
Veronika Pokorná

Školní párty

V 5. A dnes bylo ještě rušněji než obvykle. Holky byly na jedné straně třídy, kluci na druhé, ale všichni se bavili o 
stejném tématu. O školní párty, která se letos pořádá na téma PRVNÍ REPUBLIKA. Všichni mají přijít oblečení v 
prvorepublikovém stylu.
„Proboha, co si to zase ta říďa vymyslela?!“ pronesla poněkud unavená Petra. „Žádné prvorepublikové oblečení doma 
nemáme!“
„My taky ne. No, tak řeknu babičce, ona mi něco ušije.“ řekla Eliška.
„No, a ty víš, co se tenkrát nosilo?“ zeptala se Petra.
„No jasně!“ odpověděla Eliška, ale věděla, že si bude muset doma něco o prvorepublikové módě přečíst.
„Jen jsem zvědavá,“ řekla Petra „v čem přijdou oblečení kluci, když pořád nosí trička a tepláky nebo džíny.“
„To já taky.“ řekla Eliška.
Po škole se Eliška rozloučila se spolužačkami a běžela rychle domů. Doma hodila tašku do kouta, sedla si k notebooku a
do vyhledávače zadala „prvorepubliková móda“.
„Aha, takže typické byly pro ženy klobouky.“ četla potichu Eliška.
„Klobouky, dlouhé šaty většinou pod lýtka nebo ke kotníkům a rukavice.“ četla dál.
„Ženy nosily většinou sandále nebo střevíčky na nízkých podpatcích. Oblíbené byly lodičkové a polobotkové boty 
vyrobené z brokátu nebo klotu.“ četla dál Eliška a všechno si zapisovala, aby babičce mohla říct, co by chtěla ušít. 
Když si zapsala vše o dívčí módě, dostala chuť se podívat, včem asi přijdou kluci. Našla si, že muži nosili většinou obleky
a košile s měkkým límcem. Na slavnostnější příležitosti si prý brali smokingy. Když si vše napsala, běžela ukázat 
babičce, co chce ušít. Babička jí řekla, že jí to ušije.
O dva dny později se konala školní párty. Všichni byli oblečení ve stylu první republiky. Holky měli šaty, klobouky a 
střevíčky, kluci většinou obleky a nízké šněrovací boty. Pustila se swingová hudba a všichni začali tancovat. 
Eliška si pomyslela, jak je to vlastně hezká párty.
Prvorepubliková párty.


