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Ako v každom školskom roku, tak aj v tomto sme zorganizovali dňa 9. decembra 2015 pre žiakov 
prvých ročníkov štvorročného a bilingválneho štúdia (1.A, 1.B a 1.E - ktorí sa učia nemčinu ako 2. 
cudzí jazyk) tradičnú exkurziu do predvianočnej Viedne. Našim cieľom bolo poznávanie minulosti 
a súčasnosti hlavného mesta Rakúska. 
Najprv sme navštívili Technické múzeum (Technisches Museum), ktoré sa nachádza na konci 
Mariahilfer Straβe a v blízkosti zámku Schönbrunn. Na ploche približne 22.000 m2 ponúka 
Technické múzeum vo Viedni priestor pre neobyčajné sondy do sveta vedy a techniky. Vďaka 
jedinečným exponátom, ktoré pochádzajú z dôb minulých i budúcich, predstavuje miesto, kde je 
možné sledovať a uvedomovať si, aký vzrušujúci je náš technický vývoj. 
Texty, filmy a experimenty pomáhajú znázorniť, ako na seba vzájomne vplývajú výdobytky 
techniky a naša spoločnosť, hospodárstvo a kultúra. Multimediálna prezentácia umožňuje 
každému návštevníkovi veľmi osobný, individuálny prístup k technike. Návšteva múzea sa tak 
stáva jedinečným a neopakovateľným zážitkom. 
Múzeum je skutočne ohromujúce a ponúka nevšedný zážitok pre dospelých i deti. Veľkú časť 
exponátov si môžete dokonca prakticky vyskúšať. Prechádzka časom od začiatkov svetovej 
industrializácie až po dnešok. Okrem, vlakov, lietadiel, áut,  unikátnych motorov poháňajúcich 
výrobné zariadenia zo začiatku 20. storočia, dobovej techniky pre domácnosť a pod. si môžete 
pozrieť a vyskúšať aj to, ako fungujú rôzne druhy elektrární od starých na pevné palivo alebo 
vodu, až po moderné solárne a veterné.  Vystavené modely totiž naozaj fungujú a vyrábajú 
energiu. 
Potom sme navštívili ďalšie múzeum. Prírodovedecké múzeum (Naturhistorisches Museum) 
vo Viedni sa nachádza na Námestí Márie Terézie priamo oproti jeho architektonickej dvojičke – 
Umeleckohistorickému múzeu. Obe budovy boli postavené v rokoch 1872-1891 na žiadosť cisára 
Františka Jozefa I. architektmi Gottfriedom Semperom a  Karlom von Hasenauerom v 
novorenesančnom štýle. 
Návštevníci jedného z najvýznamnejších múzeí na svete  môžu spoznať zázraky prírody 
prostredníctvom expozícií v 39 sálach, ktoré majú celkovú rozlohu 8 700 metrov štvorcových. 
Spolu ponúkajú 20 miliónov exponátov, medzi ktorými sa vyníma napríklad 25-tisíc rokov stará 
Willendorfská venuša. 
Prírodovedecké múzeum je rozdelené do viacerých oddelení, nájdete tu stále i dočasné výstavy. 
Medzi oddelenia stálych expozícií patria oddelenia mineralogicko-petrografické, geologicko-
paleontologické, botanické, 3 druhy zoologických oddelení, oddelenie archeologickej biológie a 
antropológie, prehistorické, krasové spojené s oddelením výskumu jaskýň, oddelenie ekológie a 
archív histórie vedy. 
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 avarené 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. 
Medzitým sme absolvovali okružnú prehliadku Viedňou autobusom. 
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