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• Manažérske zhrnutie: 

 

 

Anotácia: 

Analýza výučby tejto maturitnej témy, jej obsahu a jednotlivých častí, ako aj vyjadrenie 

názorov, postojov a zameranie na slovnú zásobu, ktorá je k úspešnému zvládnutiu témy 

kľúčová. 

Kľúčové slová: odevy, štýly, výber, vzory, materiály, strihy.    

• Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

 

 

a) vplyv počasia a podnebia na odievanie, 

b) odev a doplnky na rôzne príležitosti, 

c) výber oblečenia (móda, vek, vkus, nálada, možnosti), starostlivosť o oblečenie, 

d) módne trendy - farby, tvorcovia, módne prehliadky, 

e) šaty robia človeka, šaty na mieru alebo konfekcia (v obchode s odevmi, u krajčíra)  

http://www.trnava-vuc.sk/
https://sose-trnava.edupage.org/


 

• Písanie eseje na tému Móda 

•  Akú úlohu hrá móda v modernej spoločnosti? 

•  Čím je ovplyvnený štýl obliekania( akými faktormi)? 

•  Čo odrážajú vzory, materiály a farby, ktoré si vyberáme? 

•  Prečo sa vracajú štýly, strihy?  

•  Oblečenie na slávnostné, športové príležitosti. 

•  Oblečenie ako symbol identity 

•  Móda zahŕňa tiež účesy, make up, doplnky, šperky.  

•  Módny návrhári, krajčírky, make up artisti 

•  Slovná zásoba 

 
 

 
• Závery a odporúčania: 

 

Maturitná téma Móda je téma náročná na rôznorodý opis jednotlivých častí oblečenia, 

účesov, vzorov, strihov a materiálov, ako aj na prehľad žiaka o módnych trendoch, 

obdobiach  a v neposlednom rade taktiež byť schopný vyjadriť svoj názor na módu, 

ako aj svoj postoj k móde.  
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• Podpis  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: online 

Dátum konania stretnutia: 28.10.2021 

Trvanie stretnutia: od 13:30 – 16:30 hod 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 
1. PhDr. Monika Kučerková  SOŠE Trnava 

2. PaedDr. Ivana Kolníková  SOŠE Trnava 

3. PaedDr. Miroslava Dzíbelová  SOŠE Trnava 
    

    

    

    
 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 
    

    

    

 


