
PROJEKTOVÝ DEN: OSVĚTIM (12. 12. 2012) 

CÍL: Seznámit studenty formou prožitkové výuky s historií města a osudy obyvatel za 2. 

světové války. 

VÝSTUPY: Prezentace na www stránkách Cibulí a školy, článek ve Vřískotu, pracovní listy. 

ZHODNOCENÍ: Podařilo se nám zjistit bližší informace o místech, lidech a historii týkajících 

se města, ve kterém žijeme. 

 

V tomto projektovém dni jsme se 

zabývali místy ve Varnsdorfu a okolí a 

jejich historií během 2. světové války. 

Studenti pracovali s historickými materiály, 

výpověďmi pamětníků, internetovými 

stránkami a pátrali po zajímavých 

událostech a místech. Během 

projektového dne prezentovali svoje práce 

a vytvořili pracovní listy vycházející 

z materiálů, které zpracovali. Výsledkem 

jsou pracovní listy týkající se divadla, 

nemocnice, podniku Velveta, všech tří 

varnsdorfských kostelů atd. 

 

 

Místa: Hrádek, městské divadlo, Mašíňák, městské 

muzeum, Kostel sv. K. Boromejského, Velveta, Červený 

kostel, nemocnice, válečné pomníky 

         Osada Kopec – 2. světová válka 

 V září roku 1938 hrozilo vypuknutí 

války mezi ČR a Německem. 

 16. září byly v pohraničních místech 

posíleny armádní jednotky a SOS, 

protože bylo ve Šluknovském výběžku 
vyhlášeno stanné právo.  

 Také byly založeny ozbrojené 

sudetoněmecké oddíly. 
 22. září se dostal Šluknovský výběžek 

pod správu Henleinovců a v celém 

Československu byla vyhlášena 

všeobecná mobilizace. 
 Celkem bylo povoláno milion a čtvrt 

mužů do zbraně, ale po Mnichovské 

dohodě byly všechny vojenské 
jednotky rozpuštěny. Nakonec bylo 

české pohraničí připojeno k Německu. 

 
 

 

 

 

 Po vypuknutí 2. světové války byly 

zavedeny potravinářské lístky na chléb, 

máslo, tuky, maso... Později byly 

zavedeny bodové karty na boty a 
oděvy, a nakonec byl průmysl 

přebudován na potřeby války. 

 

 Zimy 1940/41 a 1941/42 byly velmi 

kruté a bohaté na sníh. Obyvatelé 

Brtníků posílali v rámci zimní pomoci 

vojákům teplé oblečení. V lednu 1941 
museli obyvatelé Brtníků odklízet sníh. 

Sněhu bylo tolik, že hromady 
dosahovaly až ke korunám stromů. 

Vlaková a autobusová doprava proto 
na několik dní vypadla. 

 


