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Přesmyčky 

Včely poskytují včelařům množství svých produktů. Vyluštěte je v následujících přesmyčkách. 

1. EDM 

2. TEAŘMÍAK ŠIČKA 

3. LISOPRPO 

4. ÍEL VEDČJ 

5. LPY 

6. VSKO 

Skrývačky 

V následujících větách najděte vybrané včelí produkty. 

1. Máme doma kocoura. 

2. Je Dorotka doma? 

3. Vodní nádrž Slapy leží na Vltavě. 

4. Pivo, skleněná láhev a její zátka patří k sobě. 

Kvízové otázky 

1. Jak se nazývá zařízení na sběr rouskovaného včelího pylu? 

a. pylolap 

b. pylochyt 

c. pylohon 

2. Které těleso nám nejlevněji roztaví včelí vosk? 

a. Měsíc 

b. elektrický tavič vosku 

c. Slunce 

d. Jupiter 

3. Proč člověk sbírá od včel pyl? 

a. Pyl je pro člověka skvělým zdrojem vitamínů, minerálů i dalších zdraví prospěšných látek. 

b. Moc pylu včelám škodí, proto se musí odebírat. 

c. Z pylu, vody a cukru si můžeme vyrobit umělý včelí med. 

4. Které měsíce jsou pro sběr rouskového pylu nejvhodnější? 

a. březen a duben 

b. květen a červen 

c. srpen a září 

d. říjen a listopad 
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5. K čemu můžeme využít propolis? 

a. K dochucování medu. 

b. Ke krmení včel. 

c. K podpůrné léčbě aftů, mykotických nebo virových onemocnění. 

d. Jako přípravek pro výrobu skvělých polévek. 

6. Co je propolis? 

a. Propolis je smíchaný včelí pyl s voskem a medem. 

b. Propolis jsou včelami přepracované pryskyřice z pupenů rostlin. 

c. Propolis je speciální lis využívaný ve včelařství. 

7. Co nevyrábíme ze včelího vosku? 

a. dřevotmel 

b. mezistěny 

c. svíčky 

8. K čemu se používá včelí jed? 

a. k léčbě chřipky 

b. k léčbě závislosti na včelích produktech 

c. k léčbě revmatické bolesti 
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Doplňovačka 

V tajence doplňovačky se dozvíte jedno z možných využití včelího vosku. Zkuste pak zjistit, kde se s tímto 

využitím setkáme. 

                   

 1                  

 2                  

 3                  

 4                  

 5                  

 6                  

 7                  

 8                  

                   

1. K tavení vosku se používá solární tavidlo. Uveďte jiný název pro “solární”. 

2. Onemocnění, které postihuje pohybový aparát. Včelí jed může pomoci s jeho léčbou. 

3. Látka, kterou produkují hltanové žlázy včel. Člověk ji používá například v kosmetice. 

4. Zařízení k tavení vosku. 

5. Výrobek z včelího vosku, který včelaří vkládají zpět do úlu. 

6. Propolis má pro včely dvě základní oblastí použití: tmelení a _______ . 

7. Včelí produkt, který je vyráběn úpravou pryskyřic z pupenů rostlin.  

8. Najděte včelí produkt, který se váže k následujícím pojmům: lentilka, svíčka, mast. 
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Včelaříci - Včelí produkty – ŘEŠENÍ - Přesmyčky 

Včely poskytují včelařům množství svých produktů. Vyluštěte je v následujících přesmyčkách. 

1. MED 

2. MATEŘÍ KAŠIČKA 

3. PROPOLIS 

4. VČELÍ JED 

5. PYL 

6. VOSK 

Skrývačky 

V následujících větách najděte vybrané včelí produkty. 

1. Máme doma kocoura. 

2. Je Dorotka doma? 

3. Vodní nádrž Slapy leží na Vltavě. 

4. Pivo, skleněná láhev a její zátka patří k sobě. 

Kvízové otázky 

1. Jak se nazývá zařízení na sběr rouskovaného včelího pylu? 

a. pylolap 

b. pylochyt 

c. pylohon 

2. Které těleso nám nejlevněji roztaví včelí vosk? 

a. Měsíc 

b. elektrický tavič vosku 

c. Slunce 

d. Jupiter 

3. Proč člověk sbírá od včel pyl? 

a. Pyl je pro člověka skvělým zdrojem vitamínů, minerálů i dalších zdraví prospěšných 

látek. 

b. Moc pylu včelám škodí, proto se musí odebírat. 

c. Z pylu, vody a cukru si můžeme vyrobit umělý včelí med. 

4. Které měsíce jsou pro sběr rouskového pylu nejvhodnější? 

a. březen a duben 

b. květen a červen 

c. srpen a září 

d. říjen a listopad 
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5. K čemu můžeme využít propolis? 

a. K dochucování medu. 

b. Ke krmení včel. 

c. K podpůrné léčbě aftů, mykotických nebo virových onemocnění. 

d. Jako přípravek pro výrobu skvělých polévek. 

6. Co je propolis? 

a. Propolis je smíchaný včelí pyl s voskem a medem. 

b. Propolis jsou včelami přepracované pryskyřice z pupenů rostlin. 

c. Propolis je speciální lis využívaný ve včelařství. 

7. Co nevyrábíme ze včelího vosku? 

a. dřevotmel 

b. mezistěny 

c. svíčky 

8. K čemu se používá včelí jed? 

a. k léčbě chřipky 

b. k léčbě závislosti na včelích produktech 

c. k léčbě revmatické bolesti 
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Doplňovačka 

V tajence vyšlo “leštidlo”. Leštit včelím voskem se dá dřevěná podlaha, dřevěný nábytek, ale také i různé 

bonbony, například všem známé lentilky. Na obalu těchto bonbonů pak můžeme přečíst, že mezi leštícími 

látkami je také včelí vosk. 

                   

 1      S L U N E Č N Í     

 2      R E V M A        

 3     K A Š I Č K A       

 4       T A V I D L O     

 5    M E Z I S T Ě N A      

 6       D E Z I N F E K C E  

 7  P R O P O L I S         

 8      V O S K         

                   

1. K tavení vosku se používá solární tavidlo. Uveďte jiný název pro “solární”. 

2. Onemocnění, které postihuje pohybový aparát. Včelí jed může pomoci s jeho léčbou. 

3. Látka, kterou produkují hltanové žlázy včel. Člověk ji používá například v kosmetice. 

4. Zařízení k tavení vosku. 

5. Výrobek z včelího vosku, který včelaří vkládají zpět do úlu. 

6. Propolis má pro včely dvě základní oblastí použití: tmelení a _______ . 

7. Včelí produkt, který je vyráběn úpravou pryskyřic z pupenů rostlin.  

8. Najděte včelí produkt, který se váže k následujícím pojmům: lentilka, svíčka, mast. 

 

 


