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Pokud jste pozorně sledovali video “Zima se blíží”, nebudou pro vás následující úkoly obtížné. 

Pusťte se do nich. 

 

Kvízové otázky 

Vyberte správnou odpověď u každé otázky. 

1. Před zimou bychom měli začít kontrolou přítomností 

a. kladoucí matky 

b. dostatečného množství trubců 

c. pylových zásob 

d. medných zásob 

2. V případě v podletí zjištěné ztráty matky můžeme 

a. nechat včelstvo si vychovat matku novou. 

b. se spokojit s trubčicemi. 

c. dodat matku novou, nebo spojit bezmatečné včelstvo s jiným. 

3. Kde můžeme přes zimu skladovat souše? 

a. V temnu a vlhku 

b. V suchu, chladu a průvanu 

c. Kdekoli, protože vosk je pro ostatní nestravitelný. 

4. Včely na zimu krmíme cukerným roztokem. V jaké koncentraci? 

a. 2 díly cukru, 3 díly vody 

b. 3 díly cukru, 2 díly vody 

c. 3 díly cukru, 3 díly vody 

d. 2 díly medu, 2 díly vody, 1 díl cukru 

5. Jak se nazývá léčivo, které se používá k podzimní fumigaci včel? 

a. formidol 

b. varidol 

c. beedol 

d. gabon 

6. Pro správnou prevenci před různými včelími onemocněními je dobré mít 

a. velké množství chemických léčiv. 

b. kamaráda veterináře. 

c. včelstvo s rozvinutým čistícím pudem a čistotného včelaře. 
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Doplňovačka 

Doma nebo v kroužku si můžete upéct vynikající _______________ (viz tajenka). 

                 

 1                

 2                

 3                

 4                

 5                

 6                

 7                

 8                

                 

1. Název léčebné látky, která je obsažena ve varidolu. 

2. Formidol je napuštěn určitou kyselinou. Jaký je její název? 

3. Pro podněcování (například oddělků) se používá těsto. Jak se nazývá? 

4. Základní náčiní včelaře. Používá se zejména jako páka. 

5. Pro bezproblémové uskladnění souší přes zimu je důležitý _______ , ve kterém neradi přebývají 

zavíječi voskoví. 

6. Při krmení včel se někdy na úl přidá prázdný ________ a do něj pak dá například velká nádoba s 

cukerným roztokem a slámou. 

7. Jeden z důležitých pudů, který je důležitý pro prevenci různých onemocnění včel. 

8. “Zařízení”, do kterého se lije cukerný roztok a z něho tento roztok pijí včely. 
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SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 

 

Kvízové otázky 

Vyberte správnou odpověď u každé otázky. 

1. Před zimou bychom měli začít kontrolou přítomností 

a. kladoucí matky 

b. dostatečného množství trubců 

c. pylových zásob 

d. medných zásob 

2. V případě v podletí zjištěné ztráty matky můžeme 

a. nechat včelstvo si vychovat matku novou. 

b. se spokojit s trubčicemi. 

c. dodat matku novou, nebo spojit bezmatečné včelstvo s jiným. 

3. Kde můžeme přes zimu skladovat souše? 

a. V temnu a vlhku 

b. V suchu, chladu a průvanu 

c. Kdekoli, protože vosk je pro ostatní nestravitelný. 

4. Včely na zimu krmíme cukerným roztokem. V jaké koncentraci? 

a. 2 díly cukru, 3 díly vody 

b. 3 díly cukru, 2 díly vody 

c. 3 díly cukru, 3 díly vody 

d. 2 díly medu, 2 díly vody, 1 díl cukru 

5. Jak se nazývá léčivo, které se používá k podzimní fumigaci včel? 

a. formidol 

b. varidol 

c. beedol 

d. gabon 

6. Pro správnou prevenci před různými včelími onemocněními je dobré mít 

a. velké množství chemických léčiv. 

b. kamaráda veterináře. 

c. včelstvo s rozvinutým čistícím pudem a čistotného včelaře. 
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SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 

 

Doplňovačka 

Doma nebo v kroužku si můžete upéct vynikající __MEDOVNÍK__ (viz tajenka). 

                 

 1     A M I T R A Z     

 2  M R A V E N Č Í       

 3    M E D O C U K R O V É  

 4     R O Z P Ě R Á K    

 5   P R Ů V A N        

 6      N Á S T A V E K   

 7  Č I S T Í C Í        

 8      K R M Í T K O    

                 

1. Název léčebné látky, která je obsažena ve varidolu. 

2. Formidol je napuštěn určitou kyselinou. Jaký je její název? 

3. Pro podněcování (například oddělků) se používá těsto. Jak se nazývá? 

4. Základní náčiní včelaře. Používá se zejména jako páka. 

5. Pro bezproblémové uskladnění souší přes zimu je důležitý _______ , ve kterém neradi přebývají 

zavíječi voskoví. 

6. Při krmení včel se někdy na úl přidá prázdný ________ a do něj pak dá například velká nádoba s 

cukerným roztokem a slámou. 

7. Jeden z důležitých pudů, který je důležitý pro prevenci různých onemocnění včel. 

8. “Zařízení”, do kterého se lije cukerný roztok a z něho tento roztok pijí včely. 

 

 


