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Spoštovani! 
  
Kot perspektivna mlada ekipa smo dobili povabilo na svetovno prvenstvo v robotiki, ki bo potekalo 
od 23. do 29. 4. 2017 v mestu St. Louis v Združenih državah Amerike. V programu FIRST ® LEGO 
League v regiji Adria je v sezoni 2016/17 sodelovalo 85 ekip/šol, organizacij iz Slovenije, Srbije in 
Hrvaške, v svetu pa 30.000 ekip iz 86 držav. Uspeli smo se uvrstiti v veliki finale med 26 najboljših 
ekip v regiji. Na finalu smo bili najmlajša ekipa. V Ameriki se bomo srečali s 108 FLL ekipami s 
celega sveta. Na prvenstvu bodo sodelovale tudi  FIRST® LEGO® Junior, FIRST ®Tech Challenge in 
FIRST® Robotics Challenge ekipe, skupno okoli 1200 ekip.  
 
Na naši stojnici se nadejamo obiska skavtov nekaterih uglednih podjetij, kot so Google, Microsoft, 
Nasa, Facebook in nekaterih uglednih ameriških fakultet. Ker gre za tako velik dogodek, 
nameravamo veliko truda in lastnih sredstev nameniti tudi promociji Slovenije®. 
  
LEGO® Fundacija je letos za donacijo v višini 11.000 $ med vsemi partnerji na svetu izbrala dva in 
eden izmed njih je Zavod Super Glavce, ki se je odločil, da bo donacijo za udeležbo na World 
Festivalu v St. Louisu, ZDA, prejela mlada perspektivna ekipa GoLegoGo. Z donacijo LEGO fundacije 
smo pokrili stroške letalskih kart, prenočišč in kotizacij. Da zaključimo finančno konstrukcijo, nam 
manjka še par tisočakov. 
 
Naš cilj ni le potovanje v Ameriko. Tam se želimo dobro odrezati, uspešno predstaviti Slovenijo in 
se družiti z vrstniki s celega sveta. V novo sezono želimo zakorakati kot ambasadorji FIRST® LEGO® 
Lige vse od Koroške do Štajerske. Ostanek sredstev bomo investirali v nakup opreme, potrebne za 
izvajanje robotike, kot so Lego Mindstorms EV3 kompleti (trenutno imamo za 50 otrok na voljo 
samo 5 robotov), računalniki in ostala oprema za »robotsko« učilnico.  
  
Naprošamo vas, da po svojih močeh pomagate z donacijo in omogočite nadarjenim 
osnovnošolskim otrokom, da postanejo mladi znanstveniki, inženirji, raziskovalci, pravi 
sodelavci, ki znajo delati v ekipi. To so zagotovo kadri, ki bodo krojili našo prihodnost. 
 
Vabimo Vas, da si več o našem delu in FIRST® LEGO® League preberete na šolski spletni 
strani http://www.osradlje.si/fll, kjer boste našli tudi povezave do uradnih strani programa.  
 
Lep pozdrav 
 
               Jan Krajnc, Žan Jambrošič, Anže Strušnik, Adam Petrič, Denis in Dejan Krajnc, Anej Križanič  
  
 
Vodja ekipe Boštjan Ledinek                                                          Ravnatelj mag. Damjan Osrajnik 
GSM: 041255536 
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