
Young
Robots 

 

 

kwiecień/maj

Motyw tego miesiąca Wall-e



04 - Kim jesteśmy?
04 - Czym się zajmujemy?
06 - Klocki lego- ciekawostki
07 - Nad czym teraz pracujemy?
08 - Poznajmy się.
17 - krzyżówka
18 - nasze media społecznościowe 

Spis treści



Cześć!
Oto pierwszy magazyn online Young

Robots! W tym numerze poznasz naszą
drużynę i zobaczysz jak możesz się z

nami kontaktować. Na końcu
magazynu jest krzyżówka którą możesz

wysłać na naszego maila, podanego
niżej. Poznasz też kilka ciekawostek o

klockach LEGO i zobaczysz kartkę
motywacyjną na ten miesiąc.

 

Pozdrawiamy 
Young Robots

yr_business@o2.pl

#zostanwdomu



kim
jesteśmy?

Young Robots - grupa przyjaciół, z
pasją. Ale kim tak naprawdę są?
 
 

Young Robots zajmują się głównie
konstruowaniem i programowaniem. Nasz
wielki talent do tworzenia pokazujemy na
przykład na stronie naszej szkoły, a także
regularnie publikujemy filmiki na ekranie, przy
wejściu do naszej szkolnej szatni.

Nasza szkolna paczka przyjaciół zajmująca się  
 głównie robotami i programowaniem, składa się z
8 osób, w tym: 7 uczniów i Pani nauczycielki. Mamy  
wspólny cel - dążyć do perfekcji i rozwijać się. 

Na naszych spotkaniach ciężko pracujemy, ale
również się bawimy. ''Naszym marzeniem jest
wygranie zawodów FLL*'' - mówimy jednym

głosem.
 Osoby, które należą do YR to: Marcel Samolej, Rafał

Goliński, Oliwia Maj - klasa 6c ; Szymon członka -
klasa 4b ; i  klasa 7c: Kuba Koper, Mateusz Stępień i

Miłosz Patrzylas. Nad naszą pracą czuwa Pani
Joanna Cybulak.          

*FLL - (skrót od : First Lego League) zawody, w których drużyny z całego świata rywalizują ze sobą w różnych konkurencjach 

czym się
zajmujemy?
 



19uwierz w
marzenia

 

i nie patrz przy
tym na innych



klocki
LEGO

Klocki LEGO to zabawki produkowane w Danii.
Dzieci, które mają je w domach tworzą i budują

nowe rzeczy, dzięki czemu rozwijają swoją
wyobraźnię. Są też dorośli, którzy używają

klocków do zabawy lub wspomagają się nimi
podczas pracy np. architekci.

Rozwijają wyobraźnię?



Nad czym teraz pracujemy?
Obecnie w  Young Robots przygotowujemy się do naszego

szkolnego konkursu ''Mam Talent'', gdzie każdy może pokazać
swoje umiejętności.



Poznajmy
się!
 

Cześć! Teraz masz jedyną okazję
poznania członków naszej ekipy

trochę bliżej!
Jesteś ciekawy/a kim jesteśmy i
jakie są nasze zainteresowania?
A może znasz nas ze szkolnego

korytarza lub z klasy? Zapraszam
Cię do poznania nas!



Oliwia Maj
Oliwia ma 13 lat i

chodzi do klasy 6c i jest
jedyną dziewczyną w

drużynie YR. 
Od niedawna 
 interesuje się

programowaniem
 i  robotyką.

Pasjonatka śpiewania,
piłki ręcznej i jazdy

konnej. W przyszłości
chciałaby zostać

weterynarzem, a konno
jeździ już od 8 lat.

 



 
Marcel ma 13 lat i chodzi

do klasy 6c w naszej
szkole. Interesuje się

robotyką,
programowaniem oraz

cukiernictwem. W
poprzednich latach

należał do grupy
robotycznej ''LAMA

Team''

Marcel
Samolej



Rafał Goliński
Rafał ma 13 lat i chodzi do

klasy 6c. Interesuje się
robotyką oraz wyścigami

żużlowymi.
Jego największym

marzeniem jest zostanie
architektem.

 
 
 



Ten chłopak jest
najmłodszym

członkiem naszej
drużyny. Ma 11 lat i
chodzi do klasy 4b.

Szymon, tak jak
wszyscy interesuje

się robotyką i
programowaniem.

Oprócz tego
interesuje się też
sportami walki i

gimnastyką.
Wcześniej należał do

drużyny ''LAMA
Team''.

Szymon
Członka



Mateusz Stępień

Mateusz ma 13
lat i chodzi do

klasy 7c .
Interesuje się

robotyką, kulturą,
kuchnią Japonii
oraz sportami

walki. 



Miłosz ma 13 lat i
chodzi do klasy 7c,

razem z Mateuszem  
i Kubą. Interesuje się

robotyką,
programowaniem i

komputerami.
Oprócz tego dobrze
zna języki angielski i

hiszpański.

Miłosz Patrzylas



Jakub Koper

Kuba chodzi do
klasy 7c i ma 13

lat. jest
pasjonatem

robotyki i
sportu. Lubi grać
w koszykówkę.



P. Joanna Cybulak
Poza matematyką, która jest Pani
największą pasją, wolny czas spędza na
poszukiwaniu nowinek technicznych z
dziedziny informatyki, a także na czytaniu
książek - głównie kryminałów i thrillerów
psychologicznych. Wielką przyjemność
sprawia jej również czytanie i oglądanie
programów o Górach Wysokich. Niedawno
miała okazję zobaczyć na żywo 5 -
tysięcznik. Kazbek w Gruzji. Największym
marzeniem naszej opiekunki  jest stanąć u
podnóża najwyższej góry świata – Mount
Everest.



po ukończeniu krzyżówki odpowiedzi proszę wysłać na
e-maila: yr_business@o2.pl o temacie imię, nazwisko

oraz klasę (np.Halina Świrowska kl5,,h''   

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ
DO WYGRANIA BRELOCZKI

YR



wbijaj na naszego
 

a nasze buzie będą takie
jak 

nas zaobserwujesz    

 

 

@young.robots.roboticteam

yr_business@o2.pl



 Tak, to właśnie ty
masz nas
obserwować!
 

Pepe na ciebie
patrzy!

Dubi
dubi
duba

 
dubiii
dubii
duba



Twórcy gazetki:
  
     Redaktor naczelna: Oliwia Maj 
     Dyrektor marketingu: Marcel Samolej
     Informatorzy: cały zespół YR 
     

 



Zapraszamy na
kolejne wydanie
naszej gazetki. 

Za miesiąc!

zapraszamy
 

 

 

#zostanwdomu
#nieklammedyka


