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05 Vlastnosti včel I: pracovní list 

Každý splněný úkol si zde zaznamenej vybarvením jedné buňky v plástvi. 
Až je budeš mít všechny, máš splněnou jednu úroveň. Splníš-li všech deset 
úrovní, můžeš získat odznak Včelaříka. 

 

Úkol 1: Do tabulky napiš svoje kladné vlastnosti. 

(Nápověda: pracovitý, pilný, čestný, ctižádostivý, tolerantní, nesobecký, poslušný, 
ochotný pomoci druhým, pořádný, pravdomluvný atd.) 

 

 

 

 

Jsi se svými vlastnostmi spokojený? ANO / NE 

 

Úkol 2: Existuje rčení „Jsi pilný jako včelička“. Víš, co to znamená? Pokus 
se to vysvětlit na příkladu. 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………........................ 
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Úkol 3: Které včely bys našel v úle? Přehozením písmen najdeš řešení: 

RUEBTC …………………………………….. 

CNEIĚLD …………………………………….. 

ATAMK …………………………………….. 

 

Úkol 4: Vypravuj o tom, jak jsi pomohl spolužákovi. 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

……………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

 

Úkol 5: Kam včela ukládá zásoby? Můžeš použít nápovědu v doplňovačce. 
Ve druhém sloupci odspodu najdeš odpověď. 

1. Malý Ota 

2. Lichokopytník 

3. Velká díra 

4. Zakrslá borovice 

5. Anglicky „Otevřít“ 

 

 

Pokud jsi správně vyřešil doplňovačku, nakresli si včeličku. 
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Úkol 6: Úryvek z knížky „Pohádkové včely“ od Lebedy. 

Matička vydala příkaz včelám: 

„Hlavně musíte využít počasí a přinést do úlu co nejvíce zásob. Mladé včely, které 
v úlu zbyly, začaly stavět včelí buňky pro nová vajíčka, larvy a kukly, ale i pro zásoby 
nektaru a pylu“. 

 

Otázka: 

Dovedeš určit, o jaké období se jedná? Zakroužkuj správnou odpověď. 

JARO LÉTO PODZIM ZIMA 


