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 Získať a osvojiť si  potrebné zručnosti pri zhotovovaní 
nakladaného vrecka.

Uplatniť technologický postup zhotovenia vrecka.

Navrhnúť a vhodne umiestniť nakladané vrecko.

Cieľ vyučovacieho dňa



 Je najjednoduchšie zo všetkých typov vreciek.

 Vypracovaný otvor so stenami v odeve.

 Poloha vrecka: pozdĺžna, priečna, šikmá

 Umiestnenie vrecka: predné, bočné, zadné.

 Podľa technologického spracovania vrecká delíme na: nakladané, 
švíkové, včlenené, vstrihnuté, lištové, výpustkové, príklopkové.

 Podľa účelu: náprsné, prsné, pásové, zápalkové, hodinkové, tajné, 
perové, falošné.

Nakladané vrecko - charakteristika



 Materiálne zabezpečenie:

● Učebné pomôcky: učebnica, vzorník vrecka, nožnice, krieda, krajčírsky meter, 
špendlíky, šablóna vrecka, pracovné listy, písacie potreby (fixky).

 Odevné súčiastky na zhotovenie vrecka:

● základné látkové diely,

● základný odevný materiál na vystrihnutie vreckového dielika.

 Drobná príprava:

● lepivá výstuž do záložkovej časti dielika,

● vreckové podklady na spevnenie vrecka z RS (rubnej strany).

Technologický postup zhotovenia 
nakladaného vrecka



Technologický postup zhotovenia 
nakladaného vrecka

 Vystrihnúť vreckový dielik.

 Podlepiť hornú prinechanú záložku 
vreckového dielika a obnitkovať.



Technologický postup zhotovenia 
nakladaného vrecka

 Podohnúť hornú prinechanú záložkovú 
časť vreckového dielika a preštepovať



Technologický postup zhotovenia 
nakladaného vrecka

 Naznačiť tvar vrecka podľa šablóny, 
prestehovať, alebo zažehliť švíkové 
záložky, vrecka, naštepovať vrecko s 
podložením vreckových podklad.



Vrecko

vonkajšie vnútorné

našiť všiť otvoriť

vypracovaný   stenový otvor odevu 

kapsa

Inovatívna metóda 5veršie – cinquain

Žiaci sa pokúsia vytvoriť 5-veršie, 
používajú pritom slová podľa 
inštrukcií učiteľa: 

• 1 podstatné meno, 

• 2 prídavné mená,

• 3 slovesá,

• 4-slovnú zmysluplnú vetu 

• synonymum ku slovu vrecko:



Módny návrhár

 Cieľ: navrhnúť a vhodne umiestniť vrecko, 

 Pomôcky: pracovné listy, písacie potreby – fixky, ceruzky, nožnice,

 Stratégie výučby: kooperatívne vyučovanie, hodnotenie,     
skupinová práca, 

 Reflexia: vyhodnotenie aktivity formou otázok.



Módny návrhár

 Žiakov rozdelíme do skupín a rozdáme im pomôcky. 

 Každá skupina si vylosuje 1 z modelov, ktorý budú vylepšovať 
navrhnutými vreckami. 

 Žiaci sa musia v skupine dohodnúť na rozdelení pracovných činností. 

Učiteľ určí časový limit 30 minút na realizáciu úlohy. 

 V závere žiaci prezentujú jednotlivé modely, sebahodnotia sa ale aj 
práce iných skupín.

 Učiteľ vyhodnocuje aktivitu kladením otázok.



Kritéria hodnotenia:

 1 bod za každé vhodné umiestnenie 
vrecka,

 2 body za obhájenie ich rozhodnutia 
o jeho umiestnení,

 žiakov hodnotíme slovne na základe 
otázok a získaných bodov.

Módny návrhár



Ako sa Vám spolupracovalo?

Vedeli ste sa dohodnuť?

Kde ste čerpali inšpiráciu?

Aplikovali by ste navrhnuté vrecká 
na vaše odevy?

Čo vás najviac ovplyvnilo pri 
plnení úlohy?

Módny návrhár
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