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Vlado VONDRÁK, moderátor: "Objavovať zákony fyziky hravou formou bez učebníc môžu návštevníci
jedinečnej výstavy v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave. 122 hračiek z 20-tich krajín sveta
vnáša poznanie, ako v prírode fungujú veci bez ľudskej pomoci. Niektoré doslova potrápili i dospelých."
Kristína KORMÚTHOVÁ, redaktorka: "Zahrať sa a popri tom trošku potrápiť myseľ, postreh či vedomosti. Na
výstave sme najčastejšie počuli otázku prečo je to tak?"
Beáta PUOBIŠOVÁ, Predsedníčka OZ "Vedecká hračka": "Tak preto sa treba prísť pohrať. Nie, to je špatný
tvar. Preto by bolo dobré, keby ste sa prišli pohrať a niečo sa poučíme, lebo naozaj z tých vedeckých hračiek na
našom trhu je minimum."
K. KORMÚTHOVÁ: "Ak by vám nebolo niečo jasné, pre tieto prípady nájdete pod každou hračkou presný popis
prečo a na akom princípe funguje. Najmenší ihneď vedeli, prečo sú vedecké hračky zaujímavejšie, ako tie
bežne dostupné."
Deti: "Že to nie je na baterky, že to nie je na motor." "Hlavolamy čo sú takéto tuná. Lenže sa mi to nepodarilo
ešte vyriešiť ako to je. Že na tom treba aj rozmýšľať."
K. KORMÚTHOVÁ: "Miestami to vyzeralo ako ihrisko pre dospelých."
Rodič: "No je to určite zaujímavé, niektoré sú dokonca hračky z detstva, takže si to človek pripomína. Aj
dospelých to vlastne prinúti použiť inú časť mozgu."
K. KORMÚTHOVÁ: "Precvičiť si môžete nie len postreh, ale i vašu fantáziu. Je toto čo vidíte profil Indiana
alebo chrbát zababušeného Eskimáka? Je čarodejník väčší ako kúzelník? Na prvý pohľad áno, no ak ich
prekryjeme zistíme, že sú úplne rovnakí. Možno tu nájdete spôsob, ako menej platiť za telefón. Práve v ruke
držím najstarší telefón na svete. No a na akom princípe funguje sa dozviete, ak prídete sem do Centra
vedecko-technických informácií. Dvere sú vám otvorené celý marec. Kristína KORMÚTOVÁ, Slovenská
televízia."
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