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Pracovní listy jsou financovány z ESF a státního rozpočtu ČR 



Středisko ekologické výchovy MRAVENEC se již od roku 1997 věnuje EVVO na okrese 
Pelhřimov. Ukazujeme především dětem rozmanitost a krásu přírody, její zákonitosti, pomáháme jim najít 
cestu k ní, k jejímu poznání i vytvoření kladného vztahu, k tolerantnímu chování k sobě, ostatním lidem a 
přírodě samotné. Zpracovali jsme ekologické výukové programy 22 pro ZŠ a 19 pro MŠ. 

10. rokem při naší organizaci pracuje Klub přátel MRAVENCE, kde pracuje  dětský oddíl se 
zájmem o ochranu přírody. Současně v klubu pracuje mládež ze středních a vysokých škol. Jak děti tak 
starší mládež vedeme k účasti na osvětových akcích  Den Země,  putovní výstavy „Za tajemstvím lesa“, 
„Krmítkování“, „Medování , Den bez aut– kde se stávají lektory a učí poznávat přírodu, chovat se šetrně 
a udržitelně, i pomáhat při dalších dobrovolnických činnostech, ale také chovat se k přírodě, sobě a lidem 
ohleduplně.  

Den Země je naší největší osvětovou akcí pro veřejnost pořádanou od roku 2000. V současné době 
se jí účastní více jak 1000 zájemců - občanů a návštěvníků Pelhřimova. Den Země  probíhá v Děkanské 
zahradě připravujeme na 30 stanovišť – výroba svíček, ptačí říše, pírka, poznávání rostlinné říše, 
poznávání a odlévání stop, poznávání zvířat, pečení placek, výroba keramiky, třídění odpadů … 

Po celou dobu činnosti naší organizace pracujeme se studenty a dobrovolníky (účast na akcích Den 
Země, Medování, kosení luk...) a pomáháme vysokoškolským studentům s přípravou bakalářských a 
diplomových prací. Spolupracujeme se SŠ a VŠ - praktické zkušenosti studentů. 

Připravili a zrealizovali jsme naučnou stezku v Městských sadech v Pelhřimově, spolupracujeme 
při tvorbě strategických materiálů, , místní agendě 21  a podáváme informace o ŽP.  

Realizovali jsme v roce 2003 Naučnou stezku – Městské sady v Pelhřimově,  ke každému tématu 
jsme oslovili odborné pracovníky z agentur, vědeckých institucí i krajské pracovníky. Naučná stezka 
Městské sady se skládá z dvanácti informačních tabulí rozmístěných v téměř 3 km okruhu. 1. Historie 
Městských sadů, 2. Stromy, 3. Zvířata, 4. Horniny, 5, Lesy, 6. Voda ryby, 7. Les stopy, 8. Podnebí, 9. 
Ptáci-budky, 10. Rostliny, 11. Významné stromy, 12. Chráněná území. 

 Realizovali jsme informační kampaň k programu odpadového hospodářství v Pelhřimově: EVP o 
odpadech a třídění na všech MŠ a ZŠ v Pelhřimově, seminář pro pedagogické pracovníky – Odpady a my, 
soutěž „Jak třídíme my? – kvalita třídění v třídicích hnízdech, seriál o odpadech v místních novinách, 
putovní výstava „Jak správně třídit odpad?“ – umístěná v kině, knihovně. Vydali jsme informační letáček 
o třídění – „Kam s tím?“, plakáty o třídění nápojových kartonů, bílého a barevného skla a souhrnný „Kam 
s tím?“, magnetickou pomůcku ke třídění – Kam s tím? Nově spolupracujeme při přípravě rozšíření sběru 
odpadů o bioodpady – vznik letáčku Bioodpad. 

Realizovali jsme informační kampaň k ochraně ovzduší v Pelhřimově „Dýchejme zhluboka a bez 
rizika“: EVP o ovzduší – topení a doprava včera a dnes na MŠ a ZŠ v Pelhřimově, soutěž „Doprava a 
parkování v Pelhřimově“ – kde starší soutěžící již navrhovali řešení problematické dopravy a parkování – 
zpracovali maketky obchvatu i parkoviště a poté jsme zorganizovali kulatý stůl, kde děti z osmých a 
devátých tříd přednesly své náměty zástupcům Města Pelhřimov – místostarostovi a úředníkům z odboru 
dopravy a životního prostředí a oni na ně mohli ihned reagovat. Publikovali jsme seriál o ovzduší 
v místních novinách výstava sestavená z dětských prací „„Doprava a parkování v Pelhřimově. Vydali 
jsme informační letáček– „Čím se topí u nás doma?“a novou publikaci „Výlety pěšky, na kole či vlakem, 
aneb auto nechme v garáži.“ 
 Vydáváme informační materiály o ochraně přírody a krajiny – Ekologická výchova, Krmítkování, 
Budkování, Naučná stezka – Městské sady, Naučná stezka – Křemešník, Pracovní listy k naučné stezce – 
Městské sady, Medování, publikaci Památné stromy a publikaci Zvláště chráněná území, Výlety pěšky, 
na kole či vlakem, aneb auto nechme v garáži, pohledy památných stromů, zvířat i rostlin pelhřimovska. 
Nově náš nápad jak může chránit přirodu každý – „Střih“ na ptačí budku ve skutečné velikosti – 
s podrobným návodem. 
 Zabýváme se také praktickou ochranou přírody, již od roku 2002 se účastníme projektu „Podpora 
hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích“ v rámci kterého vyvěšujeme nové budky a evidujeme 
starší. Celkem jsme vyvěsili více než 1600 a vyčistili více než 4 500. 
 Od roku 2006 se věnujeme ve větším měřítku také ručním kosením luk na zvláště chráněných 
územích. V současnosti pečujeme o PR Nový rybník, PR Hrachoviště a PR Kladinský potok a PR Proseč-
Obořiště a nově o PR Čermákovy louky. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 Napište čísla od jedné do pěti- jak si myslíte, že probíhá správný vývoj 
včely. 
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 Doplňte u obrázku včely její části. Vzhledem k tomu, že je to nelehký 
úkol, nabízíme vám zde nápovědu – jednotlivé části včely na výběr. 
 

TYKADLO      VOSKOVÉ ŽLÁZY 
KUSADLO      ŽIHADLO 
OKO       KŘÍDLO 
MEDNÝ VÁČEK     HLTANOVÁ ŽLÁZA 
HOLEŇ       KARTÁČKY 
SOSÁK 

 

 Včela použije žihadlo jen v nezbytném případě, protože je pro ni její použití 
smrtelné. Včelí žihadlo obsahuje jed -  ten působí bolestivě. Pokud ale používáme pár 
pravidel při soužití se včelami, můžeme být bez úhony my i ony. 

• Včelí úly obcházíme obloukem, chodíme za nimi ne před úlem (před česnem), 
jdeme zvolna bez trhavých pohybů. 

• Osamocená včela nebývá útočná, má spoustu práce a není ve hnízdě, které je 
třeba bránit. Pokud na ni nešlápnete, nezasednete ji anebo jinak nezmáčknete, 
nemá důvod vás píchnout. 

• V přírodě se zejména v červenci a srpnu tenčí zdroje nektaru či medovice a 
včely jsou „slídivé“. Sladké věci je lákají – např. lízátka, bonbony… 

• Včely mají vybudovaný instinkt útočit na cokoliv chlupatého, tmavého a 
smradlavého, co se pohybuje poblíž úlu (medvěd). Pokud už za vámi včely 
letí, utíkejte rovně, dostatečně dlouho a skrz křoví. 

• Nejvíce útočné včely bývají v červenci a srpnu 
 

 Na těchto obrázcích je zvětšené včelí žihadlo a hlava včely. Co je 
žihadlo a co hlava určíte jistě bez nápovědy. 
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 Včely žijí ve společnosti, kterou nazýváme VČELSTVO. Včelstvo je zpravidla 
složeno z jedné matky, mnoha dělnic, a určitého množství trubců, závisejícího na 
síle včelstva, dostupnosti bílkovinné potravy (pylu) a roční době. Jednotliví členové 
včelstva jsou na sobě závislí - jeden bez ostatních nedovede plnit svou funkci a 
následně zahyne (např. osamělá dělnice, matka, či trubec, nebo plod).  

1. Doplňte správně první sloupeček, máte na výběr - MATKA, TRUBEC, 
DĚLNICE a zakroužkujte, která z těchto skupin je nejpočetnější? 

 

 

vykonávají pro včelstvo všechny ostatní potřebné práce, jako 
je: vyhledávání a přinášení potravy (nektar, medovice, pyl, 
voda), zpracovávání medu z nektaru a medovice, 
konzervování pylu, stavbu plástů, krmení matky, trubců a 
plodu, střežení vchodu do úlu, úklid a čištění, větrání a 
udržování správné teploty v úlu a řada dalších činností. 

 
jeho úlohou je oplodnit mladé matky; v případě potřeby 
pomáhá zahřívat včelí plod, díky své vyšší tělesné teplotě, 
než jakou mají dělnice 

  její úlohou je klást vajíčka, čímž zabezpečuje obnovu 
včelstva 

 

2. Mezi včelami funguje dokonalá dělba práce - už od narození. Doplň čím se       
ve kterém stádiu včely zabývají? Vybírej z: 

* zásobování larev potravou 
* stavění včelího díla 
* čistění buněk , příprava pro matku k zakladení 
* dopravování potravy do úlu 
* krmení matky mateří kašičkou 
* střežení vchodu do úlu 
 

Den Stádium Činnost 

po 2-3 hodinách čistička  

4. den krmička  

6. den kojička  

12. den stavitelka  

18. den strážkyně česna  

21. den létavka  
 

KKKDDDOOO   ŽŽŽIIIJJJEEE   VVV   
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 jsou planě rostoucí nebo kulturní rostliny, které poskytují včelám dostatek pylu 
pro jejich výživu, nektaru a medovice pro vytvoření medu a pryskyřice pro výrobu 
propolisu. 
 

1.  Udělejte šipky k názvům, které k sobě správně patří. 
 

LÍPA  LÉKAŘSKÁ 
PAMPELIŠKA  TEČKOVANÁ 

ŠALVĚJ  LUČNÍ 
ŘEPKA  SRDČITÁ 

PODBĚL  MODRÁ 
TŘEZALKA  LÉKAŘSKÝ 

JETEL  LÉKAŘSKÝ 
BRUTNÁK  LÉKAŘSKÁ 

CHRPA  OBECNÁ 
DIVIZNA  OLEJKA 

MATEŘÍDOUŠKA  VELKOKVĚTÁ 
 

2.  Vypiš medonosné rostliny, které kvetou žlutou barvou? 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
3.  A které modrou a modrofialovou? 
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 Nalepte si na pracovní list medonosné rostliny a pod ně napiš oba názvy. 
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MATEŘÍ KAŠIČKA - Mateří kašička je produkt hltanové žlázy dělnic, které se 
živí pylem. Včely ji využívají ke krmení:  
- larev dělnic během prvních třech dnů života  
 - larev budoucích matek po celé larvální stádium  
 - matky po celý život (tato kašička má nejhodnotnější složení)  
 - trubců v době hojnosti  

PROPOLIS - Včely sbírají na stromech pryskyřici, do které přidávají výměšky 
svých žláz. Do úlu propolis nosí v rouskách na zadních nohách - podobně jako pyl. 

VOSK - Včelí vosk je produkt voskotvorné žlázy dělnic. Její aktivita je za normálních 
okolností nejvyšší mezi 9.-18. dnem života dělnice. Vyloučené šupinky vosku včely 
kusadly zpracují a vystaví z nich postupně celý plást. Na 1 kg vosku potřebují 
1.250.000 šupinek. Pokud včelstvo nestaví plásty, padá vosk na dno úlu, kde vytváří 
tzv. měl. 

KVĚTOVÝ MED - Nebo nektarový, často také luční. Pochází z nektaru rostlin. 
Většinou z květů, někdy z mimokvětních nektárií. Včely-létavky přinesou v medném 
váčku přibližně 40 mg sladiny do úlu, kde ji předají úlovým včelám. Ty uloží řídký 
nektar (60-70 % vody) do buněk a postupně jej přenáší, zahušťují a obohacují o 
výměšky svých žláz. Klesne-li obsah vody na zhruba 18 %, med v buňkách zavíčkují a 
skladují na bezsnůšková období - nijak se nekazí.  

MEDOVICOVÝ MED - Neboli lesní. Vzniká složitějším způsobem. Mšice (a 
podobní živočichové - červci a mery) nabodávají rostlinná pletiva, kterými proudí míza 
bohatá na živiny, hlavně cukry. V době rozmnožování mají mšice velkou spotřebu 
bílkovin. Těch je ale v míze relativně málo. Nasátou mízu tak mšice filtrují a 
přebytečný sladký roztok (medovici) rozstřikují po okolí. Kapičky medovice sbírají 
nejen včely, ale také třeba mravenci – ti se o mšice dokonce starají. 

PYL - Zrnka pylu jsou samčí pohlavní buňky rostlin. Aby se rostlina mohla 
rozmnožovat, potřebuje dostat pyl na pestíky v květech. Hmyzosnubné rostliny              
k tomuto přenosu využívají hmyz. Rostlina produkuje více pylu než je nezbytně potřeba 
pro opylení. Nadbytečný pyl, a případně i nektar, jsou lákadlem i odměnou pro 
opylovatele. Včela přelétává z květu na květ. Na její chlupaté tělo se nachytá pyl.   
Za letu jej včela nohami otírá a formuje do rousek na zadním páru nohou. Podle barvy 
rousků lze určit, kterou rostlinu včela navštěvovala. Aby vytvořila jeden pár rousků 
musí včela obletět přibližně 80 květů. Vždy navštěvuje květy téhož druhu rostlin - díky 
tomu je opyluje tím správným pylem.  
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 Dopiš k čemu používáme vyjmenované druhy včelích produktů, čerpej z vlastní 
zkušenosti, nebo si vyber z dole uvedených příkladů. 
 

MATEŘÍ KAŠIČKA –  

 

 
 

PROPOLIS –  

 

 

 

VOSK  

 

 
 

KVĚTOVÝ MED –  

 

 

 

MEDOVICOVÝ MED –  
 
 
 

PYL –  

 

 
 
Např. 
POTRAVINOVÝ DOPLŇĚK, K LÉČENÍ NACHLAZENÍ, 
KAŠLE, STÁČENÉ, ODLÉVANÉ SVÍČKY, MEDOVÁ 
ŽVÝKAČKA, MAZÁNÍ PLECHŮ, KOSMETIKA, 
MALOVÁNÍ KRASLIC, LÉKAŘSKÉ VYUŽITÍ, VÝROBA 
TINKTUR, MASTÍ 

VVVČČČEEELLLÍÍÍ   

PPPRRROOODDDUUUKKKTTTYYY   



Vyrobte si svůj první úl 
 
 


