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Milí druháčci,  

moc vás zdravím poprvé v měsíci květnu. Napadá vás, podle čeho dostal květen 

své jméno?  

Pokud chodíte ven, na zahrádku a do přírody a plnili jste úkol do prvouky, určitě 

budete znát odpověď. Ano, podle toho, že všechno kolem kvete a můžeme 

vidět překrásné květy různých barev, tvarů a velikostí. Z květů se ale 

neradujeme jenom my, ale také třeba včeličky. A právě tématem 

 Včely a jejich význam se budeme  tento týden zabývat.  

Nejdříve se zkusme co nejvíce o včelkách dozvědět.  

1) Využijte knížky a encyklopedie, co máte doma. Zkuste pozorně číst a pak říct 

rodičům, co jste se dozvěděli. 

2) Pozorujte včelky venku v přírodě – co dělají, jak se chovají.  

3) Pusťte si následující prezentaci: 

https://slideplayer.cz/slide/11767656/ 

4) Pusťte si toto video o včelkách a kdo má rád Hurvínka, může si pustit i to 

druhé video o první pomoci při včelím bodnutí nebo hadím uštknutí. 

https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?q=v%C4%8Dely 

5) Zkuste vyřešit včelí kvíz. ( Odkaz na kvíz bude na stránkách školy.) 

6)  Do sešitu psaní si napište nadpis Včely a na pište o včelkách aspoň 4 věty.  

7) Do sešitu matematiky vyřešte tyto úlohy o včelkách. 

                a) Kolik nohou má 8 včel? 

                 b) Kolik nohou má 5 včel? 

                 c) Kolik nohou má 7 včel? 
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                 d) Do obchodu dovezli květový med, smíšený med a lesní med. 

Květového dovezli 24 sklenic, smíšeného 18 sklenic a lesního 9 sklenic. Kolik 

sklenic dovezli celkem? 

8) Pracovní sešit z prvouky str.55 

 

Další úkoly jsou jen nabídkou na další aktivity       . 

9) Pokud doma med máte, tak zkus nachystat medovou svačinku. Třeba chleba 

s máslem a medem, nebo bílý jogurt s medem nebo kaši s medem (s 

maminkou). 

10) Můžeš toto téma výtvarně zpracovat - namalovat obrázek včelky, úlu nebo 

pláství (s pláství – šestiúhelníkem by ti mohla pomoci maminka a ty už pak 

můžeš jen obkreslovat). Posílám inspiraci.  
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