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Mehaaniline pesumasin trammi järelhaagisena
Aleksander Tammik
Sally Stuudio 1. klass

Tormis- 
puhastus- 
masin 
Masin tõmbab endasse 
välgu ja vihmapilved. 
Välgust toodab elektrit. 
Vihmapilvest toodab 
joogivett. Kasulik 
inimestele.  
Aitab ära hoida 
tormikahjustusi.

Rasmus Parve
Tartu Tamme 
Gümnaasiumi 2. klass

Sipupa
Sipupa – printimise meetod, mis võimaldab tavalisele paberile mahutada kaks korda rohkem  
teksti kui traditsiooniliste meetoditega. Sipupa – see on sinine ja punane tekst ühel paberil.  
See tähendab, et ühele valgele paberilehele on kantud kaks kihti teksti – üks on sinine, teine 
punane. Vaadates läbi punase kile, näeme paberil vaid sinist teksti, mis paistab meile hoopis 
mustana; vaadates läbi sinise kile, näeme punast teksti, mis paistab mustana.

Kuidas sellist paberit saada? Arvutis on ju raske töödelda teksti, mis on üksteise peal. Kuna 
arvutites pole paberiraiskamise probleemi, võib arvutis teksti esitada tema originaalsel kujul,  
so. üks lehekülg teksti ühel lehe küljel. Dokumenti printima hakates töötleks aga programmijupp 
dokumenti nii, et võtab esimese lehekülje, muudab teksti punaseks ning asetab selle peale väikese 
nihkega siniseks värvitud tekstiga järgmise lehekülje. 

Printerist välja tulles on juba saadud sipupa, mille kasutamiseks on vaja värvilisi kilesid. Kust 
selliseid kilesid saada? Nüüdisajal levinud 3Dkino ja muude 3D rakendustega kaasnevad tihti 
nö. 3D prillid, milles on üks silmapool punase, teine sinise kilega kaetud. Kahest segavärvilisest 
prillipaarist saab kerge vaevaga kaks monokroomset prillipaari – ühed sinise kilega punase teksti 
lugemiseks, teised punase kilega sinise teksti lugemiseks. 

Niisiis on meie leiutiseks paberisäästupakett sipupa mis koosneb:
•	programmist,	mis	muundab	tavalise	tekstidokumendi	paberisäästlikuks	ja	loodussõbralikuks	

väljaprindiks; 
•	prillidest	(üldisemalt	värvitud	läbipaistvatest	kiledest),	mis	on	põhimõtteliselt	lihtsalt	

taaskasutatud 3Dprillid.

Meie leiutis võimaldab kokku hoida paberit, sest kulub ju kaks korda vähem paberit sama koguse 
teksti väljaprintimiseks. 

Kristjan Eerik Kaseniit & Erik Paemurru

Univeraalne mobiiltelefonide 
ja mp3-mängijate toiteallikas 

„Päevasära“  
„Päevasära“ on mõeldud ehteks ripatsina või märgina.  
Ehte pinna moodustab päikesepatarei, mis on komplekti kuuluvate 
erinevate otsikute või juhtme abil ühendatav mobiiltelefoni või 
mp3-mängijaga.

Kui seadmele paistab päike või piisavalt muud valgust, hakkab 
päikesepatarei	tööle	ja	sellega	ühendatud	mobiil	(mp3-mängija)	
lülitub ümber päikesetoitele. Lisaks näeb ehe kaunis välja ja teda 
on võimalik toota paljude erinevate kujunditena, mille hulgast 
igaüks leiab enda maitsele sobiva.

Sihtgrupp: kõigile, väljaarvatud polaaröö tingimustes viibijatele, 
vampiiridele ja päikeseallergikutele.

Hoiab kokku:
1. elektrit, sest laadimiseks pole vaja alati kasutada 

elektrienergiat;
2. akude eluiga, sest neid pole vaja nii sageli laadida;
3. närve ja aega, sest ei pea muretsema, kas akulaadija on ikka 

kaasas ja ega mobiiltelefoni aku äkki tühjaks ei saa. Eriti 
kasulik ekstreemtingimustes ja ootamatute olukordade  
puhul – natuke päikesevalgust leiab ju igal pool.

Erich-Johann Kullamäe
Tallinna 21. Kooli 7. klass

Helikindel koera maja koertele, 
kes kardavad äikest ja raketti   
Toomas Heinsaar
Kuressaare Gümnaasiumi 4. klass

Jooksuratas-generaator 
„Rotiraator“ 
Jälgisime perega lemmikloomapoes ühe roti sibamist ja kuna 
rotipoiss ilmselgelt „raiskas“ enda jooksuenergiat kuhugi 
jõudmata, siis tekkiski „rohelise energia“ idee.

Lemmikloom rott jookseb jooksurattal ja paneb sellega põlema 
laualambi pirni.  See aitab kokku hoida elektrit ja raha, mis 
kulub elektriarve maksmiseks.

Sten Suuster
Kuressaare Gümnaasiumi 1. klass

Koera ja kassi kiibivalvega uks  
Margaret Naaber
Kuressaare Gümnaasiumi 4. klass

Pedaalidega 
muruniiduk 
Säästab	loodust	(ei	reosta	
heitgaasidega),	sest	niiduk	
töötab pedaalides. Hoiab kokku 
ka treeningu rahasid, sest 
niitmine	on	hea	trenn	(võrreldav	
jalgrattaga	sõiduga).

Kasandra Grossthal
Luunja Keskkooli 3. klass

“Hoiame kokku”


