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Včelaříci - Včelařské nástroje a pomůcky 

Sledovali jste pozorně video o základních včelařských pomůckách? Pak pro vás nebude problém vyřešit 

následující úkoly. 

Kvízové otázky 

1. V jaké období byl tento díl natáčen? 

a. na jaře 

b. v létě 

c. na podzim 

d. v zimě 

2. Proč si včelař před návštěvou svých včel obléká ochranné pomůcky? 

a. Jako ochranu před dotěrnými komáry. 

b. Jako ochranu před včelími žihadly. 

c. Jako svoji uniformu, aby ho ostatní lidé poznali. 

3. K čemu včelař používá rozpěrák? 

a. Rozpěrák je druh páky, kterým včelař odvíčkuje medové plásty. 

b. Rozpěrákem se podpírá včelí úl, aby nespadl na včelaře, když kontroluje podložky. 

c. Rozpěrák slouží zejména k odlepování rámků s včelím dílem od sebe i od nástavku. 

4. Čím včely přilepují rámky i nástavky k sobě? 

a. pylem a mateří kašičkou 

b. medem a včelím voskem 

c. propolisem a včelím voskem 

d. jedem a včelím voskem 

5. Proč včelař používá smetáček? 

a. k úklidu ve včelíně 

b. k šetrnému ometání včel z plástů 

c. k čištění špinavého včelařského obleku 

6. Včelař při své práci používá dýmák. K čemu ho potřebuje? 

a. Když dostane včelař žihadlo, kouř z dýmáku ho uklidní. 

b. Když se včely nadýchají kouře, jsou se najíst medu. S plným medným váčkem pak hůře 

útočí. Včelař může snadněji se včelami pracovat. 

c. Je známo, že med pohlcuje pachy z okolí. Dým dá medu jeho nezaměnitelnou chuť. 
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Křížovka 

Písmenka v modrých políčkách poskládejte tak, aby vám vznikl název jedné krásně kvetoucí vodní rostliny. 
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1. Tato součást včelařského oděvu chrání jeho ruce před žihadly. 

2. Hlavu si může chránit “násadou” na hlavu, která je vyrobena z látky a kovové mřížky, přes kterou 

včelař vidí. 

3. Jiná možnost ochrany hlavy je _________ , který je složen z klobouku a k němu připevněné 

síťoviny. 

4. Včelařské vybavení, které pomáhá odlepit slepené rámky nebo nástavky. 

5. Jiným slovem “dýmák”. 

6. Včelařské vybavení, které včelař potřebuje zejména při medobraní k oddělování hrubých nečistot od 

medu. 

7. Při použití včelařského klobouku naše oči a obličej chrání průhledný materiál. Nazývá se 

__________ . 

8. Navštíví-li včela květ, může dojít k jeho ___________ . 
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Včelaříci - Včelařské nástroje a pomůcky - ŘEŠENÍ 

Sledovali jste pozorně video o základních včelařských pomůckách? Pak pro vás nebude problém vyřešit 

následující úkoly. 

Kvízové otázky 

1. V jaké období byl tento díl natáčen? 

a. na jaře 

b. v létě 

c. na podzim 

d. v zimě 

2. Proč si včelař před návštěvou svých včel obléká ochranné pomůcky? 

a. Jako ochranu před dotěrnými komáry. 

b. Jako ochranu před včelími žihadly. 

c. Jako svoji uniformu, aby ho ostatní lidé poznali. 

3. K čemu včelař používá rozpěrák? 

a. Rozpěrák je druh páky, kterým včelař odvíčkuje medové plásty. 

b. Rozpěrákem se podpírá včelí úl, aby nespadl na včelaře, když kontroluje podložky. 

c. Rozpěrák slouží zejména k odlepování rámků s včelím dílem od sebe i od nástavku. 

4. Čím včely přilepují rámky i nástavky k sobě? 

a. pylem a mateří kašičkou 

b. medem a včelím voskem 

c. propolisem a včelím voskem 

d. jedem a včelím voskem 

5. Proč včelař používá smetáček? 

a. k úklidu ve včelíně 

b. k šetrnému ometání včel z plástů 

c. k čištění špinavého včelařského obleku 

6. Včelař při své práci používá dýmák. K čemu ho potřebuje? 

a. Když dostane včelař žihadlo, kouř z dýmáku ho uklidní. 

b. Když se včely nadýchají kouře, jsou se najíst medu. S plným medným váčkem pak 

hůře útočí. Včelař může snadněji se včelami pracovat. 

c. Je známo, že med pohlcuje pachy z okolí. Dým dá medu jeho nezaměnitelnou chuť. 
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Doplňovačka 

Tajenkou je “leknín”. 
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1. Tato součást včelařského oděvu chrání jeho ruce před žihadly. 

2. Hlavu si může chránit “násadou” na hlavu, která je vyrobena z látky a kovové mřížky, přes kterou 

včelař vidí. 

3. Jiná možnost ochrany hlavy je _________ , který je složen z klobouku a k němu připevněné 

síťoviny. 

4. Včelařské vybavení, které pomáhá odlepit slepené rámky nebo nástavky. 

5. Jiným slovem “dýmák”. 

6. Včelařské vybavení, které včelař potřebuje zejména při medobraní k oddělování hrubých nečistot od 

medu. 

7. Při použití včelařského klobouku naše oči a obličej chrání průhledný materiál. Nazývá se 

__________ . 

8. Navštíví-li včela květ, může dojít k jeho ___________ . 

 

 

 


