V Liberci 31. ledna 2014

Tisková zpráva
Nejhezčí věž ze stavebnice Merkur postavily
děti ze Základní školy Na Výběžku
Jen čtyři hodiny měli liberečtí školáci v soutěži při výstavě „Merkur není jen planeta“ na to, aby
z dílů této oblíbené stavebnice sestrojili model vyhlídkové věže. Nakonec nejvíc zabodovala věž
Slovanka týmu žáků ze ZŠ Na Výběžku.
Výstava, která přibližovala návštěvníkům unikátní českou stavebnici, již důvěrně zná několik generací
dětí, byla k vidění v 1. patře obchodního centra Forum Liberec od 10. ledna. Lidé ji mohou zhlédnout
ještě do neděle 2. února. Otevřena je každý den od 10.00 do 20.00 hodin.
„Na stavebnici Merkur se přišlo podívat bezmála 13 tisíc lidí. Výstava měla obrovský ohlas, skoro
pořád bylo plno. Nejvíc sem chodily rodiny s dětmi ve věku mez šesti až dvanácti lety,“ prozradil Lukáš
Krátký, jednatel agentury, která přehlídku exponátů připravila. „Hlavním smyslem výstavy je ukázat
stavebnici Merkur také jako pomůcku pro zdokonalování technických dovedností dětí. Merkur je něco
úplně jiného než třeba Lego. Pěstuje v dětech jiný způsob přemýšlení, prohlubuje jejich technické
uvažování o tom, co se dá použít v praxi,“ doplnil.
Výstava názorně ukazovala, že z kovových dílů, a za pomocí šroubků a matiček, jde sestavit například
obří letadlo, Tatru 813, historické modely aut i všelijaké roboty nebo jeřáby. V sále nechyběl ani
interaktivní koutek, kde se malí návštěvníci mohli přesvědčit, jak funguje kladka, rovnováha na páce
nebo diferenciál. Zde si mohl každý školák vyzkoušet, o čem se dozvídá při hodinách fyziky ve škole.
„Výstava se mi moc líbí. Jsem hrdý na to, že stavebnice Merkur je českým vynálezem. Merkur rozvíjí
v dětech jiné schopnosti, než jaké používají třeba při počítačových hrách,“ podotkl náměstek
primátorky Kamil Jan Svoboda, který předával vítězným týmům soutěže o nejhezčí věž ceny. Vedle
diplomu získaly samozřejmě školní kolektivy také stavebnici Merkur.
„Cenu dáme do naší třídy. O přestávkách si budeme něco stavět,“ řekl Vojtěch Sázavský z vítězného
týmu ZŠ Na Výběžku, v němž vedle kluků sestavovaly model vyhlídkové věže také dvě dívky. Školáci si
vybrali věž Slovanka, protože jim její konstrukce připomínala stavebnici Merkur.
Druhé místo v soutěži připadlo týmu ze ZŠ Barvířská a třetí místo získal soutěžní tým ze ZŠ U Soudu.
Soutěže se zúčastnilo devět týmů z osmnácti základních škol.
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