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Ve videu jste mohli poslouchat zajímavé informace o včelí matce. V následujících úkolech si vyzkoušejte, 

zda jste se dívali pozorně. 

Kvízové otázky 

1. Čím začínáme při “vychovávání” své vlastní včelí matky? 

a. zavíčkováním 

b. přelarvením 

c. zakuklením 

2. Jak se nazývá nástroj na přenášení mladých včelích larviček? 

a. mateří lžička 

b. mateří vidlička 

c. přelarvovací lžička 

d. přelarvovací vidlička 

3. Kam se přenášejí malé larvičky? 

a. do umělých talířků 

b. do mateřích hrníčků 

c. do mateřích misek 

4. Co uděláme, abychom mladou matku v úle snadněji poznali? 

a. Naučíme ji zabzučet na zavolání jejího jména. 

b. Zastřihneme ji křídla, aby nám neuletěla. 

c. Barevně si ji označíme. 

5. Čím matky rozhodně neznačíme? 

a. opalitovými značkami 

b. značící barvou 

c. barevnou izolepou 

d. fixou 

6. Značení matek si můžeme vyzkoušet na  

a. mrtvých dělnicích 

b. k tomuto účelu vychovaných “cvičných matek” 

c. trubcích 

7. Jaká barva se nepoužívá ke  značení matek 

a. fialová 

b. bílá 

c. červená 

d. modrá 

e. zelená 
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Doplňovačka 

 

               

 1              

 2              

 3              

 4              

 5              

 6              

               

1. Největší včela v úle. 

2. Druh včely, na které si včelaříci zkouší značkovat “matky”. 

3. Nejčastější druh včely. 

4. Chceme-li si vychovat novou matku, přidáme mladé larvičky v miskách do včelstva, které se 

jmenuje ________ . 

5. Jakou barvou se značí matka, která se vylíhla v roce 2016? (Barvu uveďte v prvním pádě.) 

6. Název nádobky, do které dáváme mladé larvičky pro chov matek: mateří ______ . 

 

Doplňte text aneb některá fakta ve videu nebyla 

Výtah z jisté neznámé “učebnice”.  

Autor textu některé pojmy “zapomněl” a tak je radši vynechal. Pomůžete mu? 

Chov matek 

Před vlastním přelarvováním si musíme připravit _______ misky, které připevníme na horní ________ 

rámku. Dále si připravíme plást s jednodenními __________ . Plást a připravené misky dáme na stůl. Do 

každé misky kápneme jednu kapku naředěné ________ kašičky. 

Vezmeme si ___________ lžičku a tou opatrně nabereme larvičku a přendáme do misky. Když jsou misky 

plné, vložíme loučku do _________ včelstva. 

Další dny musíme kontrolovat, zda včely začaly _________ stavět, tj. zda byly naše matečníky přijaty. 

Musíme mít na paměti, že matka se vyvíjí ________ dní. Ještě před jejím vylíhnutím musíme matečníky 

vyndat a zužitkovat je při tvorbě ____________ . Vyndání matečníků děláme většinou _______ až 

_______ den po vložení do úlu. 
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Včelaříci - Včelí matka - ŘEŠENÍ 

Kvízové otázky 

1. Čím začínáme při “vychovávání” své vlastní včelí matky? 

a. zavíčkováním 

b. přelarvením 

c. zakuklením 

2. Jak se nazývá nástroj na přenášení mladých včelích larviček? 

a. mateří lžička 

b. mateří vidlička 

c. přelarvovací lžička 

d. přelarvovací vidlička 

3. Kam se přenášejí malé larvičky? 

a. do umělých talířků 

b. do mateřích hrníčků 

c. do mateřích misek 

4. Co uděláme, abychom mladou matku v úle snadněji poznali? 

a. Naučíme ji zabzučet na zavolání jejího jména. 

b. Zastřihneme ji křídla, aby nám neuletěla. 

c. Barevně si ji označíme. 

5. Čím matky rozhodně neznačíme? 

a. Opalitovými značkami 

b. Značící barvou 

c. Barevnou izolepou 

d. Fixou 

6. Značení matek si můžeme vyzkoušet na  

a. mrtvých dělnicích 

b. k tomuto účelu vychovaných “cvičných matek” 

c. trubcích 

7. Jaká barva se nepoužívá ke  značení matek 

a. fialová 

b. bílá 

c. červená 

d. modrá 

e. zelená 
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Doplňovačka 

 

               

 1      M A T K A    

 2  T R U B E C       

 3      D Ě L N I C E  

 4   CH O V N É       

 5     B Í L Á      

 6   M I S K A       

               

 

1. Největší včela v úle. 

2. Druh včely, na které si včelaříci zkouší značkovat “matky”. 

3. Nejčastější druh včely. 

4. Chceme-li si vychovat novou matku, přidáme mladé larvičky v miskách do včelstva, které se 

jmenuje ________ . 

5. Jakou barvou se značí matka, která se vylíhla v roce 2016? (Barvu uveďte v prvním pádě.) 

6. Název nádobky, do které dáváme mladé larvičky pro chov matek: mateří ______ . 

 

Doplňte text aneb některá fakta ve videu nebyla 

Výtah z jisté neznámé “učebnice”.  

Autor textu některé pojmy “zapomněl” a tak je radši vynechal. Pomůžete mu? 

Chov matek 

Před vlastním přelarvováním si musíme připravit mateří misky, které připevníme na horní loučku rámku. 

Dále si připravíme plást s jednodenními larvičkami . Plást a připravené misky dáme na stůl. Do každé 

misky kápneme jednu kapku naředěné mateří kašičky. 

Vezmeme si přelarvovací lžičku a tou opatrně nabereme larvičku a přendáme do misky. Když jsou misky 

plné, vložíme loučku do chovného včelstva. 

Další dny musíme kontrolovat, zda včely začaly matečníky stavět, tj. zda byly naše matečníky přijaty. 

Musíme mít na paměti, že matka se vyvíjí šestnáct dní. Ještě před jejím vylíhnutím musíme matečníky 

vyndat a zužitkovat je při tvorbě oddělků. Vyndání matečníků děláme většinou desátý až jedenáctý den 

po vložení do úlu. 

 

 


