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Spis treści



Cześć!
Oto nasz drugi magazyn online Young

Robots! W tym numerze poznadz
nietypowe święta tych miesięcy,

poznasz wyniki konkursu, dowiesz się
nad czym teraz pracujemy 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



Wyniki konkursu na najlepszy model
robota!

Klasy 1-4:
I miejsce -  Franciszek Wojciechowski, 2c
II miejsce-       Emilia Madej, 2a
III miejsce -     Tomasz Górski, 3b

I miejsce -          Mateusz Kwiatkowski, 5d

GRATULUJEMY!

Wyróżnienia klas 1-4:

Klasy 5-8:

Antonina Włodarczyk, 2a



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?
 



19niech moc 

będzie z tobą



klocki
LEGO

Najwyższe budowle na świecie

W 2015 roku w Mediolanie
zbudowano największą na
świecie budowlę z klocków

LEGO. Miała ona ponad
35,05 metra wysokości!



Obecnie w Young Robots Pracujemy nad naszymi robotami i
pracujemy nad naszą grupą.

Nad czym teraz pracujemy?



ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ.
DO WYGRANIA ATRAKCYJNE

NAGRODY!

po ukończeniu krzyżówki
odpowiedzi proszę wysłać na e-

maila: yr_business@o2.pl o temacie
imię, nazwisko oraz klasę (np.Halina

Świrowska kl5,,h''   



Nietypowe święta: 

1 czerwca - Dzień bułki
3 czerwca - Światowy

dzień roweru
12 czerwca - Dzień

stylisty paznokci
17 czerwca - Dzień

czołgisty
18 czerwca - Dzień sushi
19 czerwca - Dzień kota

Garfielda
21 czerwca - Dzień

deskorolki
24 czerwca - Dzień

przytulania
29  czerwca - Dzień

rybaka  

Czerwiec: Lipiec:
1 lipca - Dzień psa

2 lipca - Międzynarodowy
dzień UFO

4 lipca - Dzień hot doga
7 lipca - Dzień czekolady

13 lipca - Dzień frytek
15 lipca - Dzień bez

telefonu
17 lipca - Dzień emoji

24 lipca - Dzień pszczółki
Mai

27 lipca - Dzień
samotnych

29 lipca - Światowy dzień
tygrysów

30 lipca - Dzień sernika
 



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
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Twórcy gazetki:

#zostanwdomu



Zapraszamy na
kolejne wydanie
naszej gazetki. 

Za miesiąc!

zapraszamy
 

 

 

#zostanwdomu
#nieklammedyka


