
Oblačila

- Naloge oblačil

- Izdelava oblačil nekoč

- Izdelava oblačil danes

- Vrste oblačil



Naloge oblačil

• ščitijo nas pred vremenskimi vplivi (mraz, padavine, veter, škodljivo 
sončno sevanje), 

• pomagajo nam uravnavati stalno telesno temperaturo, 

• varujejo telo pred poškodbami.



Vrste oblačil

• spodnje perilo in spalno perilo (pižame)

• vrhnja oblačila

• delovna oblačila (uniforme) – to so poklicna zaščitna oblačila

• športna oblačila

• svečana oblačila

• poletna in zimska oblačila



Spodnja oblačila in 
spalno perilo

• spodnjice, 

• spodnje majice, 

• modrčki, 

• nogavice

• Biti mora udobno, vpojno in 
pralno. 

• Najboljše je, da je narejeno iz
bombažnih vlaken.



Vrhnja oblačila

• Majica, srajca, krilo, hlače, suknjič, jopica, 
plašč, vetrovka, bunda …

• Pokrivalo, rokavice, šal …

• Nosimo jih nad spodnjim perilom. 

• Varujejo pred mrazom, škodljivim sončnim 
sevanjem, poškodbami.



Športna oblačila
trenirke, dresi, pajkice, vetrovke …



Svečana 
oblačila



Poletna oblačila

• Biti morajo tanka, hladna, svetlejših barv, udobna.

• Dobro morajo prepuščati zrak.

• Dobro je, da so iz naravnih vlaken – bombaž, lan, svila.

Zimska oblačila
• Biti morajo topla in mehka.

• Lahko so iz naravnih, kemičnih vlaken ali mešanice obeh.



Izdelava oblačil 
nekoč

V prazgodovini so se ljudje oblačili v kože živali.

Z ostrimi kamni so kože rezali in luknjali ter tako 
poskrbeli, da  so se prilagajale telesu. 

Prve šivalne igle so bile narejene iz ribjih kosti, 
pozneje iz dragih kovin in železa. 

V 18. stoletju so se pojavili prvi šivalni stroji. 

V 19. stoletju se je razvila konfekcijska izdelava oblačil. 
Konfekcija pomeni industrijsko proizvodnjo oblačil.



Izdelava oblačil 
danes

Modni oblikovalec si zamisli oblačilo in nariše modno 
risbo. 

Zamisli si vrsto oblačila (obleka, hlače …), obliko, blago, ki 
bi ga uporabil za oblačilo. 

Modelar izdela kroj ali model za oblačilo. Kroj je narisan 
na papir in izrezan.

Kroje dajo na blago, obrišejo in blago glede na kroj 
izrežejo.

Šivilje in krojači skrojene kose blaga zašijejo in sestavijo 
oblačilo.



Naredi nalogo v zvezek gospodinjstva 

NASLOV: OBLAČILA

V zvezek odgovarjaj v celih povedih.

1. Katere so naloge oblačil?

2. Naštej vrste oblačil.

3. Ob vsaki vrsti oblačil nariši ali iz reklam izreži nekaj primerov oblačil.

4. Prepiši – Izdelava oblačil danes.


