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Včelaříci - Úrazy a zranění 

Správný včelařík umí dávat první pomoc svým zraněným kamarádům. Otestujte se, jak jste dávali pozor při 

sledování tohoto dílu. 

Kvízové otázky 

1. Co může stát alergikovi, pokud ho píchne včela? 

a. Včelí bodnutí není nijak nebezpečné. Nemůže se stát nic vážného. 

b. Alergik může dostat anafylaktický šok. 

c. Alergik může vypadat jako opilý. Včelí jed má podobné účinky jako alkohol. 

2. Jaké jsou příznaky anafylaktického šoku podle videa? 

a. Postižený hůře dýchá, sípe, může se mu objevit vyrážka a otok. 

b. Postižený dobře dýchá, ale může se mu objevit vyrážka a otok, zejména krku. 

c. Postižený hůře dýchá, otok mu nehrozí. 

3. Co máme dělat se žihadlem, když nás píchne včela? 

a. Do příjezdu lékaře nesmíme dělat se žihadlem nic. 

b. Žihadlo stále pulsuje a vhání do místa vpichu další jed. Je potřeba žihadlo co nejrychleji 

odstranit. 

c. Žihadlo odstraníme stisknutím pinzety. Tím zmenší svůj objem a jde snáze vytáhnout. 

4. Co dáme na žihadlem postižené místo? 

a. Chladivý gel 

b. Zásyp 

c. Sádlo 

5. Čím by měla být vybavena lékárnička včelařského kroužku pro případ odřenin? 

a.  Medem a propolisem 

b. Dezinfekcí a sterilní gázou 

c. Vitamíny a minerály 

6. Co hrozí při manipulaci s dýmákem? 

a. Odřeniny 

b. Řezné rány 

c. Popáleniny 

7. Jak postupovat v případě lehké popáleniny? 

a. Chlazení postiženého místa a aplikace gelu na popáleniny. 

b. Omytí spáleného místa a jeho zateplení například ručníkem. 

c. Aplikací krému na spálenou pokožku po opalování. 
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Doplňovačka 

 

               

 1              

 2              

 3              

 4              

 5              

 6              

 7              

 8              

               

1. Při práci s dýmákem se mohou při chytnutí na nesprávném místě objevit na těle ______________ . 

2. Odstraněním žihadla zabráníme dalšímu ___________ včelího jedu do těla. 

3. Na omytou ránu dáme __________ obvaz. 

4. Odřeninu musíme léčit nejprve vodou ____________________ . 

5. Po pádu se na našem těle může objevit ___________ . 

6. Nástroj, který včelař používá při vlastním výrobě rámků. 

7. Je to kapalná látka, která likviduje bakterie a viry. 

8. Ošetřené místo zakryjeme obvazem, který je __________ . 
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Včelaříci - Úrazy a zranění - ŘEŠENÍ 

Kvízové otázky 

1. Co může stát alergikovi, pokud ho píchne včela? 

a. Včelí bodnutí není nijak nebezpečné. Nemůže se stát nic vážného. 

b. Alergik může dostat anafylaktický šok. 

c. Alergik může vypadat jako opilý. Včelí jed má podobné účinky jako alkohol. 

2. Jaké jsou příznaky anafylaktického šoku podle videa? 

a. Postižený hůře dýchá, sípe, může se mu objevit vyrážka a otok. 

b. Postižený dobře dýchá, ale může se mu objevit vyrážka a otok, zejména krku. 

c. Postižený hůře dýchá, otok mu nehrozí. 

3. Co máme dělat se žihadlem, když nás píchne včela? 

a. Do příjezdu lékaře nesmíme dělat se žihadlem nic. 

b. Žihadlo stále pulsuje a vhání do místa vpichu další jed. Je potřeba žihadlo co 

nejrychleji odstranit. 

c. Žihadlo odstraníme stisknutím pinzety. Tím zmenší svůj objem a jde snáze vytáhnout. 

4. Co dáme na žihadlem postižené místo? 

a. Chladivý gel 

b. Zásyp 

c. Sádlo 

5. Čím by měla být vybavena lékárnička včelařského kroužku pro případ odřenin? 

a.  Medem a propolisem 

b. Dezinfekcí a sterilní gázou 

c. Vitamíny a minerály 

6. Co hrozí při manipulaci s dýmákem? 

a. Odřeniny 

b. Řezné rány 

c. Popáleniny 

7. Jak postupovat v případě lehké popáleniny? 

a. Chlazení postiženého místa a aplikace gelu na popáleniny. 

b. Omytí spáleného místa a jeho zateplení například ručníkem. 

c. Aplikací krému na spálenou pokožku po opalování. 
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Doplňovačka 

 

               

 1   P O P Á L E N I N Y  

 2    P R O U D Ě N Í   

 3     O B V A Z     

 4    O P L Á CH N O U T  

 5     O D Ř E N I N A  

 6    K L A D I V O    

 7  D E Z I N F E K C E   

 8     S T E R I L N Í  

               

1. Při práci s dýmákem se mohou při chytnutí na nesprávném místě objevit na těle ______________ . 

2. Odstraněním žihadla zabráníme dalšímu ___________ včelího jedu do těla. 

3. Na omytou ránu dáme __________ obvaz. 

4. Odřeninu musíme léčit nejprve vodou ____________________ . 

5. Po pádu se na našem těle může objevit ___________ . 

6. Nástroj, který včelař používá při vlastním výrobě rámků. 

7. Je to kapalná látka, která likviduje bakterie a viry. 

8. Ošetřené místo zakryjeme obvazem, který je __________ . 

 

 

 


