
Historické (dříve používané) názvy zajímavých míst na Varnsdorfsku 

Projektové dny 
a) 1. projektový den se konal 22. 10. 

2013, nejdříve nás paní učitelka 
Málková seznámila s projektem a na 

první projekt jsme dostali za úkol zjistit 
pět historických názvů zajímavých míst 

a udělat na ně prezentaci. V učebně 
jsme poté sepsali na tabuli různé názvy 
zajímavých míst od všech studentů a na 

celkem17 míst jsme zpracovali 
prezentaci. 

 
b) 2. Projektový den se konal 12. 12. 
2013 v učebně chemické laboratoře, 

kde jsme si prohlíželi své prezentace a 
paní učitelka nám kontrolovala další tři 

místa, které jsme měli přidat do 
předchozí prezentace. Potom si každý 
student vylosoval jedno další místo, o 

kterém zjistí všechny potřebné 
informace. 

 
c) 3. Projektový den se konal 7. 3. 2014 
na, který jsme měli vypracovat a poslat 

paní učitelce Málkové mapu se 
seznamem všech 46 míst, které jsme 

měli ve svých prezentacích a 
jednosměrnou křížovku. Dál jsme 

pracovali na tomto výstupu z projektu. 

Co bylo cílem projektu 
Cílem projektu bylo zjistit co 
nejvíce informací o (ulicích, 

domech, místech a všelijakých 
obchodech), které se v letech 

válečných nebo totalitních 
jmenovaly buď podle 

prezidentů, významných 
osobností nebo podle 

majitelů. 

Účastníci 
Petr Richter 
Filip Němec 
David Jára 
David Hajdu 
Kuba Palička 
Dominika Fabryová 
Jirka Stárek 
Jana Labuňková 
Kamila Bulejková 
Jitka Melicharová 
Ondřej Lukeš 
Tomáš Krajdl           
Jan Kopecký 
Fanda Doktor 
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Významná místa a 
osobnosti 

Mezi velmi zajímavá místa 
patřila např.: ulice Koněvova, 
dnes známá jako ulice Legií. 
Říkalo se jí tak proto, že byla 
pojmenována podle ruského 

Maršála Koněva. Další 
zajímavostí byl největší 

varnsdorfský rybník, který se 
nazývá podle velmi známého 

varnsdorfského občana Josefa 
Mašína. Oběma těmto 

místům se i dnes říká velmi 
často lidovými názvy. 

 

Testy 
1) Jak se nazývala dnešní 

ulice Poštovní? 
2) Kde se nacházela stará 

plynárna? 

Práce v terénu 
Při zjišťování informací v terénu 

jsem nejčastěji používal kolo, 
ale k bližším objektům jsem 
chodil pěšky. Nejčastěji jsem 

fotil a poptával se starousedlíků. 

 

Způsob zjišťování informací 
Informace jsem zjišťoval z literatury, 
která jsou uvedena v mých pracích. 

Dále to byli starší občané města 
Varnsdorf. 

 

 
 
 
 

Co mi projekt přinesl 
Z celého projektu mám radost. Díky němu jsem se dozvěděl 

spoustu nových informací z historie Varnsdorfska. 
 

Autor: David Jára 
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