Dom mora vo Viedni,
ktorý navštívili niektorí žiaci tried 9B,III.AO a IVAO 13.X.09

Pre väčšiu predstavivosť si pozri video na stránke – nie je od nás , ale je dobré
http://www.mojevideo.sk/video/2d3d/dom_mori_vo_viedni_(aqua_terra_zoo).html

Budova je vlastne niekoľkoposchodový protiletecký betónový bunker vysoký
viac než štyridsať metrov v Esterházyho parku na námestí Fritz-Grünbaumplatz
neďaleko známej Mariahilfer Strasse vo Viedni. Okrem toho, že sa v tejto
výškovej pevnosti schovávali počas náletov ľudia z okolia a zostreľovali z nej
nepriateľské lietadlá, slúžil aj ako protiletecká pevnosť.
Z terasy na streche budovy je možná vyhliadka na okolitú Viedeň s
možnosťami informácií v slovenskom jazyku. Tu môžem povedať, že nás
takmer odfúkol vietor.
Okrem obrovských akvárií je súčasťou Domu mora aj Tropický dom s voľne
poletujúcimi vtákmi, voľne pobehujúcimi opičkami a nový krokodílí park.
Hlavnou atrakciou je však obrovské akvárium so slanou vodou pre žraloky a
veľké korytnačky. Je v ňom až 120-tisíc litrov vody. Dokončili ho v roku
1997.
V obrovských akváriách plávajú dravé barakudy, murény a raje. Žraloky
majú zastúpenie hneď v troch druhoch. Dom mora je jedinečný množstvom
hadov, päť metrov dlhých pytónov, prudko jedovatých indických kobier a
štrkáčov. Je impozantné sledovať veľkú morskú korytnačku, ako majestátne
pláva okolo vás. Medzi kameňmi sa skrýva rak pustovník

Zaujímavou atrakciou je štvrtkové potápanie sa do akvária so
žralokmi, v stredu si môžu návštevníci siahnuť na niektoré nejedovaté
hady. Kŕmenie žralokov a piraní je každú stredu a nedeľu o tretej
popoludní. Okrem toho si môžu dravé rybičky nakŕmiť aj deti počas
osláv svojich narodenín.
Pre zaujimavosť pozri link
http://videoalbumy.azet.sk/dom-mora-2/kinZ5BNCYVt2QL7t/

STOROČNÉ
Viedenské technické museum
Základný kameň technického múzea položil v roku 1909 cisár František Jozef

•

Na ploche 22 000m2 ponúka také množstvo exponátov, že sme ich veru nestihli s
deťmi ani prejsť nie to vysvetliť si ako veci fungujú. Od modelov výdobytkov techniky
– model satelitu, lokomotíva, ponorka, turbína vodnej elektrárne, systém vodnej
elektrárne, slnečné kolektory..., cez technické a technologické výdobytky v
domácnosti, vysavač, žehličku, pračku..., no skrátka sa to ani nedá vymenovať
Obávam sa , že pre dôkladne prejdenie celou expozícoiu by nám nestačili možno ani
dva dni. Takže my sme sa aspoň stihli zoznámiť so zaujímavou ponukou a snáď v
budúcnosti sa sem ešte dostanú aj deti so svojimi rodičmi.

•

Čo je veľmi dobré, organizuje múzeum pre svoje školy akcie, ktoré dozaiste učiteľom
pomáhajú pri výuke.

•

No a nakoniec obchod s rôznymi suvenírmi, ktoré neočarili iba deti. Mnohé predmey
v predajni sú vlastne malými vedeckými súpravami.

Aj takýto kúsok bol súčasťou prehliadky
Technisches Museum Wien
Mgr. Barbara Hafok
Mariahilfer Straße 212, 1140 Viedeň
Tel.: +43 1 899 98-1200
E-mail: barbara.hafok@tmw.at
Internet: www.technischesmuseum.at/presse

A mali sme šťastie na dobré počko ...

... takže sme po ceste „ stretli niekoľko
z tristo kusov veterných elektrární

