
Viedeň 

(Školský výlet do Viedne) 

Deň začal veľmi ťažko, keďže sme museli stávať skoro ráno,aby sme sa včas dostali k 
autobusu a mohli odísť na výlet. Prvý nástup bol o 5:30 pri VÚC , kde som stretol väčšinu 
spolužiakov z triedy. Ďalšia zastávka bola na autobusovej stanici , kde sme nabrali zvyšok 
cestujúcich a vydali sme sa na cestu do Rakúska. Cesta tam bola veľmi nudná , pretože 
väčšina z cestujúcich bola unavená. Začiatok výletu teda začal spánkom. Zastavili sme sa na 
čerpacej stanici ,kde sme sa chvíľu poprechádzali a kúpili si nejakú vodu a občerstvenie. 
Potom sme pokračovali v ceste.  

Keď sme prekročili hranici Rakúska zastavili sme sa v rakúskom obchodnom dome s názvom 
HUMA ,kde sme mali viac než hodinovú prestávku. Po dokončení nákupov a porovnaní cien 
sme pokračovali ďalej. Po ceste tam som si doprial ešte pár hodín spánku. Na prvý pohľad 
som nevidel veľké rozdiely medzi Žilinou a Viedňou. To prišlo až keď sme sa zastavili pri 
prvom viedenskom paláci.  

 

Bolo to veľmi pekné na pohľad. Pred palácom stála živá socha Mozarta ,ktorá ľuďom 
vyčarovala ľuďom úsmev na tvári. 

                         



Pokračovali sme  do múzea techniky a umenia ,kde to bolo naozaj úžasné. Najviac ma zaujali 
modely lodí. A  veľký obraz ,ktorý bol na stene veľkej pribložne 5 metrov. Taktiež tam bol 
model lode podobnej Titanicu. 

 

Po prehliadke sme pokračovali do centra mesta na vianočné trhy a zároveň pozrieť si ďalšie 
pamiatky Viedne. Prešli sme sa okolo prezidentských apartmánov ,okolo izieb, kde bývala 
princezná Sisi ,videli sme konské záprahy ako vozia ľudí po meste a bolo tam naozaj veľa 
pekných sôch a iných pmiatok a taktiež sme videli prirodovedné múzeum, ale, bohužiaľ, sme 
ho nenavštívili. 

  

 

 

Nakoniec sme došli k nášmu cieľu ,kde sme mali rozchod. Cez deň to bolo pekné, ale keď  
prišla tma, bolo to doslova nádherné. Trhy boli trochu drahé , tak som sa uskromnil a kúpil si 
len nejaké občerstvenie a suveníry. 

 

Po ceste k autobusu sme videli ešte jeden krásny palác. Začala padať hmla a vyzeralo to 
úžasne. A toto bol koniec našej cesty. Bol to skvelý zážitok a ďakujem pani učiteľkám a aj 
spolužiakom ,že mi umožnili takýto super výlet. A ak to bude možné, pokojne si to budúci rok 
zopakujem.  

                     Martin Mareš III.MR 



  

 

 


