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Včelaříci - včelaříci a příroda 

Včelaříci by se neměli učit jen o včelách a včelaření, ale také o přírodě jako celku. Včely jsou součástí 

přírody a pokud nebudou mít v okolí rozmanitou přírodu, mohly by i vyhynout. Proto je užitečné a důležité 

se i v kroužku o přírodu starat. 

 

Doplňovačka 

V tajence vám vyjde jeden pojem. Na základě shlédnutí videa ho vysvětlete. 

Poznámka k řešení: Písmeno “CH” se do doplňovačky píše jako dvě písmena “C” a “H”. 
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1. Název části včelího plástu, kde včely ukládají nektar nebo pyl. Také v této části se vyvíjí nové včely. 

2. Zelená část rostliny. U některých stromů tyto části na podzim mění barvu a opadávají. 

3. Pozemek bez stromů, ale s různými travinami a bylinami. Seká se většinou dvakrát za rok kvůli 

senu. 

4. Příjmení zakladatele genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. Zemřel v roce 1884 v 

Brně. 

5. Domácí zvíře, které je chováno zejména pro vajíčka i maso.  

6. Domácí zvíře, které člověku dává hlavně mléko.  

7. Domácí zvíře, které je chováno také pro vlnu. 

8. Druh včely, který se líhne z neoplozeného vajíčka. 
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9. Domácí zvíře, které bývá chováno pro mléko i maso. Mléko tohoto zvířete se v lidské stravě používá 

méně, ale je velmi zdravé. Používá se i pro výrobu kosmetiky. 

10. Včely si občas vychovávají novou matku, aniž by se chtěly rojit. Po návratu mladé matky ze 

snubního proletu včely starou matku zabíjí. Tomuto se říká ______ výměna. 

11. Největší včela v úle. 

12. Název úlu, který bývá sestaven z více pater. 

 

Kvízové otázky 

V následujících kvízových otázkách může být v nabídce i více správných odpovědí. 

1. Jakým přístrojem můžeme v přírodě pozorovat například vzdálené ptáky? 

a. mikroskopem 

b. lupou 

c. dalekohledem 

2. Co mohou dělat mladí včelaříci pro záchranu rozmanitosti přírody? 

a. stavět hmyzí hotely 

b. stavět ptačí budky a krmítka 

c. vysévat květnaté louky 

3. U kterého města se nachází ekologické centrum ekologické výchovy  Čabárna? 

a. u Mladé Boleslavi 

b. u Kladna 

c. u Příbrami 

4. Které hospodářské zvíře jste ve videu neviděli? 

a. koza 

b. ovce 

c. kráva 

d. slepice 

5. Model jakého zvířete ukazoval vedoucí kroužku pan Cafourek svým členům? 

a. mloka 

b. včely 

c. netopýra 

6. Kterého opylovatele jste neviděli ve videu? 

a. včelu 

b. čmeláka 

c. motýla 

7. Která z nabídek je pro rozmanitost přírody podle vás nejhorší? 
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a. květnatá louka sekaná jednou až dvakrát za rok 

b. anglický trávník 

c. “zanedbaný”, zarostlý a neudržovaný pozemek 

 

 

Přesmyčky 

V přesmyčkách vyluštěte názvy divokých zvířat, se kterými se můžete setkat v našich lesích. 

1. KALŠI 

2. ENLEJ 

3. NKUA 

4. RKVVEEA 

5. SNAR 

6. ŽAANBT 

7. CJÍZA 

8. ČÁVODIK 

 

Skrývačky 

Ve skrývačkách hledejte zvířata, která můžete u nás vidět (hospodářská i divoká). 

1. Má osm noh a dále osm očí. 

2. Podívej! Tam na poli je len. 

3. Dostal jsem mléko za kilo medu. 

4. Měli škarohlída ve třídě. 

5. Toto zvíře je chováno pro maso, vajíčka i peří. 
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Vybraná řešení 

Doplňovačka 

 

              

 1      B U Ń K A   

 2     L I S T     

 3     L O U K A    

 4   M E N D E L     

 5  S L E P I C E     

 6   K R Á V A      

 7   O V C E       

 8     T R U B E C   

 9    K O Z A      

 10     T I C H Á    

 11    M A T K A     

 12  N Á S T A V K O V Ý  

              

Přesmyčky 

1. LIŠKA 

2. JELEN 

3. KUNA 

4. VEVERKA 

5. SRNA 

6. BAŽANT 

7. ZAJÍC 

8. DIVOČÁK 

Kvízové otázky 

1. Jakým přístrojem můžeme v přírodě pozorovat například vzdálené ptáky? 

a. mikroskopem 

b. lupou 

c. dalekohledem 

2. Co mohou dělat mladí včelaříci pro záchranu rozmanitosti přírody? 

a. stavět hmyzí hotely 

b. stavět ptačí budky a krmítka 
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c. vysévat květnaté louky 

3. U kterého města se nachází ekologické centrum ekologické výchovy  Čabárna? 

a. u Mladé Boleslavi 

b. u Kladna 

c. u Příbrami 

4. Které hospodářské zvíře jste ve videu neviděli? 

a. koza 

b. ovce 

c. kráva 

d. slepice 

5. Model jakého zvířete ukazoval vedoucí kroužku pan Cafourek svým členům? 

a. mloka 

b. včely 

c. netopýra 

6. Kterého opylovatele jste neviděli ve videu? 

a. včelu 

b. čmeláka 

c. motýla 

7. Která z nabídek je pro rozmanitost přírody podle vás nejhorší? 

a. květnatá louka sekaná jednou až dvakrát za rok 

b. anglický trávník 

c. “zanedbaný”, zarostlý a neudržovaný pozemek 

Skrývačky 

Ve skrývačkách najdeme 

1. had 

2. jelen 

3. koza 

4. liška 

5. sova 

 

 

 


