoucímu včelařskému kroužku, jak správně vyplňovat různé 

formuláře. 

2. Jaké jsou úkoly instruktora ve včelařském kroužku? 

a. Instruktor pomáhá vedoucímu kroužku při organizaci hodin kroužku. 

b. Instruktor sleduje činnost vedoucího kroužku a podává o jeho činnosti kontrolní zprávu 

zřizovateli. 

c. Instruktor se učí od vedoucího postupy pro práci s dětmi. Po třech letech práce instruktora si 

může založit svůj vlastní včelařský kroužek. 

3. Kde “sežene” vedoucí včelařského kroužku kvalitního instruktora? 

a. Vedoucí si může instruktora utrhnout ze stromu tak, jak je to ve videu. 

b. Instruktoři jsou vedoucím přidělovány na základě jejích žádostí orgány ministerstva 

zemědělství, případně školství. 

c. Vedoucí si musí instruktora vychovat, nejlépe z řad členů svého včelařského kroužku. 

4. V kolika letech vyhrál Pavel Dostalík mezinárodní včelařskou soutěž IMYB? 

a. ve 13ti 

b. ve 14ti 

c. v 15ti 

5. Jaké povahové vlastnosti musí mít dobrý instruktor? (Může být více správných odpovědí.) 

a.  Měl by mít dobrý vztah k dětem. 

b. Měl by mít přirozenou autoritu. 

c. Měl by mít organizační schopnosti. 

d. Měl by mít zodpovědnost. 

6. Kde může instruktor načerpat včelařské znalosti potřebné pro lepší práci ve včelařském kroužku? 

(Opět může být více správných odpovědí.) 

a. Přímo ve včelařském kroužku, kde byl členem. 

b. Na školeních instruktorů, které pořádá například spolek Včelí stráž. 

c. Na Vysoké škole včelařské. 
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Slovní hrátky 

Správný instruktor by měl znát různé hry, kterými se členové kroužků mohou zabavit. 

Ukážeme si jednu hříčku, které se dá hrát například za špatného počasí. 

Všichni určitě známe MED a víme, co znamená. Zkuste vymyslet co nejvíce slov, které obsahují právě 

“MED”. Za slovo, které má souvislost se včelařením získáváte 2 body. V ostatních případech 1 bod. Slova 

však vždy musíte vysvětlit. 

Pokud vás nic zrovna nenapadá, zkuste vyřešit následující doplňovačku. 
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1. Sladký produkt včely. 

2. Část úlu (nástavek) určená pouze k ukládání medných zásob. 

3. Alkoholický nápoj z medu. 

4. Velký savec, který dokáže pro med zničit celé úly. Je nebezpečný i pro včelaře. 

5. Místnost určená k vytáčení medu. 

6. Období, kdy včelař získává od včel med. 

7. Přídavné jméno. Obsahující med, například perník. 

8. Sladká tekutina, kterou produkují například mšice.  

9. Léčivá bylina z čeledi hluchavkovitých. Její aromatické listy voní po citrónu. 
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ŘEŠENÍ 

Tento díl nás seznamuje s dalším možnými “členy” včelařských kroužků - instruktory. Pojďme vyřešit 

následující úkoly. 

Kvízové otázky 

1. Kdo je včelařský instruktor ve včelařském kroužku? 

a. Instruktor je nadřízený vedoucího kroužku. Kontroluje jeho činnost. 

b. Instruktor je mezičlánek mezi členem kroužku a jeho vedoucím. 

c. Instruktor dává instrukce vedoucímu včelařskému kroužku, jak správně vyplňovat různé 

formuláře. 

2. Jaké jsou úkoly instruktora ve včelařském kroužku? 

a. Instruktor pomáhá vedoucímu kroužku při organizaci hodin kroužku. 

b. Instruktor sleduje činnost vedoucího kroužku a podává o jeho činnosti kontrolní zprávu 

zřizovateli. 

c. Instruktor se učí od vedoucího postupy pro práci s dětmi. Po třech letech práce instruktora si 

může založit svůj vlastní včelařský kroužek. 

3. Kde “sežene” vedoucí včelařského kroužku kvalitního instruktora? 

a. Vedoucí si může instruktora utrhnout ze stromu tak, jak je to ve videu. 

b. Instruktoři jsou vedoucím přidělovány na základě jejích žádostí orgány ministerstva 

zemědělství, případně školství. 

c. Vedoucí si musí instruktora vychovat, nejlépe z řad členů svého včelařského kroužku. 

4. V kolika letech vyhrál Pavel Dostalík mezinárodní včelařskou soutěž IMYB? 

a. ve 13ti 

b. ve 14ti 

c. v 15ti 

5. Jaké povahové vlastnosti musí mít dobrý instruktor? (Může být více správných odpovědí.) 

a.  Měl by mít dobrý vztah k dětem. 

b. Měl by mít přirozenou autoritu. 

c. Měl by mít organizační schopnosti. 

d. Měl by mít zodpovědnost. 

6. Kde může instruktor načerpat včelařské znalosti potřebné pro lepší práci ve včelařském kroužku? 

(Opět může být více správných odpovědí.) 

a. Přímo ve včelařském kroužku, kde byl členem. 

b. Na školeních instruktorů, které pořádá například spolek Včelí stráž. 

c. Na Vysoké škole včelařské. 
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Slovní hrátky 

 

             

 1  M E D        

 2  M E D N Í K     

 3  M E D O V I N A   

 4  M E D V Ě D     

 5  M E D Á R N A    

 6  M E D O B R A N Í  

 7  M E D O V Ý     

 8  M E D O V I C E   

 9  M E D U Ň K A    

             

1. Sladký produkt včely. 

2. Část úlu (nástavek) určená pouze k ukládání medných zásob. 

3. Alkoholický nápoj z medu. 

4. Velký savec, který dokáže pro med zničit celé úly. Je nebezpečný i pro včelaře. 

5. Místnost určená k vytáčení medu. 

6. Období, kdy včelař získává od včel med. 

7. Přídavné jméno. Obsahující med, například perník. 

8. Sladká tekutina, kterou produkují například mšice.  

9. Léčivá bylina z čeledi hluchavkovitých. Její aromatické listy voní po citrónu. 

 

 

 

 

 


