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 Co se stalo jabloni? – aktivity pro školy – 1.stupeň ZŠ 

 
Každý rok přispíváme k oslavám mezinárodního Dne Země i my jako Ekocentrum Zahrada organizací 
programů pro školy i veřejnost, které tradičně vyvrcholí celoodpolední akcí Zeměfest v sobotu 25. 4. 
2015 v lesoparku Štěpánka. Letos Vás, třídy 1. stupně ZŠ chceme pozvat k odhalování „Skrytých 
souvislostí“ v přírodních zákonitostech. Pokud se do tohoto programu zapojíte, můžete být za své úsilí 
odměněni, a to nejen pocitem z dobře vykonané práce, ale i drobnými věcnými cenami. 
 

Pořadatel: Ekocentrum Zahrada DDM, Jaselská 1475, Mladá Boleslav, tel. 326 329 113, 
www.MB-eko.cz/zahrada, zahrada@ddm-mb.cz 
 
Začátek: 16. 2. 2015  
Konec: 31. 3. 2015 (poslední možnost odevzdání výstupů) 
Kdo se může zúčastnit: jednotlivé třídy 1. stupně ZŠ na Mladoboleslavsku 
 
Jak to  bude vypadat:  
Co se stalo jabloni? Příběh o jabloni si někteří z vás (žáci některých 1. a 2. ročníků ZŠ) mohli prožít na 
podzim u nás v Zahradě v rámci stejnojmenné akce. A příběh o churavějící jabloni tvoří i základní linku 
tohoto programu, kdy za pomoci příběhu o jabloni, budou žáci zkoumat, proč se jabloni nedaří a jak by 
to mohli změnit. Příběh je rozdělen do několika bloků s otázkou na konci. Tím, že žáci přijdou na 
odpověď, získají pokračování příběhu. Pro vyřešení jednotlivých bloků jsme připravili několik různých 
aktivit, ale kreativitě se meze  nekladou a věříme, že je spousta her a pokusů, na které jsme 
zapomněli. I přes jednoduchou linku příběhu žáci zjistí, že vše souvisí se vším, a to,  že něco 
nevidíme, neznamená, že to není důležité. 
 
 Hodnocení: Zúčastněné třídy musí pro získání výhry splnit následující podmínky:  
Malá prémie (jedna cena dle vlastního výběru z naší nabídky) za vyzkoušení libovolné velké aktivity a 
tří malých aktivit, každá z jiného bloku příběhu, a odevzdání minikroniky a leporela. 
Prostřední prémie (dvě ceny dle vlastního výběru z naší nabídky) za vyzkoušení libovolné aktivity a 
šesti malých aktivit, vybraných ze všech bloků příběhu, a odevzdání minikroniky a leporela. 
Velká prémie (tři ceny dle vlastního výběru z naší nabídky) za vyzkoušení dvou velkých aktivit a osmi 
malých aktivit, vybraných ze všech bloků příběhu, a odevzdání minikroniky a leporela. 
 
Výhry budou předány slavnostně na Zeměfestu 25. 4. 2015 po 17. hodině. 
 
Nabídka cen: 

1) sada na výrobu voskových svíček pro celou třídu 
2) 3 skleničkové lupy na pozorování drobných živočichů 
3) zdravá svačina pro celou třídu: 5 kg jablek od místních pěstitelů a kráječ na jablka 

 
Výstupy: “Minikronika” a závěrečné leporelo 
 
 “Minikronika”:  Každý splněný úkol bude zaznamenán na jedné čtvrtce formátu A4 - A3 ve formě „listu 
kroniky”. Každá zúčastněná třída si tak z jednotlivých listů postupně vytvoří vlastní „kroniku”. 
Podmínkou je, že jednotlivé listy  zůstanou odděleny a budou použity pouze z jedné strany, aby mohly 
být vystaveny. Na každém listě bude uveden název vybrané aktivity a její zdokumentování: slovní 
popis činností, fotografie z aktivity, fotografie hotového výrobku, obrázkový komiks.  
 
Leporelo: Jednoduché leporelo příběhu o tom, co stalo jabloni. Při postupném řešení otázek současně 
vznikne obrázkový příběh kreslený dětmi. (viz příloha) 
 

Kroniku a jedno leporelo je potřeba odevzdat do 31. 3. 2015 do EC Zahrada spolu s vybranými 
cenami. Každý díl musí být z rubu označen názvem školského zařízení, třídy a jménem pedagoga. 
Vybrané výstupy budou prezentovány návštěvníkům Zeměfestu 25. 4. 2015. Vaši „minikroniku“ si po 
Zeměfestu můžete vyzvednout v EC Zahrada. 

http://www.mb-eko.cz/zahrada


 
Přehled aktivit (tučně a velkým písmem jsou napsány velké aktivity) 

Základní podmínky života 
 

Žížaly a kompost 
 

Včely 
 

Pijí rostliny   Pozorování žížal   NÁVŠTĚVA VČELAŘE   

Kořeny I.   ŽÍŽALÍ ZOO   VČELÍ DEN   

Kořeny II.   
Co patří a nepatří na 

kompost   HMYZÍ HOTÝLEK   

Rostlina a světlo I.   
Hrajeme si na 
kompostování   

Výroba svíček z 
včelího vosku   

Rostlina a světlo II.  
"Tahák" ke 

kompostování  
Hledání včelí rodiny 

čichem  

Rostlina a světlo III  
Kdo vše bydlí v žížalí 

zoo  Medové máslo  

Rostlina a vzduch    
Pozorujeme svinky a 

stínky   Včelí žihadlo   

Rostlina a půda I.      
Jakou barvu mají včely 

nejraději   

Rostlina a půda II.      
Hra na opylování 

květu a cesta medu   

Rostlina a půda III.      Pozorování včely    
 
 



 

 
Pavlínka s Lukáškem jsou sestřička a bráška, Pavlínka chodí do 

školky a Lukášek už do 2. třídy. Oba mají moc rádi jablka. A tak se 
tatínek rozhodl, že jim zasadí jabloň, aby si mohli trhat čerstvá a 
zdravá jablíčka sami. Vypravili se do zahradnictví, koupili malou 

jablůňku a společně ji zasadili. 
Ale jablůňce se nedařilo. I když se o ni starali, všechny listy a 

posekanou trávu hned shrabali a dali do popelnice, jablůňka byla 
pořád taková slabá a skoro vůbec nerostla a oni nemohli přijít na 

to, co jí schází. 
 

Co jabloni chybí? 

  

  

Přesně tak, jablůňku zasadili do chudé hlíny. Nejsou v ní žádné 
živiny a jablůňka chřadne. A tak tatínek, Pavlínka i Lukášek 

přemýšleli, jak do hlíny živiny dostanou. Přeci nemůžou vyměnit 
na zahradě veškerou hlínu, to by bylo práce a peněz! Tatínek si 

zašel pro radu k panu sousedovi Kloboučkovi, vyhlášenému 
zahradníkovi. Pan Klobouček věděl, ale řekl si, ať na to tatínek 

přijde sám. Řekl mu, že mu s tím může pomoci jedno malé 
zvířátko. 

 
Kdo jim pomůže dostat živiny do půdy? 

  

  

„Žížala nám pomůže!“ „ Ale proč tady ty žížaly nejsou“, ptaly se 
děti tatínka. Tatínek nad tím chvilku přemýšlel a v tom mu zrak 
utkvěl na sousedově zahrádce. „Žížaly tu nemají co jíst!“ vykřikl 
tatínek. Tatínek všechno spadané listí a posekanou trávu hned 

odnese do popelnice a žížaly tu nemají vůbec nic k jídlu. Pojďme 
zjistit, čím bychom je mohli nakrmit! 

 
Co jedí žížaly? (Co vše patří na kompost?) 

  

  



Tak tatínek nakoupil prkna a hřebíky a společně s dětmi postavili 
na zahradě žížalí ZOO. Listí, trávu, zbytky z kuchyně a další žížalí 

dobroty přestali házet do popelnice a dávali je všechny do 
ohrádky, kde žije spousta žížal a jejich kamarádů. Ti zbytky 

rozloží a vyrobí spoustu výživné hlíny pro jablůňku a všechny 
další rostliny na zahradě. Uběhlo několik let a naše malá jablůňka 

zesílila a vyrostla z ní krásná mladá jabloň. Na jaře se obalila 
spoustou drobných růžových květů a byla krásná jako nevěsta. 

Děti se těšily na spoustu jablíček na podzim. Ale na jablůňce 
nedozrálo ani jediné. A příští rok to bylo úplně stejné: spousta 

květů, ale žádná jablíčka. A když se to opakovalo i třetí rok, byl z 
toho tatínek celý smutný a nevěděl, co jabloni chybí. „Tatínku, já 

si myslím, že nám zase pomůže zvířátko“ řekla Pavlínka. 
 

Kdo pomůže jabloni, aby plodila? 

  

  

Tak Pavlínka s Lukáškem ví, co pomůže jejich jabloni. Jsou to 
včelky.  A protože nikde okolo včely nežijí, vyrobil tatínek včelí úl 
a sehnal královnu. Tatínek si pořídil včelařský oblek s kloboukem, 
aby mu včely nevlétly do obličeje a pořídil si všechno, co správný 
včelař potřebuje. A tak se hezky starali o včely a za rok sklidili z 

jabloně plný košík slaďoučkých jablíček. 

  

 
Nápověda pro pedagogy: výživná půda, žížala, kompostovatelný odpad, včela, jabloň s jablky 
 
 
Leporelo je vhodné rozstříhat na jednotlivé části příběhu a dávat je dětem postupně tak, jak se budou 
s příběhem seznamovat. Děti do prázdných okének dokreslují konkrétní věci, které tvoří linku celého 
příběhu. Nakonec si všech pět částí mohou nalepit na pruh papíru, čímž vznikne ilustrované leporelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Co se stalo jabloni – praktická část 
 

1. Základní podmínky života 
 

Pavlínka s Lukáškem jsou sestřička a bráška, Pavlínka chodí do školky a Lukášek už do 2. třídy. Oba 
mají moc rádi jablka. A tak se tatínek rozhodl, že jim zasadí jabloň, aby si mohli trhat čerstvá a zdravá 
jablíčka sami. Vypravili se do zahradnictví, koupili malou jablůňku a společně ji zasadili. Ale jablůňce 
se nedařilo. I když se o ni starali, všechny listy a posekanou trávu hned shrabali a dali do popelnice, 
jablůňka byla pořád taková slabá a skoro vůbec nerostla a oni nemohli přijít na to, co jí schází. 
 
Co by mohlo chybět jabloni? - S dětmi společně řešíme základní potřeby rostliny: voda, vzduch, 
jídlo, Slunce, k tomu nám pomohou následující aktivity. 
 
Pijí rostliny? 
Pomůcky: 2x váza, inkoust, květiny s bílými květy (kopretiny, karafiáty, řapíkatý celer), voda 
Do jedné vázy nalijte čistou vodu a vložte do ní květiny, do druhé vázy nalijte vodu a inkoust a vložte 
do ní květiny. Každý den pozorujte zbarvení květů a zapisujte změny. 
Závěr: Rostliny pijí, vodu přijímají kořeny nebo stonkem a po rostlině ji rozvádí cévní systém. 
 
Kořeny I. 
Pomůcky: kořeny na ukázku nebo obrázky kořenů:  mrkev, řepa, tráva, cibule…, 2 sklenice, vata, 
voda, lupa, semena hrachu, semena trávy (pšenice) 
Na začátku si povíme, co vše víme o kořenech a ukážeme si, jaké tvary mohou mít. Kořeny 
porovnáme. 
Do sklenic vložíme navlhčenou vatu. Do jedné ze sklenic vložíme semena hrachu a do druhé semena 
trávy (pšenice). Semena zaléváme a pozorujeme.  Svá pozorování zaznamenáváme. 
 
Kořeny II. 
Pomůcky: 2 sklenice, nůž, podložka, hlína, 4 vyklíčené hrachy asi 5 cm vysoké 
Vezměte 2 hrachy a uřízněte jim kořeny.  Hrachy s kořeny zasaďte do jedné sklenice a hrachy bez 
kořenů do druhé sklenice. Pravidelně hrachy zalévejte. Pozorujte, co se děje cca 5 dní a své 
pozorování zaznamenejte. 
Závěr: Rostliny pomocí kořenů přijímají vodu a minerální látky, takže bez kořenů nemůže rostlina žít. 
 
Rostlina a světlo I. 
Pomůcky: kelímek od margarínu, vata, voda, naklíčená brambora, nůžky 
Na dno kelímku vložíme vatu, kterou navlhčíme, na vatu položíme naklíčenou bramboru. Do víčka od 
kelímku vystřihneme otvor o průměru 1-1,5 cm a kelímek zavřeme. Vatu pravidelně vlhčíme. 
Pozorujeme, co se s rostlinou děje, kam roste. 
Závěr: Klíčení je děj, kdy ze spícího zárodku rostliny vyrůstá nová rostlina – klíček. Rostlina nezbytně 
potřebuje ke klíčení vodu, teplo, kyslík. 
 
Rostlina a světlo II. 
Pomůcky: rostlina s velkými listy, černý papír, nůžky, kancelářské svorky 
Vezmeme si černý papír a nůžkami do něj vytvoříme několik malých otvorů. Poté papír pomocí 
kancelářských sponek připevníme na list rostliny. Rostlinu umístíme na parapet, kam jde světlo.  List 
průběžně kontrolujeme, co se s ním děje: 1 den, 3 den, týden. Výsledky a pozorování si zapisujeme. 
Závěr: Bez přístupu světla neprobíhá v zakryté části listu fotosyntéza a list zde nevytváří zelené 
barvivo (chlorofyl). 
 
Rostlina a světlo III. 
Pomůcky: prkno 
Přesvědčíme se, že je tráva zelená jen díky slunečnímu světlu, zakryjeme kousek trávy prknem. Po 
týdnu a po 2 týdnech pozorujeme, co se děje, výsledky zapisujeme. 
Závěr: Bez přístupu světla neprobíhá v zakryté části listu fotosyntéza a list zde nevytváří zelené 
barvivo (chlorofyl). 



 
Rostlina a vzduch I. 
Pomůcky: rostlina s velkými listy, vazelína 
Rostlinu umístíme na dobře viditelné místo.  Několik listů potřeme vazelínou: spodní i vrchní stranu. 
Rostlinu pozorujeme a své výsledky si zapisujeme. 
Závěr: Vazelína ucpe rostlinám průduchy a rostlina pak nemůže dýchat. 
 

Jabloň všechno má – slunce, vodu i vzduch, tak co jí pořád chybí?  PŮDA 
 
Rostlina a půda I. 
Pomůcky:  vzorky půdy, sítka, sklenice s uzavíratelným víčkem, voda, lupa, misky, papír, kyblík 
Děti si z domova přinesou malý vzorek hlíny z jejich zahrádky (pokud nemají zahrádku, tak z blízkého 
okolí svého bydliště) ideálně v uzavřeném kelímku se jménem dítěte.  Vzorky hlíny prozkoumáme. 
1.       Hmatem a zrakem: vzorky půd nasypte do misek. Půdu promněte mezi prsty, nasypte si ji na 
dlaň, pořádně si ji osahejte. Zkuste z hlíny uhníst kuličku. 
2.       Pomocí lupy: vzorky půd nasypte do misek. Půdy pozorujte pomocí lupy. Půdu nasypte na čistý 
papír a pokus zopakujte 
3.       Přesíváním půdy přes sítko: půdu přes sítko prosívejte nad kyblíkem. To, co zbyde v sítku, 
roztřiďte na papír. Pozorujte, co vše vzorek půdy obsahuje. 
4.       Rozmícháním půdy ve vodě: Dejte jednotlivé vzorky do sklenic a zalejte vodou. Sklenice 
uzavřete a protřepte a nechte jejich obsah ustát. Pozorujte, co se děje, usazují se vzorky hlíny stejně? 
Jsou v půdě částečky, které se drží na hladině? Své pozorování zapište. 
 
Rostlina a půda II. 
Pomůcky: alespoň 3 typy zeminy: písek, kamenitá půda, černozem, neprůhledné nádoby s otvorem na 
ruku, misky 
Do nádob nasypeme zeminu, jedna nádoba = jeden druh zeminy, do misek nasypeme malý vzorek z 
každé půdy.  Vzorky dětem ukážeme a řekneme si, která zemina je pro jablůňku nejlepší a proč – má 
v sobě živiny. Děti si zkusí, jestli po hmatu poznají tu pravou půdu pro jablůňku. Postupně sahají do 
nádob s hlínou a zkusí hádat, která je ta pravá. 
 
Rostlina a půda III. 
Pomůcky: 2–4 vzorky půdy, voda, 2–4 trychtýře vyrobené z plastových lahví, otvor ucpeme 
zmuchlanými novinami (Trychtýř vyrobíme přeříznutím plastové láhve v polovině a překlopením 
horního dílu do spodního.) 
1. Ze vzorků půdy odměřte stejný díl, který nasypte do trychtýřů.  
2. Nalijte vodu až k hornímu okraji trychtýře  
3. Pozorujte, zda prosakuje voda všemi trychtýři stejně. 
4. Ve kterém trychtýři se půda udržela nejkratší dobu? Proč? 
5. Rozšiřující úkol: Nechte vzorky půdy v trychtýři několik dní a sledujte, ve kterém trychtýři půda 
nejdříve vyschne 
 
 

2. Žížaly a kompost 
 
Přesně tak, jablůňku zasadili do chudé hlíny. Nejsou v ní žádné živiny a jablůňka chřadne. A tak 
tatínek, Pavlínka i Lukášek přemýšleli, jak do hlíny živiny dostanou. Přeci nemůžou vyměnit na 
zahradě veškerou hlínu, to by bylo práce a peněz! Tatínek si zašel pro radu k panu sousedovi 
Kloboučkovi, vyhlášenému zahradníkovi. Pan Klobouček věděl, ale řekl si, ať na to tatínek přijde sám. 
Řekl mu, že mu s tím může pomoci jedno malé zvířátko. 
Kdo jim pomůže dát živiny do půdy? - Děti hádají, které ze zvířátek (ježek, šnek, ještěrka, žížala, 
veverka) může pomoci jablůňce a jak. Následující aktivity jsou věnované tomuto zvířátku a jeho 
kamarádům.  
 
Pozorování žížal 
Pomůcky: žížaly, pinzety, lupy, tvrdý hrubý papír, válec, vata, baterka, tmavý papír nebo látka, filtrační 
papír 



Žáci vytvoří skupinky, každá skupina dostane: lupu, pinzetu, papír s hrubým povrchem, 1–2 žížaly 
1.       Prohlédnout si podrobně žížalu, nakreslit ji a popsat (tvar, barva….) 
2.       Pozorovat, jak se žížala pohybuje po podložce. Zkusit do ní šťouchnout, co se stane? Zkusit 
určit, která část žížaly je přední. 
3.        Přiložit ucho k žížale lezoucí po papíře – jestli je slyšet, jak se pohybuje. Pokud zvuk uslyšíte, 
způsobily ho štětiny, které má žížala na každém článku svého těla. 
4.       Do širší zkumavky nebo válce (skleničky) žáci nejprve umístí navlhčený filtrační papír a konec 
nádoby zakryjí tmavým papírem nebo neprůhlednou látkou. Potom do položené zkumavky vloží 
předním koncem těla žížalu, zkumavku uzavřou smotkem vaty a nezakrytou část osvětlí. Žížala, která 
žije v půdě (tzn. ve tmě), bude mít tendenci po vlhkém papíře zalézt do tmavé části zkumavky. 
 
„Žížala! Žížala nám pomůže!“ „ Ale proč tady ty žížaly nejsou“, ptaly se děti tatínka. Tatínek nad tím 
chvilku přemýšlel a v tom mu zrak utkvěl na sousedově zahrádce. „Žížaly tu nemají co jíst!“ vykřikl 
tatínek. Tatínek všechno spadané listí a posekanou trávu hned odnese do popelnice a žížaly tu nemají 
vůbec nic k jídlu. Co jedí žížaly? (Co vše patří na kompost?) 

  
ŽÍŽALÍ ZOO (KOMPOST) 
Jak vytvořit kompost? - Dozvíte se na stránkách www.mb-eko.cz - sekce “Ekologická výchova”, 
podsekce “Praktické náměty”, téma “Oživte si zahradu” 
Praktické rady a tipy na www.kompostuj.cz 
 
Co patří a nepatří na kompost. 
Pomůcky: plechovka, bota, láhev, krabička od džusu, kelímek od jogurtu, slupka od banánu, čajový 
sáček, kůrka chleba, listy, větvička 
Příklady bioodpadů ke kompostování: slupky od banánů, sáčky od čaje, shrabané listí, ohryzky z 
ovoce, slupky od brambor a cibule, větvičky, … 
Příklady odpadů, které na kompost nepatří: papír, lahve, staré oblečení, plechovky, elektronika, kosti s 
masem, … 
Žáci si vše prohlédnou a poté budou hádat, co patří a nepatří na kompost. S učitelem žáci proberou, 
proč to tak je. 
Praktické tipy najdete na www.ekodomov.cz/ekovychova/inspirace-pro-vyuku/ - hry a kvízy a tajenky 
 
Hrajeme si na kompostování 
Pomůcky: čtvrtky nařezané na velikost A6, pastelky, obrázek kompostu 
Každé dítě si nakreslí 3 obrázky bioodpadů a 3 obrázky odpadů, které na kompost nepatří na kartičky 
velikosti A6. Na jednu stranu místnosti umístíme obrázek kompostu a na druhou rozmístíme 
nakreslené obrázky odpadků. Děti mají za úkol najít kartičku s kompostovatelným odpadem a donést ji 
na kompost, kde správnost kontroluje učitel. Děti nosí kartičky po jedné, hrajeme, dokud nejsou 
kartičky sesbírané. Na konci posbíráme kartičky s odpadky, které nepatří do kompostu, a řekneme si, 
kam patří. 
 
„Tahák“ ke kompostování 
Pomůcky: čtvrtky, tužky, pastelky, fixy 
Teď když už víme, co do kompostu patří a nepatří, zkuste s dětmi vyrobit „tahák“ domů pro rodiče. 
Představivosti se meze nekladou. 
Př. 

http://www.mb-eko.cz/
http://www.kompostuj.cz/
http://www.ekodomov.cz/ekovychova/inspirace-pro-vyuku/


 
 
Kdo všechno bydlí v žížalí ZOO? 
Pomůcky: lupy, skleničkové lupy, entomologické pinzety, lopatka, misky, papíry, tužky, fotografie s 
popisky rozkladačů 
Dojít si na školní kompost pro jeho obyvatele: stínka, žížala, chvostoskok, stonožka, škvor, 
mnohonožka 
Ideální je několik dní předem na kompost položit prkno, kámen nebo cihlu, pod níž se rozkladači rádi 
schovávají.  Pokud není školní kompost, je potřeba obyvatele kompostu zajistit z jiného zdroje, např. 
od někoho z dětí či v nouzi kompost v EC Zahrada . Žížaly, stonožky, svinky, chvostoskoky atd. 
doneseme do třídy, kde je pozorujeme pod lupou. Žáci si vyberou jednoho rozkladače a toho nakreslí 
a popíšou. Po ukončení pozorování vraťte živáčky zpět do přírody. 
 
Pozorujeme svinky a stínky 
Pomůcky: svinky, stínky, krabice, hlína, papír, kropička s vodou 
Ulovte stínky a svinky – najdete je pod kameny nebo v kompostu. Do krabice vložte hlínu. Polovinu 
pokropte vodou a druhou nechte suchou. Polovinu ulovených stínek dejte na suchou hlínu a druhou 
polovinu dejte na mokrou hlínu a pozorujte, co se stane.  Poté krabici na 5 minut zakryjte papírem, po 
pěti minutách se na stínky podívejte. Pokus opakujte se svinkami. Zapište svá pozorování. 
Závěr: Stínky mají rády vlhkou hlínu a tmu, a proto se v ní pohybují klidně na rozdíl od hlíny suché. 
 
 
 

3. Včely 
A tak tatínek nakoupil prkna a hřebíky a společně s dětmi postavili na zahradě žížalí ZOO. Listí, trávu, 
zbytky z kuchyně a další žížalí dobroty přestali házet do popelnice a dávali je všechny do ohrádky, kde 
žije spousta žížal a jejich kamarádů. Ti zbytky rozloží a vyrobí spoustu výživné hlíny pro jablůňku a 
všechny další rostliny na zahradě. Uběhlo několik let a naše malá jablůňka zesílila a vyrostla z ní 
krásná mladá jabloň. Na jaře se obalila spoustou drobných růžových květů a byla krásná jako nevěsta. 
Děti se těšily na spoustu jablíček na podzim. Ale na jablůňce nedozrálo ani jediné. A příští rok to bylo 
úplně stejné: spousta květů, ale žádná jablíčka. A když se to opakovalo i třetí rok, byl z toho tatínek 
celý smutný a nevěděl, co jabloni chybí. 
Co myslíte, že jí chybí? – Děti hádají, který živočich by mohl jablůňce pomoci a jak. 

 



Proč jsou včely důležité? – V příloze najdete povídání o nejdůležitější včelí práci – opylování 
rostlin 
 
NÁVŠTĚVA (U) VČELAŘE 
Domluvte se s místním včelařem a sjednejte si návštěvu s přednáškou a ukázkou. 
 
 
VČELÍ DEN 
Uspořádejte si se svou třídou Včelí den. Podle věku dětí jej zaměřte na čtení, matematiku, prvouku, 
pracovní činnosti, výtvarnou výchovu…. Nechte se inspirovat “tahákem” pro učitele a pracovními listy 
od pedagožky a výtvarnice Jany Modré. Vše najdete na jejích webových stránkách www.janamodra.cz 
v sekci Ekovýchova - ke stažení. Využijte vlastních nápadů, jak dětem přiblížit velmi zajímavý a 
dobrodružný život včelího společenstva, nebo Vám nabízíme i několik drobných aktivit o včelkách: 
 
Didaktická hra na opylování květů a cesta medu 
Pomůcky: barevné papírové květy, mističky s vodou, natrhaný žlutý papír (pyl), injekční stříkačky 
(seženete v lékárně), gumovou hadičku (seženete ve zverimexu), škopík nebo velká miska (úl) 
Hadičku nastříháme na 10 cm kousky, které nasadíme na injekční stříkačku, a vytvoříme tak včelí 
sosáček. Po zemi rozmístíme papírové květy a na jejich střed postavíme mističky s vodou (nektarem). 
Děti – včelky – létají se svými sosáčky z květu na květ a sbírají nektar. Aby si mohly nasát z květu 
nektar do sosáčku, musí květu přinést pylové zrnko (kousek žlutého papíru) z jiného květu. Až si nasají 
nektar, donesou ho do úlu (miska/škopík). 
Varianta s brčkem – místo injekční stříkačky lze použít brčko: Brčko se ponoří do vody, palcem se 
ucpe horní otvor a vodu lze tak přenést. V úlu uvolníme horní otvor brčka a voda vyteče. 
 
Pozorování včely lupou, skleničkovou lupou či pomocí binokulární lupy, mikroskopu 
Pomůcky: včely z entomologické sbírky 2. stupně, lupy, skleničkové lupy, binokulární lupa, mikroskop 
Prohlédněte si s dětmi včelu pod lupou či mikroskopem. Sledujte počet nohou, křídel. Prozkoumejte 
stavbu těla. Zkuste zvětšenou včelu nakreslit celou nebo některou její část. Najděte si v knížkách nebo 
na internetu makrofotografie včel. (Viz kniha Veroniky Souralové Včelí domeček - prázdniny v úlu, 
nebo na www.vcelky.cz apod.) 
 
Výroba svíčky ze včelího vosku 
Pomůcky: včelařské voskové mezistěny (ke koupi ve včelařských potřebách, v OC KVARTET v 
Kosmonosech nebo na internetu na www.vceliobchod.cz), knoty (ke koupi v domácích potřebách), fén, 
pravítko, nůž 
Z voskových mezistěn si ostrým nožem nařežeme obdélníky (většinou pro začátečníky stačí 4 kusy z 
jednoho plátu) a nastříháme knoty. Na rovné podložce fénem nahřejeme obdélník plátu (stačí krátce, 
aby pouze povolil a změkl, nesmí se roztéci) a ke kraji delší ze stran přimáčkneme knot tak, aby na 
jedné straně plátu přesahoval jeho okraj. Kolem knotu začneme rolovat plát do válečku - svíčky. Okraj 
plátu na závěr dobře zamáčkneme do hotové voskové svíčky.  
 
Hledání včelí rodiny čichem 
Pomůcky: balíček tamponů na odličování, 3 - 4 lahvičky různých přírodních esenciálních olejů 
Včely mají ze všech smyslů nejvyvinutější čich. Vždyť život včelstva závisí na vůních. Kdyby nebylo 
voňavých květů, včelky by je nenašly, neopylovaly by je (neměli bychom některé plody), nenasály by 
voňavý nektar - základ sladkého medu. Zahrajte si s dětmi hru na včelí rodiny. Každá včelí rodina totiž 
trochu jinak voní. Rozdejte dětem po jednom ovoněném tamponu (tampony na odličování - k jejich 
ovonění stačí skutečně 1 kapička esenciálního oleje) a vyzvěte je, aby jej uzavřely do dlaně a malou 
dírkou mezi prsty si dávaly vzájemně přivonět. Při testování vůní spolužáků mají za úkol najít svou 
včelí rodinu - tedy všechny kamarády, kteří “voní” stejně jako oni. 
 
Medové máslo 
Pomůcky: miska, lžička, máslo, med, chléb nebo rohlíky 
Zkuste si s dětmi vyrobit zdravou svačinku z rozměklého másla a medu. Smícháním vznikne výborné 
medové máslo, které namažeme na chleba nebo na rohlíky a sníme ke svačině. 
 

http://www.janamodra.cz/
http://www.vcelky.cz/
http://www.vceliobchod.cz/


Včelí žihadlo 
Pomůcky: kousek filcu, filcovací jehla (lze nahradit rybářským háčkem),  velká šicí jehla 
Včelí žihadlo má na sobě zpětné háčky (ostré a se zpětným hrotem) podobně jako filcovací jehla nebo 
rybářský háček. Na ukázku propíchneme filc nejprve obyčejnou šicí jehlou a poté jehlou filcovací nebo 
háčkem na ryby. Ukážeme si, jak funguje zpětný hrot. Úplně stejně funguje včelí žihadlo. Včelka ho 
nemůže z lidské kůže vytáhnout, dojde k utržení žihadla 
la s kouskem zadečku a nastává smrt včely. 
 
VÝROBA HMYZÍHO HOTÝLKU 
Jak vytvořit hmyzí hotýlek – ubytování pro další opylovače? - Dozvíte se na stránkách www.mb-eko.cz 
- sekce “Ekologická výchova”, podsekce “Praktické náměty”, téma “Oživte si zahradu”. 
Více najdete na letáčku „My také umíme opylovat“, který je ke stažení na 
www.janamodra.cz/download.html. 
 
Jakou barvu mají včely nejraději? - pokus 
Pomůcky: barevné papíry (červený, žlutý, zelený, modrý, černý, šedý), 6 skleněných misek nebo 
sklíček, červený lak na nehty, bílý ubrus, med 
Včely mají tzv. složené oko, které nedokáže vnímat barvy tak jako oko lidské. Dokáže však vnímat 
ultrafialové barvy, které jsou i v květech rostlin. Např. člověk vidí žlutý květ, včela ho vidí modře. Aby 
včely sdělily ostatním, že objevily novou potravu, vrtí zadečkem - provádějí tzv. včelí tanec. Zkuste 
nalákat včely na různé barevné papíry a zjistěte, kterou barvu mají nejraději. 
Na louku (trávník) položte bílý ubrus a na něj 6 různě barevných papírů. Na papíry umístěte skleněné 
misky. Na misku s modrým papírem dejte trochu medu. Najděte včelu a přilákejte ji pomocí medu na 
klacíku k misce. Když včela sosá med, opatrně ji označte červeným lakem na nehty. Po odletu změňte 
pořadí barevných papírů. Počkejte, až včela přiletí s ostatními včelami. Nechejte včely nasosat a 
misku s medem dejte na žlutý papír. Pozorujte, co se stane, až včely přiletí znovu. 
Podařilo se včely nalákat? Poznala včela misku s modrým papírem i po přemístění? 
Závěr: Včela od sebe rozezná barvy.  
Není jisté, zda budete s dětmi moci tento pokus uskutečnit už v době naší soutěže. I přesto ho zde 
uvádíme pro případné pozdější využití. 
Celý pokus je podrobně popsán v knize Přírodovědné hry J. Macenauerové nebo v knize Malá 
tajemství přírody manželů Dobrorukových. 
 
  
Literatura a odkazy: 

 http://www.mb-eko.cz – v sekci Ekologická výchova – Náměty pro činnost s dětmi 
 www.ekodomov.cz 
 www.svetvcel.cz 
 www.vcelky.cz 
 www.vcelistezka.cz 
 www.janamodra.cz – v sekci Ekovýchova – ke stažení 
 www.enviroexperiment.cz 

 Tomáš Hodek, Josef Prchal: Omalovánky žížaly Žofky. Ekodomov. 
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 Blanka Ponížilová: puzzle Vývoj včely a Vývoj mravence (pětivrstvé puzzle s jednotlivými 

vývojovými stadii, 16 x 16 cm, vydala Lipka) 
 Ze života včel – sada fotografií. Vespolek. 
 R. Czelisová, K. Řeháková, A. Uhříčková: Pohádková zahrada. Lipka 2012. 
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Příloha 

OPYLOVÁNÍ ROSTLIN - NEJD PYLOVÁNÍ ROSTLIN - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VČELÍ PRÁCE! LÍ PRÁCE! 

Jana Modrá 

Spousta lidí si myslí, že to nejdůležitější co pro nás včely dělají, je med. Není to však pravda. Je ještě 

jedna mnohem důležitější práce! V přírodě vidíme nejčastěji včely, jak poletují z květu na květ a 

sosáčkem se dobývají dovnitř. Přitom se nalepí na jejich chloupky pyl, který pak přenesou na jiný květ 

(z prašníků jedné rostliny na bliznu druhé). Tak dochází k opylování rostlin. Aby včela přiletěla, musí ji 

květina nějak nalákat. Proto se pěkně barevně vystrojí, přidá trochu vůně a uvnitř květu vytvoří 

maličkou kapičku sladké šťávy, které říkáme nektar. Včely jsou velmi starostlivé a již na jaře 

shromažďují zásoby, aby přežily zimu, a právě sladkost nektaru uvnitř květu je láká. Když včela kvítek 

opyluje, rostlina okamžitě přestane nektar vylučovat. Kapičku sladkého nektaru dostane tedy včela 

jako odměnu za opylování květů. Bez přenášení pylu - opylování - by na rostlinách nevyrostla semena a 

rostliny by se tak nemohly pohlavně rozmnožovat (pozn. rostliny se rozmnožují i nepohlavně - 

vegetativně - kořeny, stonky, listy). - 2 -Díky opylování vyroste na jabloni jablko či na třešni třešeň, 

uvnitř kterých najdete semena. Včela však neopyluje pouze ovocné stromy, ale velké množství rostlin - 

od velkých stromů až po malé rostlinky. Zásluhou včel tak máme na poli či zahradě větší úrodu a pro 

nás tak dostatek jídla. Bez opylování by v přírodě nebylo takové množství různorodých rostlin, které 

mimo jiné pro nás vytváří kyslík. V přírodě je prostě vše spojeno se vším. Včela je tak důležitou 

součástí přírody, jejího koloběhu. 


