Utrip doma

›› Robot v pravljičnem svetu
Janko Slapničar

Roboti na osnovni šoli v Hrastniku redko počivajo.

Ko se jeseni prvič srečajo z učenci, naredijo nekaj preprostih korakov naprej, v levo in v desno. Potem spregovorijo
par enostavnih besed v angleščini. Naslednji ukazi pa že omogočajo odzivanje na okolico. Ultrazvočno zaznavalo prepreči,
da bi se robot zaletel v steno. Takšen robot se že lahko poda
v svet. Učenci ga postavijo na cesto, in če je črta polna, ji lepo
sledi.
Naslednji korak so tekmovanja. Na regijskem tekmovanje
se učenci s svojimi roboti prvič srečajo s konkretno nalogo, ki
jo morajo rešiti. Najuspešnejši se spopadejo z mednarodno
konkurenco, ki je že kar na visoki ravni.
Ko se tekmovanja končajo, pride na vrsto še zaključna prireditev, na kateri učenci pokažejo, česa so se v iztekajočem
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konzorcij
›› Mednarodni
Feniks se krepi s partnerji
iz Črne gore
Mednarodnemu gradbenemu konzorciju Feniks, ki je
doslej združeval slovenska, srbska in bosansko-hercegovska podjetja, so se s slovesnim podpisom konzorcijske
pogodbe pridružila še uspešna podjetja iz Črne gore.
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šolskem letu naučili. Z veseljem se predstavijo tudi mladi
robotiki.
V preteklih letih so učenci z roboti prikazali ples, štafetni
tek z žogico, parkiranje med stolpnicami ... Letos pa so se odločili, da bodo robote poslali v pravljični svet.
Prvi robot se je odpravil čez hribe in stopnice v deželo, kjer
prebivajo volk, Rdeča kapica in lovec. Lovca je nadomestil robot, ki pa ni dobro videl in razločno slišal, kaj se dogaja v gozdu z Rdečo kapico, zato mu je na pomoč priskočil naslednji
robot – robot ptič, ki ga je pravilno usmeril.
Robot lovec je počasi potoval proti nesrečnemu kraju, zato
so ga najmlajši gledalci vzpodbujali, naj pohiti. Končno se mu
je le uspelo prebiti do volka in Rdeče kapice.
Seveda se je tudi tokrat pravljica srečno končala. Robot je
Rdečo kapico pospremil v kočo, volka pa odrinil v prepad.
Roboti so svojo nalogo odlično opravili, zato si tako kot
učenci zaslužijo vsaj malo počitka pred izzivi, ki jih čakajo v
novem šolskem letu.

Slovesnost je bila ob navzočnosti najvidnejših predstavnikov politike in gospodarstva iz sodelujočih držav v črnogorskih Bečićih, v okviru 2. Samita 100, ki združuje najpomembnejše menedžerje Jugovzhodne Evrope.
Mednarodni gradbeni konzorcij Feniks, ki združuje več
kot 45 odličnih slovenskih, srbskih in bosansko-hercegovskih
podjetij, z več kot 5 milijardami letnega obsega in več kot 30
000 zaposlenimi, je bil ustanovljen konec januarja lani v Beogradu. Pobudnika projekta sta bila srbski PSP Farman in slovenska korporacija Hidria. Že lani so se konzorciju sprva slovenskih in srbskih podjetij pridružila podjetja iz BiH, danes
pa se konzorcij krepi še s pomembnimi črnogorskimi partner-

