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08 Produkty včel II: metodický list 

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Přírodověda, Vlastivěda 

Klíčová slova: Produkty včel živočišného původu, vosk, mateří kašička, včelí jed 

Očekávané výstupy žáka: Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé 
přírody a nachází souvislosti mezi přírodou a činností člověka. 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení: Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je 
využívá k procesu učení, v tvůrčích činnostech a praktickém životě. 

Kompetence k řešení problémů: Vyhledává informace vhodné k řešení problému, 
nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky. 

Kompetence komunikativní: Naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, 
vhodně na ně reaguje a účinně se zapojuje do diskuze. 

Kompetence sociální a personální: Účinně spolupracuje ve skupině a na základě 
poznání pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce. 

Kompetence občanská: Respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí. 

Pomůcky: 

• Pracovní list PL 8 
• Učební list UL 8 
• Metodický list ML 8 
• Učebnice Přírodovědy a Vlastivědy pro 4. ročník, 5. ročník 
• Myšlenková mapa – Produkty živočišného původu 
• Dataprojektor a Notebook 

Organizace vyučování a metody práce: 

• Řízená diskuze 
• Individuální práce 
• Práce ve dvojicích 
• Skupinová práce 
• Aktivní poslech 
• Práce s myšlenkovou mapou 
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Popis činnosti v hodině: 

Činnost učitele Činnost žáka 

Opakování produktů včel rostlinného původu: 

• Med 

• Pyl 

• Propolis 

Výklad – promítání UL 8 

Produkty včel živočišného původu 

Včela vytváří přímo ve svém těle – vosk, mateří kašičku, 
včelí jed 

Řízená diskuze  

 

 

 

 

 

Aktivní poslech 

Řízená diskuze 

Vosk: 

• Produkuje se v těle dělnic 

• Tuhne v šupinky 

• Stavební materiál 

Úkol 1: Napiš, k čemu se používá vosk, a do 
rámečku nakresli aspoň jeden produkt z vosku. 

Řešení: Mezistěny, svíčky, konzervační prostředek, 
průmysl, kosmetika, ... 

Vyhodnocení: Největší počet správných odpovědí - 
klasifikace 

 

 

 

 

 

Skupinová práce 

 

Promítání UL 8: Mateří kašička 

• Vzniká v těle dělnic  

• Potrava pro matku a včelí larvy 

• Důležitá k vývoji včel a zdraví člověka 

Úkol 2: Zapiš slova vodorovně do řádků 1 – 7 tak, 
jak jdou za sebou. Tajenku najdeš ve sloupci 3. a 
11. 

Řešení:  Mateří kašička  

Vyhodnocení: Společné vyhodnocení 

Aktivní poslech 

Řízená diskuze 

 

 

 

 

Individuální práce 

Promítání UL 8: Včelí jed 

• Žihadlo jako obranný systém 

• Co dělat při bodnutí včelou 

Úkol 3: Popiš, k čemu včely používají žihadlo 

Aktivní poslech 

Řízená diskuze 
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s včelím jedem. 

Řešení: Obrana pro zásoby a plod, poplašná zpráva pro 
ostatní včely 

Vyhodnocení: Pochvala 

Práce ve dvojicích 

 

Promítání UL 8: Shrnutí, opakování 

Myšlenková mapa: Včelí produkty živočišného 
původu 

• Vosk 

• Mateří kašička 

• Včelí jed 

Úkol 4: Nakresli myšlenkovou mapu na rostlinné a 
živočišné produkty včel. 

Řešení: 

Rostlinného původu: Med, Pyl, Propolis 

Živočišného původu: Vosk, Mateří kašička, Včelí jed 

Vyhodnocení: Společné vyhodnocení 

Aktivní diskuze 

Práce s myšlenkovou 
mapou 

 

 

 

 

Individuální práce 

 


