
Milí účastníci a fanúšikovia programu MyMachine, 

 

veríme, že si užívate príjemné letné dni, tak ako aj my. Užívame si ale stále aj pocit z

úspešne ukončeného ročníka MyMachine a práve oň by sme sa chceli s vami podeliť v

našom najnovšom newslettri. Veľmi sa tešíme, že v tomto roku sa nám podarilo dokončiť

niekoľko vynálezov, s ktorých výrobou sme meškali kvôli náročnému pandemickému

obdobiu a popritom sa nám podarilo odovzdať takmer všetky vynálezy, ktoré sme vyrábali

v aktuálnom ročníku. Ak chcete vedieť, ako sme v MyMachine prežívali záver šiesteho

ročníka, čítajte ďalej.

Maratón záverečných podujatí  
 
Záver školského roka patril oslave tvorivosti na záverečných podujatiach
MyMachine EXPO. Spolu so zapojenými študentmi zo stredných a vysokých
škôl zo všetkých regiónov Slovenska sme deťom zo základných škôl odovzdali
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celkovo 12 vynálezov.  
 
V krásnych priestoroch Elektrárne Piešťany, na Strednej priemyselnej škole J.
Murgaša v Banskej Bystrici a v Univerzitnom vedeckom parku Technicom v
Košiciach sme zažili tri dni plné inšpirácie, hravosti a skvelej nálady. Deti sa
mohli tešiť z hlavolamovej búdy pre psa, robotickej upratovacej ruky,
stúpacieho klavíra či čítača myšlienok. O ďalších vynálezoch si prečítajte na
našej webstránke.

Pripomenúť si atmosféru zo všetkých 3 záverečných podujatí s nami môžte
vďaka súhrnnému videu.

Aj toto o nás hovoria rodičia zapojených detí 
 

Po 9-ročnom Hugovi je pomenovaný počítací stroj, ktorý pre deti zo základnej školy v

Trenčíne vyrobili stredoškoláci zo SPŠ v Dubnici nad Váhom. Ostali sme dojaté po slovách

Hugovej mamy, ktoré nám poslala po skončení podujatia: 

"Ešte raz Vám chcem poďakovať ako rodič za zmysluplnú a nápaditú aktivitu s projektom

MyMachine. Úžasný nápad pretaviť nápady z detského sveta do reálneho výsledku, takisto

tlieskam nápadu spolupráce menších detí zo základných škôl s už väčšími študentmi zo

12 odovzdaných vynálezov na MyMachine EXPO

Ako nám bolo na MyMachine EXPO
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stredných a vysokých škôl. Syn bol neuveriteľne nadšený z celého procesu, obzvlášť keď

vynález Matematikár Hugo bol pomenovaný podľa neho  

Návšteva strednej školy v Dubnici nad Váhom v ňom zanechala hlboký dojem, vášnivo

rozprával o robotoch, strojoch a všetkom čo tam videl a obzvlášť čo mohol aj vyskúšať,

takže možno aj vďaka Vám a Vášmu projektu ste v ňom otvorili túžbu po ďalšom poznaní a

možno už teraz určili jeho smerovanie v budúcnosti. 

Ďakujeme za možnosť byť tohto všetkého súčasťou."

My ďakujeme Hugovej mame za jej milé slová a všetkým zapojeným deťom za ich

nadšenie a kreativitu.

Ďakujeme Vám, že spolu s nami vytvárate z malých
snov veľké myšlienky. 
 

So srdečným pozdravom za celý tím MyMachine 

 



Žofia Teplická 

koordinátorka projektu
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Tento email ste dostali, pretože ste sa aktívne zapojili do projektu MyMachine Slovakia a poskytli
ste súhlas so zasielaním newsletteru na Vašu emailovú adresu. V prípade, že si neželáte ďalej

dostávať tieto správy, môžete sa z ich odberu kedykoľvek odhlásiť na tomto odkaze:  unsubscribe
from this list.
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