
Včelísek 2/2021 
Vítám vás při čtení i řešení úloh v prvním čísle dalšího ročníku časopisu Včelísek, který je určen nejen pro 

členy včelařských kroužků mládeže, ale také pro všechny milovníky přírody. 

 

 

Doplňovačka 
V žádné čísle nesmí chybět doplňovačka. V současné době v tajenkách vychází jména filmů, ve kterých se 

objeví něco, co je společného se včelami a včelařstvím. 

1. Vosková deska se šestiúhelníkovým reliéfem 

2. Člověk, který chová včely. 

3. Zařízení pro vyndavání fermentovaného pylu z buněk plástů. 

4. Dutina ve stromě, která je obydlená včelami. 

5. Barva značení matek v roce, který končí číslicí 0. 

6. Největší buňka v úle. 

7. Teplodržný materiál snižující ztráty energie unikající ze včelstva zejména strůpkem 

8. Zařízení produkující kouř, který se vhání ke včelám za účelem jejich “uklidnění”. 

9. Ochrana rukou včelaře. 
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Kvízové otázky 
Kvízové otázky bývají jednou z hlavních částí různých soutěží. Proto si je zde také procvičujeme. 

1. Který z následujících názvů neoznačuje živočicha? 

a. medojed kapský 

b. medozvěstka křiklavá 

c. medná kráva 

2. Jaké maximální množství vody může obsahovat med, který má splňovat normu pro “Český med”? 

a. 10 % vody 

b. 18 % vody 

c. 25 % vody 

3. Kdo je patronem včelařů? 

a. svatý Jan 

b. svatý Ambrož 

c. svatý Jiří 

4. Který z úlů není nástavkový? 

a. budečák 

b. langstroth 

c. warré 

5. Kdo může v úle žít až 5 let? 

a. dělnice 

b. trubec 

c. matka 

6. Jaká je zvláštnost u kapského plemena včely medonosné? 

a. Z neoplozených vajíček se líhnou trubci. 

b. Z neoplozených vajíček se líhnou dělnice. 

c. Z neoplozených vajíček se nelíhne nic. 

7. Kdo objevil a popsal včelí tanečky? 

a. Karl von Frisch 

b. Franz von Hruschka 

c. František Křižík 

8. Jaký jev využívá medomet při vytáčení medu? 

a. setrvačnost 

b. rychlost světla 

c. viskozitu  
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Popis včely 

 

K obrázku přiřaďte následující části včely: 

složené oko, jednoduchá očka, tykadlo, kusadla, sosák, košíček, vzdušnice, hlava, hruď, zadeček, křídla 

 

Určitě budete schopni najít i další části těla na tomto schématu včely. 

 

Včelu si poté můžete i vybarvit. 
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Včelískova angličtina 
V dnešních cvičeních si procvičíme předložky místa. Na prázdná místa v následujících větách doplňte vhodné 

předložky místa (at, on, in, above, under, next to, opposite of, between, in front of). 

1. Bees live ____ a beehive. 

2. Be careful. Don’t stand ____ a hive entrance. Bees can sting you. 

3. A bee sat ____ a flower and drank nectar. 

4. Look! There is a mouse ______ two beehives! 

5. A beekeeper is ____ the shop. He is buying sugar. 

 

 

 

Netradiční léčení včel 
Velkým problémem pro včely bývá roztoč varroa. Proti roztočům se používají různá léčiva. Mezi ně patří i 

organické kyseliny - kyselina mravenčí nebo kyselina šťavelová. 

Právě kyselina šťavelová se nachází v listech jedné rostliny. Poznáte jí na obrázku? 
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Zdroj obrázku: Pixabay 



 

Právě listy této rostliny používají zejména včelaři na Ukrajině, kteří je vkládají do úlu. Včely listy rozkoušou a                  

vynášejí z úlu. Přitom po úle roznášejí kyselinu šťavelovou, která přispívá ke snižování počtu roztočů varroa v                 

úle.  

Také jsem to jednou vyzkoušel a vypadá to, že alespoň první část této léčby funguje. Včely listy rozkousaly a                   

“uklidíly”. Proto se letos tuto rostlinu chystám více pěstovat, abych mohl svůj pokus zopakovat. 

Pokud jste tuto rostlinu nepoznali, tak napovíme: řapíky listů se používají například do výborných koláčů a                

buchet. 

Její název můžete vyluštit i z následující přesmyčky: ARARERBOB 
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Vybraná řešení 

Doplňovačka 

 

 

 

 

Kvízové otázky - řešení 

 

1. Který z následujících názvů neoznačuje živočicha? 

a. medojed kapský 

b. medozvěstka křiklavá 

c. medná kráva 
2. Jaké maximální množství vody může obsahovat med, který má splňovat normu pro “Český med”? 

a. 10 % vody 

b. 18 % vody 
c. 25 % vody 

3. Kdo je patronem včelařů? 

a. svatý Jan 

b. svatý Ambrož 
c. svatý Jiří 

4. Který z úlů není nástavkový? 

a. budečák 
b. langstroth 

c. warré 

5. Kdo může v úle žít až 5 let? 

a. dělnice 
Včelísek 2/2021 - stránka 6 

                     

 1  M E Z I S T Ě N A          

 2  V Č E L A Ř             

 3    V Y P I C H O V A Č  P Y L U  

                     

 4       B R Ť           

 5    M O D R Á            

 6      M A T E Č N Í K       

 7      U T E P L I V K A      

 8     K U Ř Á K           

 9  R U K A V I C E           

                     



 

b. trubec 

c. matka 
6. Jaká je zvláštnost u kapského plemena včely medonosné? 

a. Z neoplozených vajíček se líhnou trubci. 

b. Z neoplozených vajíček se líhnou dělnice. 
c. Z neoplozených vajíček se nelíhne nic. 

7. Kdo objevil a popsal včelí tanečky? 

a. Karl von Frisch 
b. Franz von Hruschka 

c. František Křižík 

8. Jaký jev využívá medomet při vytáčení medu? 

a. setrvačnost 
b. rychlost světla 

c. viskozitu  

 

 

Včelískova angličtina 

1. Bees live in a beehive. 

2. Be careful. Don’t stand in front of a hive entrance. Bees can sting you. 

3. A bee sat on a flower and drank nectar. 

4. Look! There is a mouse between two beehives! 

5. A beekeeper is at the shop. He is buying sugar. 
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