
Básnička VČELKA 

 

LETÍ, LETÍ VČELKA, 

ASI TAKHLE VELKÁ. 

ZDRAVÍ KAŽDOU KVĚTINKU, 

NAČECHRÁ JÍ SUKÝNKU. 

LETÍ, LETÍ VČELKA MALÁ, 

SEDÁ Z KVĚTU NA KVĚT, 

STEJNĚ JAKO LONI ZJARA, 

USMÍVÁ SE N A SVĚT ! 

 



Pár informací a obrázků ze života včeliček… 

Včela medonosná 

Patří mezi nejpilnější hmyz 

 
 

Žije ve velkých společenstvích v úle 

 

 

V úle může být až 50 000 včel 

 



Včelí plást nebo plástev - je deska tvořená dvojitou vrstvou 

šestiúhelníkových voskových buněk, které si staví včely medonosné 

ve svých hnízdech. Obsahuje včelí larvy a zásoby medu a pylu.  

 

 

Vývoj včely 

 

Tělo včelky 

   

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0esti%C3%BAheln%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vosk
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela_medonosn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Del%C3%AD_%C3%BAl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Larva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Med
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyl


Význam včel - velký - opylování květů - jen opylované květy mohou 

přinést plody 

 

 

Včelí produkty 

 

 

 



Zajímavosti o včelách nejen pro děti  

 Bez včel bychom na zahradě neměli ovoce, zemědělci by neměli 

dostatečnou úrodu, vyhynuly by spousty vzácných planě 

rostoucích rostlin, krajina by se velmi změnila. 

 Včelstvo se skládá z jedné matky, několika desítek tisíc dělnic a 

několika stovek trubců.  

 Na třetím páru nohou mají včely dělnice tzv. košíček pro sběr 

pylu. 

 Včely se dorozumívají doteky tykadel, včelím tanečkem a také 

zvuky.  

 Při rojení odlétá stará matka z úlu s částí včel – vytváří roj a tak 

přenechává právě narozené matce své původní obydlí.  

 Každá včela má v úle svou úlohu, vykonává po určitou dobu 

jednu a tutéž činnost.   

 V zimě není v úlu žádný trubec. Včely je na konci léta odeženou 

od zásob a poté je doslova vyhodí z úlu.  

 V létě žije včela kolem jednoho a půl měsíce. V zimě kolem 6-8 

měsíců.  

 Včela měří 12 až 14 mm, váží okolo 100 mg, tzn. 10 000 včel 

váží cca 1 kg.  

 Včela létá rychlostí 8 m za sek., tj. asi 29 km za hod.  

 Navštíví až 800 květů za hodinu.  

 Na 1 gram medu musí včela navštívit 7 000 květů.  

 Životní dílo 1 včely je půl čajové lžičky medu.  

 Na 1 kg medu uletí včely 280 000 km, tj. 7× kolem rovníku.  

 Včelstvo spotřebuje za rok okolo 30 kg zpracovaného pylu, asi 

70 kg medu a 150 litrů vody.  

 


