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V letošním projektu pan učitel Dopita
snížil počet cílů (rozhleden), ale zvýšil
požadavek

na

množství

získaných

informací. Navíc jsme určené rozhledny
představili i v modelech.

V. Paulus, M. Svobodová

První projektový den – 31. 10. - Jedlová –

V prvním

projektovém

dni

jsme

vystoupali k rozhledně na Jedlové, tu už
někdy

navštívili

všichni

účastníci

letošního projektu, ale Katka, Šárka a
Petra i tak měly informace, které jsme
neznali. Třeba že s dalekohledem je lze
z rozhledny

na

Jedlové

při

dobré

viditelnosti vidět dalších 40 rozhleden. Je
to možné? Tentokrát nemělo cenu to
ověřovat,

počasí

rozhodně

viditelnost nenabízelo.

dobrou

Druhý projektový den – 14. 11. - Dymník,
Tanečnice – Ani tento den nepřálo počasí

výstupům
Dymník

na

rozhledny.

nepatří

Rozhledna

k rozhlednám

volně

přístupným a tak ani nebyla otevřena.
Ocenili jsme celkem pohodlný výstup
k rozhledně
jména.

od

Anička,

restaurace
Aneta

a

stejného

Hanka

nám

vyprávěly nejen o rozhledně a restauraci,
ale i o blízkém okolí, mezi sportovci už
dnes dobře známém. Ale nesportovci –
víte, že existuje fotbalgolf?

Tady ho je

možné hrát.
No a především Jitka nám pak vyprávěla i
o Tanečnici, kam společně nepůjdeme,
většina nás však i tuto rozhlednu již
navštívila.
učitel,

Tady přispěl informací i pan

doporučil

návštěvu

restaurace

v Tomášově. Otevřená je v pátek, sobotu
a neděli a pan učitel doporučuje kachnu,
prý

je

výborná.

z Mikulášovic

No,

pěšky,

porcičku zasloužíme.

jestli
tak

si

půjdeme
takovou

Poslední letošní putování, třetí projektový
den, 23. 2. 2017 - Špičák, Luž, Hrádek.
Tak výhledů jsme si ani dnes neužili,
když

právě

nepršelo,

bylo

důkladně

zataženo.
I tak jsme v dobré náladě vyrazili nejprve
na Špičák. Informace známé i neznámé
včetně německých, doplněné fotografiemi
podali Pavlové a Matyáš, poslouchali jsme
se zájmem a odpustili i blátivou cestu,
kterou nás Pavel vedl.
Navíc vyprávěli i o Luži, tedy další,
podobně jako Špičák dnes již zaniklé
rozhledně.
stejně

jako

Rozhledna
restaurace

tam

vyhořela,

s vyhlídkovou

plošinou na Špičáku. Až k vrcholu dříve
vedla sjezdovka, dnes sice s večerním
osvětlením, to vidíme i z Varnsdorfu, ale
už kratší. Na vrcholu Luže také všichni
byli – ne, Hanka Těšitelová se tam teprve
chystá.
A poslední cíl – Hrádek jsme také zvládli.
Filip, Honza a Kuba věděli spoustu toho,
co jsme už sice určitě někdy slyšeli, ale
zase zapomněli. Je dobře, že jsme si to
znovu připomněli, měli bychom umět
třeba návštěvám o našem městě vyprávět,
Kuba navíc stejně věděl něco, co většina
z nás slyšela poprvé – až do 19. století se
kopec, na němž Hrádek stojí, jmenoval
Worbsberg.

PREZENTAČNÍ PROJEKTOVÝ DEN
Aneb jak jsme se předvedli obrazem…

