
Poznávacia exkurzia – predvianočná Viedeň 

 
 Ako v každom školskom roku, tak aj v tomto sme zorganizovali dňa 11. decembra 2013 
pre žiakov prvých ročníkov štvorročného štúdia (1.A a 1.B - ktorí sa učia nemčinu ako 2. cudzí 
jazyk) tradičnú exkurziu do predvianočnej Viedne. Našim cieľom bolo poznávanie minulosti 
a súčasnosti hlavného mesta Rakúska. 
Navštívili sme Technické múzeum, ktoré sa nachádza na konci známej, 3,5 km dlhej nákupnej 
Mariahilfer Straβe a neďaleko zámku Schönbrunn. Technické múzeum vo Viedni nie je 
klasickým typom múzea tak ako ho poznáme u nás. Na niekoľkých tematicky rozdelených 
podlažiach ponúka množstvo interaktívnych exponátov na vyjadrenie rôznych zákonov fyziky a 
na pochopenie princípu fungovania mnohých zariadení okolo nás. Naklonená rovina, kladky, 
elektrické výboje a zvukové exponáty vyzývajú aby si ich návštevník vyskúšal na vlastnej koži. 
Len zriedka tu nájdete niečo pod sklom alebo za bariérou. Výstava je zostavená tak, aby sa 
zabavili dospelí aj deti.  
 

 
(foto: web) 
 
Potom sme sa presunuli do historického centra mesta, kde sme mali prehliadku Hofburgu – 
bývalej zimnej rezidencie Habsburgovcov, prešli sme cez ulice Kohlmarkt a Am Graben na 
Stefansplatz, odtiaľ k Štátnej opere. 
 

 
(triedy 1.A a 1.B v Hofburgu) 
 



Pravú rozprávkovú vianočnú atmosféru sme zažili na Christkindlmarkt, najväčších a 
najznámejších vianočných trhoch vo Viedni. Konajú sa každoročne na Radničnom námestí 
(Rathausplatz) na hlavnej Okružnej triede (Ringstraβe) medzi radnicou a divadlom Burgtheater. 
Čaro adventu v priestoroch radnice i pred ňou sa z diaľky hlási  jasne osvetlenou “Anjelskou 
alejou” a zdobenými vstupnými bránami do parku medzi parlamentom a Viedenskou 
univerzitou. Pozoruhodne zdobené stromčeky a rozprávkové bytosťi v parku pri Viedenskej 
radnici sú okúzlujúce. Ponuka je bohatá, ako napr. vianočný punč a varené víno v rozmanitých 
variáciách, pečené gaštany, koláče, nádherné vianočné ozdoby, doplnky a hračky z dreva 
i keramiky vo  vyše 150 stánkoch. Na každého dýchne čaro Vianoc, ktoré doplní bohatý 
program pre dospelých aj deti. 
 

 
(foto: web) 
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