
Projektové dny 2017/2018 Gymnázium Varnsdorf

Dolní Podluží – „Známý či neznámý soused“
Závěrečný výstup 4. projektového dne –

kolektivní práce žáků



1. Projektový den

Dne 31.10.2017 jsme se společně vydali na úřad do
Dolního Podluží, tam jsme měli schůzku s tajemníkem, který
nám připravil krásnou přednášku o Dolním Podluží.
Přednáška se nám velmi líbila, dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých informací (například o problémech, které obci
přináší neobvykle vysoký podíl lesních ploch v rámci CHKO).
Po skončení přednášky jsme měli prohlídku po celém úřadu.
Pan učitel měl s námi v plánu po přednášce zajít ještě do
Údolí Milířky, ale to se neuskutečnilo kvůli časovému
omezení a špatnému počasí, takže jsme si udělali procházku z
Dolního Podluží do Varnsdorfu.



Základní škola v Dolním Podluží



Lužnička Zvonička



2. Projektový den
Dne 14.12.2017 jsme se vydali na cestu po krásách Lužických

hor, cesta byla náročná, ale viděli jsme krásné přírodní jevy. Cesta
byla ze začátku obtížná, museli jsme zdolat velmi strmý kopec
(Pěnkavčí vrch – 792 m n. m. – druhá nejvyšší hora Luž. hor), než
jsme na kopec vyšli, museli jsme se brodit 40 centimetrovým
sněhem, po kterém následovala klikatá cesta lesem plná trápení a
vzteku. Cesta stála za to, když jsme potom viděli krásný výhled na
Lužické hory. Cesta dolů z kopce byla ještě horší než cesta nahoru,
když jsme si mysleli, že už nic horšího přijít nemůže, tak jsme
narazili na strmý kopec dolů, který byl pokrytý ledem. Jelikož
většina z nás na takový terén není vůbec zvyklá, tak jsme dolů
popadali jako šišky ze stromu.



Pěnkavčí vrch

Výstup na Pěnkavčí vrch



Vrcholové foto (v pozadí Jedlová)



Horolezkyně

Cesta byla náročná



3. Projektový den
Poslední den 23.2.2018 jsme procházeli obec Dolní

Podluží a ukazovali jsme si příklady nemovitostí. Tento den byla
neskutečná zima a všichni jsme byli promrzlí. Viděli jsme spoustu
zajímavých objektů, které z hlediska krajinného rázu nepatří do
obce (zejména z 80. – 90. let) a naopak takové, které díky
citlivému přístupu při stavbě, opravě i rozsáhlé rekonstrukci do
obce harmonicky zapadají. Jelikož byla zima i panu učiteli
Bujárkovi, tak jsme se vrátili domů kolem rybníku Mašíňák



Čp. 184 - venkovská usedlostKostel sv. Kateřiny – uzavřený (čeká na 
rekonstrukci)



Bio Luž se rekonstruuje

Jeden z mnoha křížků



Socha sv. Jana Nepomuckého v Dolním Podluží
Památník příslušníků finanční stráže 
(1938 - přestřelka s henleinovci)



Závěr
• Celý projekt se nám velice líbil, dozvěděli jsme se mnoho 

zajímavostí o Dolním Podlužím a doufáme, že se příští rok k 
panu učiteli Bujárkovi znovu dostaneme.



Bonusové video:
Sestup z Weberbergu


