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Něco z historie



TYPY  ŽEHLIČEK

obyčejná

udržuje nastavenou 
teplotu

nelze s ní kropit 
prádlo



napařovací

nádobka na vodu

přeměna na páru

zvlhčování prádla



napařovací/kropící

možnost silného 
nakropení prádla

silně pomačkané věci



DALŠÍ  VYBAVENÍ  PRO  ŽEHLENÍ

žehlící prkno žehlící rukávník



mandlžehlící stůl



ZÁSADY  PRO  ŽEHLENÍ

po zapnutí žehličky počkáme až 
termostat „usadí“ teplotu

prostěradla žehlíme složená napůl

rovné věci před žehlením vytáhneme do 
původního tvaru

vždy žehlíme na teplotním stupni, který 
doporučuje štítek výrobku

začínáme žehlit od nejnižší teploty, 
postupně nastavujeme teplotu vyšší
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METODICKÝ LISTMETODICKÝ LIST

DRUH MATERIÁLU: DRUH MATERIÁLU: výuková prezentacevýuková prezentace

CÍL: CÍL: prezentace je určena jako textová podpora prezentace je určena jako textová podpora 
při osvojování základních poznatkůpři osvojování základních poznatků

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:      žáci znají základní typy žehliček, další OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:      žáci znají základní typy žehliček, další 
vybavení pro žehlení, dovedou se řídit vybavení pro žehlení, dovedou se řídit 
základními pravidly žehlení, dokáží je základními pravidly žehlení, dokáží je 
používat v praxipoužívat v praxi

KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA: žehlička, žehlící stůl, mandl, žehlící prknožehlička, žehlící stůl, mandl, žehlící prkno

METODICKÉ POZNÁMKY: METODICKÉ POZNÁMKY: prezentace se využívá při výkladu učiva prezentace se využívá při výkladu učiva 
vyučující pomocí prezentace seznamuje vyučující pomocí prezentace seznamuje 
žáky se základními pojmy daného učivažáky se základními pojmy daného učiva



ZDROJE:

Doc. Ing. František Mošna, CSc a kolektiv : Praktické činnosti – provoz a údržba 
domácnosti                                             

Fortuna  1997, ISBN 80-7168-476-7
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