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METODICKÝ LIST ZŠ

Metodický list č. 7 pro 1. stupeň základní školy, individuální práce s prezentací a obhajobou řešení 
před kolektivem.

ÚVOD

Včely mají nejen plno přátel, ale také nepřátel. Největším nepřítelem včel je paradoxně člověk. Jeho 
činnost omezuje prostor pro život včel přímo v přírodě (kácení dutých stromů), ale i včel chovaných 
včelaři (postřiky, hnojiva omezování plodin apod.). Lidé potřebují někde bydlet, a tak zabírají svými 
domy čím dál více místa, a tím i přírody, která včelkám chybí.
Další trápení přinášejí včelám nemoci. Varoáza je parazit původem z Asie, proti kterému se velmi 
složitě a těžko brání. Vzhledem k tomu, že nemá u nás přirozeného nepřítele, je rozšířen v podstatě 
všude. Hubí se chemicky nebo jinými komplikovanými postupy.
Mezi lidmi je známý i včelí mor, přesněji mor včelího plodu. Ten nelze vůbec léčit, jedinou obranou je 
celý zasažený úl spálit, aby se mor nešířil dál.
U obou nemocí dochází k postupnému oslabování a následnému úhynu nejdříve jednotlivých včel 
a posléze celého včelstva.

Očekávané výstupy žáka: Žák bude umět pojmenovat hrozby pro včely plynoucí z lidské činnosti a 
bude vědět o tom, že včely mají i svoje nemoci.
Při prezentaci své práce a obhajobě návrhů, ppostupů a výsledků se učí komunikovat, obhajovat, 
sebeovládat, diskutovat a případně i opravit nebo doplnit výsledek na základě skupinové spolupráce.

1. MOTIVACE (5 minut)

Starší včelka Kája vypráví svoji mladší sestřičce, jak lidé někdy nesprávně hnojí a postřikují 
chemickými prostředky, které včely otráví.
Dále jí povídá o tom, že když nemají včelky dostatek prostoru a čistoty, tak mohou být nemocné stejně 
jako člověk.
Člověk také kácí duté stromy, kde by mohly včely žít. V parku je nebezpečí, že by spadly a někomu 
ublížily. Ale v lese to takové nebezpečí není, proto není nutné všechny duté stromy kácet.
Lidé často sečou trávu velmi nízko. Na zahradě, na golfovém hřišti nebo v parku. V takto posekaném 
trávníku nevykvetou různé květy, které pak chybí často v červnu a červenci jako zdroj potravy pro 
včely.
V neposlední řadě člověk stále více buduje nové domy, silnice, parkoviště a tím zabírá prostor zeleni, 
která chybí včelám opět jako pastva.

2. ZADÁNÍ ÚKOLU (5 minut)

Rozdejte pracovní listy a nastiňte dětem (podle věku a vyspělosti skupiny) jednotlivé činnosti. Dejte 
jim prostor pro  otázky týkající se zadání. Individuální otázky konkrétního charakteru bude učitel 
zodpovídat v následující fázi.

3. REALIZAČNÍ FÁZE (15 minut)
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1. úkol – Napiš tři způsoby, jak může člověk škodit včelám, a vysvětli. 
2. úkol – Čeho potřebují včely dostatek, aby měly větší šanci být zdravé? (čistotu, klid, dostatek 
potravy)
3. úkol – Nakresli pro včelku káju obydlí i pastvinu tak, aby byla spokojená. Kde bydlí,  kde a čím se 
krmí?

4. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PRÁCE - PREZENTACE DÍLA (15 minut)

První žák vybere a popíše jeden způsob, jak člověk může škodit včelám. Další žáci vyjmenují další 
způsoby a zkusí vymyslet jejich šetrnější alternativu. 
Další žák vysvětlí, co je třeba, aby včely spokojeně žily a mohly opylovat květy.

Rozebírat nemoci, jejich příčiny a důsledky jsou příliš odbornou a děti zbytečně zatěžující látkou. 
Dostačuje, když děti vědí, že i včely mají nemoci.
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