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December nyolcadikán eljött az ideje, hogy a kilencedik évfolyam elutazzon Bécsbe a 
múzeumok világát megismerni és a karácsonyi vásárt megcsodálni. Háromnegyed 
nyolckor indultunk. 
 
A jelentkezésnél a diákok eldönthették, hogy melyik múzeumot szeretnék bejárni: a 
Természettudományi, Művészettörténeti vagy a Zsidó Múzeumot. A múzeumlátogatás 
után volt idő végigmenni a kisebb karácsonyi vásárokon. Majd tárlatvezetést kaptunk 
angol nyelven a Hofburgban. 
 
Csoportokba tömörültünk, minden csoportot egy-egy tanár kísért: Csúzyné tanárnő kísérte 
a csoportot a Művészettörténeti Múzeumba, Csábiné tanárnő ment a Természettudományi 
Múzeumba és Guth tanár úr jött velünk a Zsidó Múzeumba. Nagyon megfogott, engem, 
Lizát, mert érdekes szempontból ismerhettük meg a múltat, voltak hanganyagok, zenék, 
fotók, videók és makettek kiállítva, amik segítettek ebben. Egy szoba ùgy volt berendezve, 
mint régen, hallgathattunk olyan zenéket, amilyeneket az akkoriak, és nézhettünk 
dokumentumfilmeket angol felirattal és német szinkronnal. Nagyon tetszett, nagy élmény 
volt számomra. 
  
Jacob a Természettudományiban volt. Nagyon tetszett neki az ásványkiállítás, az állatok 
modelljei és a mikroszkóppal látható élőlények. A múzeum akkora volt, hogy sajnos nem 
tudták 2 óra alatt bejárni.  
 
A Művészettörténeti Múzeum is látványos volt. A gyönyörű festmények, szobrok és a sok 
információ mind lenyűgözte Csúzyné tanárnő csoportját.  
 



 

 

Ezután két óránk volt bejárni a karácsonyi vásárokat és a várost. Szuveníreket 
vásárolhattunk a családunknak, magunknak, és ehettünk tipikus karácsonyi ételeket és 
ihattunk karácsonyi italokat. A Mária Terézia téren és a Grabenben (Várkörben) is volt 
karácsonyi vásár.  
 
Utána sietve eljutottunk a Hofburgba, ahol angol idegenvezetést kaptunk a Hofburg 
néhány szobájában. Sok új információt tudhattunk meg Sissi életéről, szokásairól és 
haláláról és Ferenc Józsefről. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk és betekintést 
nyerhettünk a roppant fényűző világukba. 
 
Az izgalmas napunk után mind kimerülten értünk Tatára. Ezúton is köszönöm szépen a 
kísérő tanároknak, hogy megszervezték nekünk ezt a programot és vigyáztak ránk. 
 

__________________________ 
 
Am 8. Dezember war es wieder soweit - die Schüler der neunten Klasse durften 
zusammen nach Wien fahren. Auf dem Plan standen die Besuche des Kunsthistorischen, 
Naturhistorischen oder Jüdischen Museums sowie die Möglichkeit auf dem 
Weihnachtsmarkt des Maria-Theresien-Platzes zu bummeln. Zum Abschluss gab es eine 
Besichtigung der Hofburg inklusive einer Führung durch die Wohnräume von Sissi und 
Franz Joseph. 
 
Vorher durfte sich jeder Schüler für ein Museum seiner Wahl eintragen. Unsere Lehrer 
Frau Csúzy, Frau Csábi und Herr Guth begleiteten den Ausflug und die Museumsgänge. 
 
Ich, Lisa, war mit Herrn Guth im Jüdischen Museum, und es hat mir sehr gut gefallen. Wir 
konnten die Geschichte des Judentums kennen lernen mithilfe von Musik, 
Dokumentarfilmen und Fotos bzw. Videos. Wir konnten auch dieselbe Musik hören, die 
früher schon gehört wurde. Dies war ein großes Erlebnis für mich. 
 
Jacob war im Naturhistorischen Museum. Besonders gut haben ihm die bunten Mineralien, 
die Modelle der Tiere sowie die mikroskopierten Lebewesen gefallen. Das Museum war 
sogar so groß, dass die Schüler leider nicht alles sehen konnten. 
 
Auch das Kunsthistorische Museum war sehr sehenswert. Die beeindruckenden Gemälde, 
Skulpturen und zahlreichen Informationen faszinierten die Gruppe von Frau Csúzy. 
 
Im Anschluss standen uns zwei Stunden zur Verfügung, um den Weihnachtsmarkt und die 
Stadt zu besichtigen. Hier wurden für die Familie und für sich selbst viele Souvenirs 
gekauft. Wir haben auch typische Weihnachtsspeisen und -getränke getrunken und 
gegessen. 
 
Zu guter Letzt mussten wir uns beeilen, um pünktlich an der Hofburg anzukommen. Dort 
gab es eine englischsprachige Führung durch Sissis und Franz Josefs Wohnräume. Wir 
haben sehr interessante Informationen über Sissis und Franz’ Leben, Gewohnheiten und 
Tode bekommen. 
 
Nach diesem langen und spannenden Tag sind wir müde in Totis angekommen. Wir 
bedanken uns bei den mitgereisten Lehrern, die dieses Programm zusammengestellt und 
auf uns Acht gegeben haben. 
 
 
 


