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Móda 1948-1960

40. LÉTA

Dobře oblečená manželka

Americká návrhářka Anne Fogartyová
se proslavila svou knihou Oblečení pro
manželku: jak se stát dobře oblečenou ženou z
roku 1959.

PRINCEZNA MARGARET

Tato žena je důležitou osobou těchto let.
Začala nový vzhled nosit dost brzo, už v roce
1948! První kostým pro ní navrhl designér
Norman Hartnell. Brzo se proslavila svou
elegancí a nápaditostí. Stal se z ní vzor pro
většinu žen.

POD NOVÝM VZHLEDEM

Dobrého tvaru ve stylu nového vzhledu se
dosáhlo také pomocí spodního prádla. Krátké
korzety (šněrovačka), stahovací pásy, podvazky
a podprsenky se staly v  této době základem
oblékání.

Britská společnost
Sambo- Samuel
Sherman se proslavila
svými kytičkovými
bavlněnými šaty. Ty mají
většinou užší tvar a
bývaly z atlasu (to je
druh látky). Výrazné
velké květy jsou typické
pro dobu druhé poloviny
50. let.

DENNÍ ŠATY

UPRAVENÁ
HOSPODYŃKA

Propínací košilové šaty
patřily do každé skříně.
Byly vhodné i na
obtížnější domácí práce.
Navíc byly pohodlné.
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KLOBOUKY

V  50. letech se
dobře oblečená žena
poznala podle toho, že
nosila klobouk. Ve dne
i večer se nosily malé
kloboučky-kastrůlky,
klopáčky a hlavně
barety. Oblíbené byly i
ty široké. Klobouk
býval posazen až
vzadu aby nepomačkal
vlasy vepředu. Skoro
nikdy nebyl bez
ozdoby-závoje, ptáčka,
peříček ovoce a květin
různých druhů, či jiné
ozdoby.

KABELKY 1949-1959

Úhledná hranatá
kabelka byla hodně
důležitým doplňkem
každé ženy. Většinou
se nosila v  ruce nebo
na předloktí. Do
kabelky určitě patřila
peněženka, pudřenka,
balzám na rty,
kapesník, notýsek
s  tužkou a   létě i
sluneční brýle.
Rukavičky a podobné
drobnosti se dávaly do
vnitřních kapes.
Nejluxusnější byla
kabelka, která ladila
s  botami, ale moc žen
si nemohlo koupit víc
než jednu kabelku.
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PLAVKY

Muži i ženy měli rádi
barvy. Když muž vyrazil na
dovolenou, většinou se rád
zbavil pracovního oblečení,
normálního oblečení pro 50.
léta a oblékl se výrazněji.
Košile s  krátkým rukávem a
sladěné plavky se často
prodávaly v  mnoha barvách
a vzorech a často
s  tropickými vzory.

Autorka – Hanka Špeciánová
Zdroj: kniha Mody

časopis History
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Móda námořnická

V říjnu je v  módě namořský styl.

Nosí se hlavně pruhované bílo-modré košile

a k  tomu kratší kalhoty, které jsou trochu

roztrhané na konci. K  tomu, můžeme nosit

sneakers (tenisky). Na hlavě musí byt
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Autor: Amélie

hlavně kšiltovky jako třeba modrá kšiltovka

ze nápisem Brooklyn. Nosí se krátké vlasy,

které nejsou delší než krk a skoro vždy jsou

vlasy puštěné dolů.

Holky

Kluci můžou nosit modré kalhoty nebo

džiny a košile modré nebo černé, kostkované

nebo pruhované. Jsou v trendu batohy a

dlouhé šály. Všechno dohromady je hodně

pěkné a příjemné ale přitom klasické. Boty

jsou klasické a kožené nebo sneakers

s  kaničkami. Na hlavu se nosí beánie nebo

nic, vůně Channel a gel na vlasy.

Kluci



Význam jména:
Neznámý/divný ještěr. Byl

to masožravec. Vyskytoval se v
USA a Portugalsku. Žil ve
svrchní Juře. Vážil 1  500 kg. Je
známí tím, že má kostěný
hřebínek nad očima. Měl také
malý, tlustý krk ve tvaru S, ale
za to velkou lebku s  mnoha
velkými ostrými zuby. Byl velký 2
až 6 metrů a dlouhý 7 až 9 metrů.

Allosaurus

Význam jména:
Dutinový ještěr. ŽIl v  USA a ve

svrchní Juře. Vážil 20  000 kg. Jeho
obratle měly duté díry, aby byla kostra
lehčí. Měl čtvercovou lebku s tupým
čenichem. Byl velký 9 metrů a dlouhý
neuvěřitelných 23 metrů. .

Význam jména:
Pěkná čelist. Byl masožravec. Ale

jelikož byl jeden z  nejmenších dinosaurů
(malý jako kočka) jedl jen šneky, žáby a
ještěrky. Vyskytoval se ve  Francii a
Německu. Byl rychlý běžec. Měl tři prsty
na každé ruce. Výška 50 cm. Délka 1 metr
a 40 cm.

Compsognathus

TŘI DINOSAUŘI V JUŘE

Autor: Matyáš Simon Bárta
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Vývojář hry: supercell

Vydavatelé: supercell

Platforma: iOS, Android

Datum vydání: 2.8.2012

Autor: Matyáš Hausler PS: Přijděte do našeho klanu cz cookies:D

Clash of clans je velice

propracovaná hra. Jedná se o jednu z

nejpopulárnějších her na světě. Její

výrobci na tom dali hodně práce.

V  klanech můžete dávat a odebírat

vojáky. Jsou tam i cw (clan wars).

Vytvoření klanu stojí 40  000 golds

(zlaťáků). Můžete si vylepšovat vojáky za

elixíry v  laboratoři. Jsou tam různí vojáci

- tady jsou jejich jména: Barbar,

Archerka, Obr, Goblin, Bomba, Ballon,

Wizard, Healer, Dragon, Pekka, Baby

Dragon a Miner. Ale jsou tu i temní vojáci:

Minion, Hoggriders, Valkyria, Golem ,

Witch, Lava Hound a Bowler. V  Clash Of

Clans jsou klany které tvoří minimálně 1

hráč a maximálně 50 hráčů. Klan může

dosáhnout až 15 lvl . Na cw potřebujete

minimálně 10 hráčů. V  coc jsou th(Town

Hall). Na začátku máte th lvl 1 a postupně

můžete dojít až na th11. Hru hraji a za

mně má velké plus.
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Harry Potter
se vrátil…

Harry Potter se vrátil
24. září na pulty
knihkupectví a ke svým
čtenářům v českém
překladu Petra Eliáše,
šéfredaktora nakladatelství
Albatros. Do rukou našim
čtenářům se dostalo
speciální vydání pracovního
scénáře divadelní hry
HARRY POTTER A
PROKLETÉ DÍTĚ podle
příběhu J. K. Rowlingové.

Na začátku příběhu
se setkáváme na nádraží s
37letým Harrym, jeho ženou
Ginny a jejich dětmi
Jamesem, Lily a Albusem,
který odjíždí do Bradavic.
Moudrý klobouk překvapivě
zařadí Albuse do Zmijozelu.
Jeho přítelem se stane
Dracův syn Scorpius.
Očekává se, že Albus bude
jako jeho otec Harry,
zaměstnanec Ministerstva
kouzel.

Jste zvědaví, jak
příběh dopadne? Tak si
knihu můžete přečíst
sami…

Premiéra divadelní
hry se konala 30. července
2016 v londýnském West
Endu. Vstupenky jsou však
vyprodány až do prosince
roku 2017. Třeba se v
budoucnu dočkáme české
premiéry.
Těšte se! Autor:Markéta
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Kůň Převalského

Kůň Převalského

neboli Kertak je jediný žijící

předek našeho

zdomácnělého koně. Je to

divoký kůň. Dnes už se s

ním nesetkáváme téměř

nikde jinde než v

zoologických zahradách,

např. v ZOO Praha.

Kůň Převalského žije

v soudržných dlouhodobých

stádech, která cestují do

Kůň Převalského je pravděpodobně

přímým potomkem Equus caballus. Na

území stepí a pouští střední Asie divoký

kůň přežíval nerušeně až do doby, kdy zde

došlo k rozvoji pastevectví. Pak jej

pastevci začali pronásledovat jako

konkurenta svých stád dobytka a vybíjet.

Pražská ZOO má s chovem velmi

dobré výsledky a vede celosvětovou

plemennou knihu. Několik jedinců bylo

možné vypustit zpět na pastviny v

původní domovině. Je téměř nemožné

tohoto koně zkrotit.

velkých vzdáleností vyhledávat potravní zdroje- trávu,listy a pupeny. Typické stádo vede

starší klisna a jsou v něm ještě 2-4 další klisny a jejich mláďata, jeden hřebec se pohybuje na

okraji stáda.

Po březosti trvající 333 - 345 dní se rodí jedno hříbě.

Historie druhu

Autorka: Ivana Beránková
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Nejhlubší zatopená jeskyně na světě?
Nachází se v Česku

Zaplavená česká vápencová jeskyně Hranická propast je mnohem hlubší, než se
předpokládalo. Česko-polský tým výzkumníků pod vedením  legendárního polského potápěče
Krzysztofa Starnawského zjistil, že sahá až do hloubky 404 metrů. Je tak nejhlubší
zatopenou jeskyní na světě.

Autor: Filip Junas
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Papoušci
Papoušci jsou hlučný a pestrý ptáci, jejíž domovem jsou převážně tropické oblasti

světa .Austrálie, Tichomoří, Jižní a Střední Amerika.

Je to řád ptáků zahrnující 322 druhů.
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Zobák papoušků je nezvykle silný,

dokážou jím překousnout i dráty. Mají

vysoký hákovitě zahnutý zobák, jejíž horní

čelist výrazně přesahuje spodní. . Jazyk

papoušků je hodně pohyblivý, masivní,

svalnatý, někdy má na špičce dokonce

jamku, která slouží jako lžička např. k

vybírání semen z lahvovitých plodů.

Noha papoušků je samostatným

nástrojem. Běhák je krátký, značně otáčivý,

dva prsty směřují do předu, a dva dozadu,

noha je tak dokonale stavěna ke šplhání po

větvích i k zvednutí potravy a jejímu podání

do zobáku, což je opět v ptačí říši

ojedinělé.ojedinělé.

Autor: VikiA tady jsou další příklady papoušků





CO VÍŠ ?

Virtuální realita je převratná

technologie ve všech oborech, od trénování

doktorů až po výcvik vojáků. S  virtuální

realitou je možné dělat skoro vše, obzvlášť

v  hrách, kde si můžete zahrát na super

Svou VR si můžete

vyrobit i sami, návod na

internetové stránce:

www.androidtip.cz
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Zdroj: Už víš proč? (časopis)

Autor:Jakub Hašpl

hrdinu, nebo se projet na horské dráze.

Prožitek z virtuální reality nám zvýší

pomocné ovladače, díky kterým je například

hraní her daleko zajímavější. Například

rukavice, nebo pohyblivá podložka.

VIRTUÁLNÍ REALITA

VVSUTUPTE DO CYBERSPHERE

Cybersphere je koule, na kterou se promítá prostředí, ve kterém se uživatel pohybuje

a pod ním je menší koule, po které se chodí, běhá nebo plíží.

Podstatou VR jsou brýle, ve

kterých jsou zabudované dvě čočky, které

zaostřují na dvě obrazovky, které

vytvářejí stereoskopický obraz. Tento

obraz se mění a posunuje v  závislosti na

pohybu hlavy.

JAK VR FUNGUJE

INFORMACE



SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ
Zveme vás na nevídané dobrodružství

slečny Peregrinové. Díky tajemným stopám,

které Jakeovi zanechá jeho milovaný

dědeček, a které poodhalují tajemství jiných

světů a doby, Jake objeví kouzelné místo,

známé jako sirotčinec slečny Peregrinové

pro podivné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí
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Autorka: Natálie Krunclová

se začnou prohlubovat, jakmile Jake pozná

jeho obyvatele a jejich zvláštní, neuvěřitelné

schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele.

Jake nakonec zjistí, že jen jeho

vlastní a výjimečná "podivnost" může

zachránit jeho nové přátele. Režie :Tim

Burton.

Tohle je Emma. Její
Schopnost je : Vzduch
Může dýchat pod vodou
a lítat.

Oliva podpálí vše co chce .
Má Rukavice.

A tohle je Jake .
Jeho schopnost
Je: Vidět zlé
Netvory.








