
Včelaříci - Včelaříci v 21. století
Podívejte se na další video z cyklu “Včelaříci” aneb “Jak vést včelařský kroužek?”, který najdete na

adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=879zY6-uEug&t=278s

Zkuste si poté “vyluštit” některé úkoly, které jsme si pro vás připravili.

Přesmyčky
V přesmyčkách najděte přístroje a zařízení i další věci, které včelaříci mohou využívat ve 21.

století.

1. RMORATEKAME

2. ÚVÁLO ÁAHV

3. LOTTPNEÍ LČIDO

4. AICKTKÉUS LOČID

5. SÁLINOCÍ SĚÍT

Kvízové otázky
V následujících kvízových otázkách může být i více správných odpovědí.

1. Jak se jmenuje přístroj, který nám měří data o počasí na stanovišti?

a. měřič počasí

b. meteostanice

c. počasometr

2. Co úlová váha nedokáže zjistit?

a. přínos nektaru a pylu

b. úbytek zásob

c. hmotnost jedné včely

3. Co je pro měření úlovou váhou důležitější z hlediska informací o dění v úle důležitější?

a. aktuální hmotnost úlu

b. změna hmotnosti úlu v čase

4. Co dokážeme zjistit termokamerou?

a. polohu zimního chomáče včel v úle

b. předpověď počasí

c. tepelné ztráty úlu

5. Jakou fyzikální veličinu měří akustické čidlo v úle?

a. teplotu chomáče

b. hmotnost úlu

c. frekvenci včelího bzučení

https://www.youtube.com/watch?v=879zY6-uEug&t=278s


6. Zkuste odhadnout, co bychom měřením teploty uvnitř úlu mohli zjistit?

a. Teplota chomáče je v době plodování o více než 15 stupňů vyšší než v době bez

plodu.

b. Měření teploty uvnitř chomáče se nedá zjistit skoro nic. Teplota uvnitř chomáče je

po celý rok stejná.

c. Teplota mimo chomáč je přibližně stejná jako teplota venku. Včely si prostor úlu

nevytápí.

7. Většina přístrojů, které se mohou používat na stanovišti včel nemá žádný displej. Jak z nich

můžeme získat potřebné údaje pro jejich zpracování?

a. Data jsou zasílána elektronicky na vzdálený server. Pomocí internetu jsou nám data

k dispozici.

b. Data se zapisují na magnetický pásek. Ten se musí po určité době vyměnit za nový.

Z pásku pak odečteme důležitá data.

c. Ke každému přístroji musíme přijít s počítačem a připojit ho k němu. Data z přístroje

pak do počítače stáhneme a vyhodnotíme.

Přiřazování
Přiřaďte k sobě přístroje a fyzikální veličiny, které přístroje měří.

termokamera rychlost větru

akustické čidlo teplota

úlová váha frekvence zvuku

meteostanice hmotnost

Čtení z grafu
Podívejte se například na graf závislostí v jednom úle, který najdete na webu: ProBee.cz

Zkuste odpovědět na následující otázky:

1. Je teplotní čidlo v úle přímo v chomáči?

2. Proč se hmotnost úlu neustále mění?

3. Na co mohou poukazovat jiné frekvence, které zachytí čidlo zvuku v úle?

https://probee.cz/FreeArea/GraphsUlAllSensors.aspx?U=9381&I=416&R=93D05EA579854087B12F&ColorTemperature=FF0000&ColorTemperatureExternal=FFC000&ColorTemperatureWeather=00B050&ColorWeight=00BFFF&ColorInspection=9400D3&ColorTlak=A06969&ColorVitr=A5A5A5&ColorOblacnost=3E8CA9&ColorVlhkost=C00000&ColorVarroa=00EED8&ShowTemperature=True&ShowTemperatureExternal=False&ShowTemperatureWeather=True&ShowWeight=True&ShowInspection=True&ShowTlak=False&ShowVitr=False&ShowOblacnost=False&ShowVlhkost=True&ShowWeather=False&ShowVarroa=False&LegendPosition=1


Online pracovní listy a materiály
Včelařské “online” pracovní listy můžete nalézt například na stránkách časopisu Včelísek:

www.vcelisek.cz

Pohledy do úlů a grafy zase najdete na:

www.vcelynastrechach.cz

http://www.vcelisek.cz
http://www.vcelynastrechach.cz


Včelaříci - Včelaříci v 21. století - ŘEŠENÍ

Kvízové otázky
1. Jak se jmenuje přístroj, který nám měří data o počasí na stanovišti?

a. měřič počasí

b. meteostanice
c. počasometr

2. Co úlová váha nedokáže zjistit?

a. přínos nektaru a pylu

b. úbytek zásob

c. hmotnost jedné včely
3. Co je pro měření úlovou váhou důležitější z hlediska informací o dění v úle důležitější?

a. aktuální hmotnost úlu

b. změna hmotnosti úlu v čase
4. Co dokážeme zjistit termokamerou?

a. polohu zimního chomáče včel v úle
b. předpověď počasí

c. tepelné ztráty úlu
5. Jakou fyzikální veličinu měří akustické čidlo v úle?

a. teplotu chomáče

b. hmotnost úlu

c. frekvenci včelího bzučení
6. Zkuste odhadnout, co bychom měřením teploty uvnitř úlu mohli zjistit?

a. Teplota chomáče je v době plodování o více než 15 stupňů vyšší než v době
bez plodu.

b. Měření teploty uvnitř chomáče se nedá zjistit skoro nic. Teplota uvnitř chomáče je

po celý rok stejná.

c. Teplota mimo chomáč je přibližně stejná jako teplota venku. Včely si prostor
úlu nevytápí.

7. Většina přístrojů, které se mohou používat na stanovišti včel nemá žádný displej. Jak z nich

můžeme získat potřebné údaje pro jejich zpracování?

a. Data jsou zasílána elektronicky na vzdálený server. Pomocí internetu jsou
nám data k dispozici.

b. Data se zapisují na magnetický pásek. Ten se musí po určité době vyměnit za nový.

Z pásku pak odečteme důležitá data.

c. Ke každému přístroji musíme přijít s počítačem a připojit ho k němu. Data z přístroje

pak do počítače stáhneme a vyhodnotíme.



Přesmyčky
1. termokamera

2. úlová váha

3. teplotní čidlo

4. akustické čidlo

5. sociální sítě

Přiřazování

termokamera rychlost větru

akustické čidlo teplota

úlová váha frekvence zvuku

meteostanice hmotnost


