
Včelísek 5/2021
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.
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Do textu doplňte vhodná slova. Číslo u slova znamená číslo řádku v doplňovačce.

Včelí _________ (5) naklade vajíčko. Z něho se vyklube ________ (2). Včely ____________ (7) jí krmí první

tři dny mateří kašičkou a poté směsí pylu a medu. Následně se z ní stane _______ (1), ze které se vylíhne

mladá včela, které se také říká __________ (4).  Ta ve včelstvu plní různé úkoly jako krmení plodu, uklízení,

hlídání úlu a podobně.

Poslednímu stádiu vývoje včely se říká dospělec, latinsky ________ (3).

Včelí _______ (5) klade také neoplozená vajíčka. Z neoplozeného vajíčka se vyvíjí ________ (6).

Včely staví z vosku plásty. Pro plásty je nebezpečný motýlek, který se jmenuje _________ (8) voskový, jehož

larvy se právě voskem živí.

Včela má na hlavě kromě pěti očí, sosáku, dvě _______ (9), které obsahují velké množství smyslových

zakončení.

Včela pomocí sosáku nasává ________ (11) z květů rostlin. Ten obsahuje mimo jiné fruktózu a glukózu. Právě

fruktózu, glukózu i třeba sacharózu můžeme nazvat souhrnným názvem _______ (10).
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Co mají společného
Co mají společného následující věci?

● olej na pečení

● uhlí

● párky

● tygr

● nábytek

Pravděpodobně žádnou společnou věc nevidíme. Musíme se opravdu správně ptát. Najdete stejný původ

těchto věcí? Podívejme se na to podrobněji.

➢ Olej na pečení se vyrábí z řepky nebo ze slunečnice.

➢ Uhlí vzniklo například z přesliček a plavuní.

➢ Párky se dělají zejména z masa vepřového nebo hovězího. Prase a kráva se živí krmivem rostlinného

původu.

➢ Tygr se živí hlavně býložravci. Původ masa býložravců musíme vidět v rostlinách.

➢ Nábytek se vyrábí hlavně ze dřeva. Dřevo pochází z rostlin.

Téměř vše, co používáme, opravdu pochází z rostlin. Rostliny používáme pro výrobu potravin, léků, krmiva pro

zvířata, nábytku a mnoho dalšího.

Rostliny, zejména pak stromy, můžeme v parném létě využívat jako přírodní (viz tajenka doplňovačky). Z

tohoto důvodu se také staví “zelené střechy”, kdy jsou střechy pokryty například rostoucí trávou.

Přesmyčky
V přesmyčkách najdete stručnou cestu “medu” z květů až do domácností. Umíte vyluštěné pojmy vysvětlit?

1. RNEAKT

2. SSÁKO

3. DOVÝME VEKÁČ

4. PSTLÁ

5. ZÁNÍR

6. VDKÁVÍČOONÍ

7. VTÁYNÍČE

8. LESKNICE
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Poznáte jarní rostliny?
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Kvízové otázky
Dnes se v kvízových otázkách zaměříme na různé přírodní zajímavosti.

1. Proč na podzim u většiny listnatých stromů opadávají všechny listy?

a. Strom potřebuje omládnout. Proto si přes zimu vyměňuje všechno listí.

b. Strom vyměňuje listí kvůli svým nepřátelům. Na podzim je totiž listí poničeno od “náletů”

různých housenek a podobných tvorů.

c. V zimě, zejména když je země zmrzlá, strom nemá zdroj vody. Tím, že opadají listy, se

významně sníží plocha, ze které se může voda ze stromu odpařovat.

2. Jak dlouho krmí svá mláďata medozvěstka křiklavá?

a. až 30 dní

b. pouze 12 dní

c. ani jeden den

3. Jak dlouho dokáží některé kaktusy vydržet bez vláhy?

a. až tři měsíce

b. až 12 měsíců

c. několik let

4. Na čem závisí pohlaví například mladého krokodýla, který se vylíhne z vajíčka?

a. Jeho pohlaví závisí na  teplotě, ve kterém se embryo ve vajíčku vyvíjelo.

b. Jeho pohlaví je dáno již po snesení vejce.

c. Z neoplozeného vajíčka se vždy líhne samec.

5. Je možné si zvýšit pravděpodobnost nepošlapání políčka od slonů v Africe?

a. Pokud je políčko přímo v cestě, kudy chodí sloni, je jeho záchrana nemožná.

b. Pokud okolo políčka dáme včelí úly, sloni se políčku s největší pravděpodobností vyhnou. Bojí

se bzukotu včel.

c. Místní farmáři musí vykopat okolo políčka velký vodní příkop. Sloni se totiž bojí vody.

6. Matka amerického prezidenta Abrahama Lincolna zemřela velmi mladá. Jako jedna z možných příčin

jejího úmrtí je přisuzována otravě kravským mlékem. Jak je to možné?

a. Kravské mléko se rychle kazí. Zkažené mléko může být zdraví škodlivé. Právě nadměrná

konzumace zkaženého kravského mléka způsobila mnoho otrav.

b. Krávy během pastvy jedí různé rostliny. Mezi nimi mohou být i jedovaté rostliny. Jed se pak

může dostat i do mléka a otrávit nejen tele, ale také lidi.

c. V 19. století lidé neznali možnost alergie na mléko. Právě alergie na mléko způsobovali mnoho

“otrav”.

Včelísek 5/2021 - stránka 4



Vybraná řešení

Doplňovačka

1 K U K L A

2 L A R V A

3 I M A G O

4 M L A D U Š K A

5 M A T K A

6 T R U B E C

7 D Ě L N I C E

8 Z A V Í J E Č

9 T Y K A D L A

10 C U K R

11 N E K T A R

Do textu doplňte vhodná slova. Číslo u slova znamená číslo řádku v doplňovačce.

Včelí _________ (5) naklade vajíčko. Z něho se vyklube ________ (2). Včely ____________ (7) jí krmí první

tři dny mateří kašičkou a poté směsí pylu a medu. Následně se z ní stane _______ (1), ze které se vylíhne

mladá včela, které se také říká __________ (4).  Ta ve včelstvu plní různé úkoly jako krmení plodu, uklízení,

hlídání úlu a podobně.

Poslednímu stádiu vývoje včely se říká dospělec, latinsky ________ (3).

Včelí _______ (5) klade také neoplozená vajíčka. Z neoplozeného vajíčka se vyvíjí ________ (6).

Včely staví z vosku plásty. Pro plásty je nebezpečný motýlek, který se jmenuje _________ (8) voskový, jehož

larvy se právě voskem živí.

Včela má na hlavě kromě pěti očí, sosáku, dvě _______ (9), které obsahují velké množství smyslových

zakončení.

Včela pomocí sosáku nasává ________ (11) z květů rostlin. Ten obsahuje mimo jiné fruktózu a glukózu. Právě

fruktózu, glukózu i třeba sacharózu můžeme nazvat souhrnným názvem _______ (10).

Poznáte jarní rostliny

Jména rostlin po řádcích:

narcis - vrba líska - krokus

petrklíč - ladoňka - vřesovec

čemeřice - violka - křivatec žlutý
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Kvízové otázky

Dnes se v kvízových otázkách zaměříme na různé přírodní zajímavosti.

1. Proč na podzim u většiny listnatých stromů opadávají všechny listy?

a. Strom potřebuje omládnout. Proto si přes zimu vyměňuje všechno listí.

b. Strom vyměňuje listí kvůli svým nepřátelům. Na podzim je totiž listí poničeno od “náletů”

různých housenek a podobných tvorů.

c. V zimě, zejména když je země zmrzlá, strom nemá zdroj vody. Tím, že opadají listy, se
významně sníží plocha, ze které se může voda ze stromu odpařovat.

2. Jak dlouho krmí svá mláďata medozvěstka křiklavá?

a. až 30 dní

b. pouze 12 dní

c. ani jeden den
3. Jak dlouho dokáží některé kaktusy vydržet bez vláhy?

a. až tři měsíce

b. až 12 měsíců

c. několik let
4. Na čem závisí pohlaví například mladého krokodýla, který se vylíhne z vajíčka?

a. Jeho pohlaví závisí na  teplotě, ve kterém se embryo ve vajíčku vyvíjelo.
b. Jeho pohlaví je dáno již po snesení vejce.

c. Z neoplozeného vajíčka se vždy líhne samec.

5. Afričtí sloni jsou schopni zcela zničit (pošlapáním, konzumací) políčka malých zemědělců. Je možné

tato políčka před slony ochránit?

a. Pokud je políčko přímo v cestě, kudy chodí sloni, je jeho záchrana nemožná.

b. Pokud okolo políčka dáme včelí úly, sloni se políčku s největší pravděpodobností
vyhnou. Bojí se bzukotu včel.

c. Místní farmáři musí vykopat okolo políčka velký vodní příkop. Sloni se totiž bojí vody.

6. Matka amerického prezidenta Abrahama Lincolna zemřela velmi mladá. Jako jedna z možných příčin

jejího úmrtí je přisuzována otravě kravským mlékem. Jak je to možné?

a. Kravské mléko se rychle kazí. Zkažené mléko může být zdraví škodlivé. Právě nadměrná

konzumace zkaženého kravského mléka způsobila mnoho otrav.

b. Krávy během pastvy jedí různé rostliny. Mezi nimi mohou být i jedovaté rostliny. Jed se
pak může dostat i do mléka a otrávit nejen tele, ale také lidi.

c. V 19. století lidé neznali možnost alergie na mléko. Právě alergie na mléko způsobovali mnoho

“otrav”.
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Přesmyčky

1. NEKTAR

2. SOSÁK

3. MEDOVÝ VÁČEK

4. PLÁST

5. ZRÁNÍ

6. ODVÍČKOVÁNÍ

7. VYTÁČENÍ

8. SKLENICE
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