
Včelísek 12/2020 
Vítáme vás při čtení prosincového čísla našeho časopisu Včelísek. Vaše náměty a připomínky rádi              

uvítáme na emailové adrese autora. 

 

Doplňovačka 
K prosinci patří Vánoce. K Vánocům zase pohádky. V tajence naší doplňovačky vyjde název 

pohádky, kde se v jedné její části objevuje včelař se svými včelami. 

 

 

1. Část trávicí trubice včely. Nachází se mezi ústy a jícnem. 

2. Počet jednoduchých oček včely medonosné. Uveďte slovem. 

3. Obranyschopnost organismu (cizím slovem). 

4. Barva, kterou budou značeny včelí matky v roce 2021. 

5. Přirozené množení včelstev. 

6. Mladá neoplozená matka. 

7. Název buňky, ze které se líhne největší včela v úle. 

8. Přemisťování nejmladších včelích larev do umělých mateřích misek za účelem chovu 

matek. 

9. Umělé oplodnění včelí matky. 
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Kvízové otázky 
1. Jak se nazývají “pravá ústa včely”? 

a. česlo, respektive vstup do něj 

b. česno, respektive vstup do něj 

c. hltan 

d. žaludek 

2. Jak se nazývá tekutina, která rozvádí v těle včely živiny? 

a. hemoplazma 

b. hemolymfa 

c. hemoglobin 

3. Jaká látka je nejvíce zastoupena ve včelím jedu? 

a. kyanid 

b. apamin 

c. melitin 

4. Jak se nazývá žláza včely, která produkuje tzv. poplašný feromon? 

a. jedová žláza 

b. hltanová žláza 

c. Koževnikovova žláza 

5. Co dělá alkalický sekret, který se také nachází na povrchu matkou nakladených vajíček? Je 

produktem Dufourovy žlázy? 

a. Tlumí rozvoj matečníků dělnic. 

b. Chrání vajíčka před plísněmi. 

c. Ovlivňuje dobu vývoje včely v buňce. 

6. Tělo včely se skládá ze tří hlavních částí. Která mezi ně nepatří? 

a. hlava 

b. záda 

c. hruď 

d. zadeček 

7. K čemu má včela tzv. zrcadélko? 

a. ke zkrášlování 

b. ke zpětnému vidění 

c. k výrobě vosku 

8. Kolik má včela nohou? 
a. 2 
b. 3 
c. 6 
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Včelískova angličtina 
Dnes se zaměříme na otázky a jejich odpovědi. U otázek používáme pomocná slovesa a také 

tázací zájmena. 

Přiřaďte český význam k anglickým tázacím zájmenům. 

 

 

Odpovězte celou větou na následující otázky. 

1. Where do bees live? 
______________________________________________________ 

2. What do bees produce? 
______________________________________________________ 

3. What do bees eat? 
______________________________________________________ 

4. How many wings does a bee have? 
______________________________________________________ 

5. Who invented a honey extractor? 
______________________________________________________ 
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Co mohou mít společného? 
Nedávno se nám vylíhla kuřata. 

 

 

Co mohou mít kuřata společného se včelími dělnicemi? 

Napovíme, že v odpovědi hraje důležitou roli číslo. 

 

Léčení včel 
Doplňte následující text vhodnými slovy. 

Na podzim se včelstva přeléčují proti (1)__________ . Kapku nebo dvě (podle síly včelstva)              

kápneme na buničinový proužek, který zapálíme tak, aby proužek nehořel, ale jen (2)__________ .              

Ten pak zavěsíme do horního nástavku mezi dva (3)________ . Páry léčiva jsou hustší než               

vzduch a klesají dolů skrz včelstvo. Pro roztoče jsou tyto páry velmi toxické a hyne. Jeho mrtvolky                 

padají na podložku na dně úlu. Tento způsob léčení se nazývá (4)___________ . Stejné léčivo               

můžeme do včelstva dát pomocí (5)___________ , který rozstřikuje léčivo smíchané s vhodnou             

kapalinou na velmi drobné kapičky. Ty stejným způsobem likvidují roztoče. 
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Vybraná řešení 

Doplňovačka 

 

 

Kvízové otázky 

1. Jak se nazývají “pravá ústa včely”? 

a. česlo, respektive vstup do něj 
b. česno, respektive vstup do něj 

c. hltan 

d. žaludek 

2. Jak se nazývá tekutina, která rozvádí v těle včely živiny? 

a. hemoplazma 

b. hemolymfa 
c. hemoglobin 

3. Jaká látka je nejvíce zastoupena ve včelím jedu? 

a. kyanid 

b. apamin 

c. melitin 
4. Jak se nazývá žláza včely, která produkuje tzv. poplašný feromon? 

a. jedová žláza 

b. hltanová žláza 

c. Koževnikovova žláza 
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5. Co dělá alkalický sekret, který se také nachází na povrchu matkou nakladených vajíček? Je 

produktem Dufourovy žlázy? 

a. Tlumí rozvoj matečníků dělnic. 
b. Chrání vajíčka před plísněmi. 

c. Ovlivňuje dobu vývoje včely v buňce. 

6. Tělo včely se skládá ze tří hlavních částí. Která mezi ně nepatří? 

a. hlava 

b. záda 
c. hruď 

d. zadeček 

7. K čemu má včela tzv. zrcadélko? 

a. ke zkrášlování 

b. ke zpětnému vidění 

c. k výrobě vosku 
8. Kolik má včela nohou? 

a. 2 

b. 3 

c. 6 
 

Včelískova angličtina 

1. Bees live in a beehive. 

2. Bees produce honey, wax, venom, royal jelly, propolis. 

3. Bees eat nectar and pollen. 

4. A bee has 4 wings. 

5. Franz Hruschka invented a honey extractor. 

Co mohou mít společného 

Včelí dělnice se líhnou za 21 den. 

Kuřata se líhnou za 21 den. 

Léčení včel 

1 - varroáze, 2 - doutnal, 3 - rámky, 4 - fumigace, 5 - kompresoru 
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