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Organismi toitainete sisaldust
mõõtva anduriga käekell
Lisl Harriet Mikko
Tallinna Reaalkooli 2. klass (2010)

Minu leiutis on käekell, millele on sisse programmeeritud seade, mis suudab läbi naha mõõta
inimese organismis erinevaid toitaineid. Kellal on andur vastu nahka ja see mõõdab organismi
ainetesisaldust nagu vereanalüüsid. Seade hakkab andma alarmi ja näitab pilti, kui mõni vajalik
näitaja on vähenemas. Selle leiutise mõtlesin välja, kuna mul on endal olnud rauapuudus, aga ma
ise seda ei teadnud.
Seda seadet vajaksid suhkruhaiged ja inimesed, kellel võibolla näiteks rauavaegus. Seda võivad
kasutada ka terved inimesed ja sportlased, sest seade näitaks ka vitamiinisisaldust kehas. See ei
tähenda, et arsti juures ei peaks käima, kui on suuremad mured.

Retseptipliit

1

Raimond Parts
Tallinna Reaalkooli 2. klass
(2011)

Pliit, mille sees on digitaalne koka
raamat. Kokaraamatu kasutamine
on sarnane iPad-iga. Retsepte saab
ise muuta, täiendada, sõpradele
saata. Raamat arvestab inimeste arvu
järgi toidu valmistamiseks vajalikud
kogused ja kilokalorid portsu kohta.
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Poiste pükste puu
3

Uku Reinkubjas
Ülenurme Gümnaasiumi 3. klass (2012)

Mul on kodus pükste kapp, kus on palju linnapükse, kodu
pükse ja spordipükse. Raske on nende seast õigeid pükse
kätte saada. Kui õiged püksid on teiste all, siis peab teised
ilusti tagasi panema. Poiste pükste puu mahub kokku
panduna kappi ja säästab ruumi. Välja tõmmates saad ühe
paari kohe ära võtta ilma, et teised segamini läheks.

Kõrrega
limonaad
Olari Verev
Tallinna 21. Kooli
6. klass (2008)

Kiired kindad
Erlis Liiva
Rakvere Reaalgümnaasiumi 9. klass (2013)

Limonaadi „Kauket“ soovi
tatakse eelkõige neile,
kel suur janu või soov juua
midagi maitsvat.

Kiirete kinnaste materjal on kindlalt suletavas purgis,
et see ära ei kuivaks. Kui sellesse materjali käed
sisse kasta, kuivab vedelik ümber käe õhukeseks,
läbipaistvaks materjaliks. Kindad oleksid ühekordseks
kasutamiseks. Eemaldada saab kindaid nagu ikka –
käest ära võttes.
Mõeldud kasutamiseks hambaarstidele,
koduperenaistele jt.

Kui keerata kork lahti, siis
tõuseb kõrs gaaside abil
üles ja siis saab hakata
mõnusat limonaadi
nautima. Kõrrega juues ei
saa jook ka nii kiiresti otsa.

Kergesti leitavad
sussid
Hugo Sebastian Raudam
Tallinna Prantsuse Lütseumi
1. klass (2013)

Sussid on kodus alati kadunud. Minu
leiutis aitab neid kergesti leida. Selle
leiutise võib igaüks ise kodus valmis
teha. Ostke tehnikapoest üks viletundlik
võtmehoidja ja võtke võtmerõngas ära.
Seade kinnitage sussi külge nii, et seda
oleks hiljem kerge eemaldada, kui on vaja
vahetada patareisid. Seade vastab vilele
piiksumise ja vilkumisega. Erinevad helid
erinevad üksteisest pikkuse, kõrguse ja
tugevuse poolest. Seetõttu erineb isa
hääl ema omast ja täiskasvanute hääled
laste omadest. Nii peaks olema võimalik
seadistada susse töötama erinevatel
sagedustel ja terve pere võib oma sussid
üles leida.

Tass vaegnägijale
Ain Mägise
Krabi Põhikooli 4. klass (2009)

Mul on 20-aastane õde Merit. Ma pean
Meritit palju aitama, sest ta näeb väga
halvasti. Aga ta on mulle väga kallis ja
ma tahtsin talle midagi kinkida. Mõtlesin
päris kaua, mis see võiks olla. Kui ma ühel
hommikul talle jälle kohvi tassi kallasin, siis
tuligi mulle mõte teha talle selline tass, kuhu
ta ise saaks kohvi kallata. Siiani on pidanud
Merit näppu tassis hoidma, et teada saada
tassi täitumisest. Kuuma kohviga ta seda
trikki teha ei saa. See tass on väga oluline
abimees Meritile, sest talle meeldib ise oma
asjadega hakkama saada.
Sihtgrupp: pimedad ja vaegnägijad
inimesed. Sobib ka matkal kasutamiseks,
näiteks kui tahad öösel pimedas telgis teed
juua.
Tassi töö põhimõte: Vedelikud juhivad
elektrivoolu. Kui vedeliku tase tõuseb tassis
vajaliku tasemeni, annavad andurid signaali.
Võib olla lülitiga või ilma. Lülitist saab
näiteks pesemise ajaks tassi välja lülitada,
muidu hakkab tass undama.

Kiika kurvi foor
Anett Kuulmets
Kuldre Kooli 8. klass (2013)

Võrumaal on väga kurvilised teed. Kõrvalteelt
peateele sõitmiseks tuleb lisaks vaatamisele
väga hoolikalt kuulata, kas sõidukit tuleb või
mitte.
Kiika kurvi foor on anduritega ja ta tuleb pai
gutada ohtlikele ristmikele. Signaaliandurid
paigaldatakse teeristil olevast foorist kuni 500
meetrini mõlemas suunas iga 100 m tagant.
Fooril on kaks tuld: punane ja roheline.
Kui peateel liikuv sõiduk on 1–300 m lähedu
ses, süttib fooris punane tuli, peateele sõit
mine on ohtlik. Kui sõiduk on 500–301 m
kaugusel teeristist, süttib roheline tuli, sõiduk
läheneb. Kui 500 m kaugusel lähenevat sõidu
kit ei ole, siis foor ei põle.
Foori alumises osas on nool, mis näitab, kum
malt poolt auto tuleb. Andurite ja foori vahel
on juhtmevaba süsteem, mis töötab päikese
patareide pealt.
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Digiketas

Seenekummikud

Kaarel Kiiver
Luunja Keskkooli 3. klass (2012)

Piia Kuusmann
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi 7. klass (2009)

Digitaalne ketas mõõdab vahemaa, mille ta lendas.
Kettale salvestuvad kõik tulemused kuupäeva ja
kellaajaga. Samuti arvutab ketas viske trajektoori, kiiruse
ja kõrguse – see annab sportlasele hiljem võimaluse
oma tulemusi analüüsida. Rekordheitest annab ketas
vägeva helisignaaliga märku. Kettaheitja saab digiketast
kasutades väga hästi üks treenida.

Seenekummikud tajuvad ära 10 meetri raadiuses
olevad seened lõhna järgi, seejärel hakkavad
kummikutel olevad pildid vilkuma ning kummiku
talla peal helitekitajad piiksuma. Mida lähemal
seenele oled, seda kiiremini tuled vilguvad ning seda
tugevamaks muutub piiksumine. Kummikud tajuvad
ka läheduses oleva seene liiki, hakates seda liiki
seene pilti vilgutama.

Liigutatava põhjaga ostukäru
SÄRA – helkur pudelis

Pille-Mari Eit ja Evelin Mühlberg
Tartu Tamme Gümnaasiumi 10. klass (2013)

Kätriin Rohulaid
Kuressaare Gümnaasiumi 1. klass
(2010)

Liigutatava põhjaga ostukärul on üles-alla liigutatav põhi, mis on väga mugav. Enam ei
ole vaja asju sügavale asetada, sest käru põhja on võimalik tõsta. Ostlemise alguses on
hea käru põhja hoida üleval ja mida rohkem asju kärusse panna, seda allapoole saab
põhja lasta. Nii tekib ka ruumi juurde. Kassasse jõudes saab käru põhja jälle üles tõsta.
Uudne käru on sarnane tavalisele ostukärule, ainult et põhi liigub. Liigutatava käru
materjaliks on kerge tugev metall ja varasemast tihedam metallvõre, et väikesed
asjad välja ei pudeneks. Liigutatav põhi on plastmassist või metallist toruga keskelt
ühendatud käru alusraamiga. Toru ja jalgpedaali abil toimub põhja üles-alla liigutamine,
nagu kontoritoolil. Käru põhja on võimalik liigutada 30–40 cm.

Toote nimi „SÄRA – helkur pudelis“
tähendab, et ole valgustatud, aga lihtsalt
ja kavalalt. Tihtipeale ei kasuta paljud
helkurit, lapsed kaotavad neid ja uusi ei
hangita. Selleks mõtlesingi välja helkuri,
mida kasutad nagu deodoranti. Pihustad
välisriietele ja oledki nähtav. SÄRA üks
pihustus annab valgust u 12 tundi, riietele
plekki ei jäta ja on ohutu. Küll aga pole see
mõeldud laskmiseks paljale ihule.

Ussitab, ei ussita?
Kadi Vinglas
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi
7. klass (2011)

„Ussitab, ei ussita?“ aitab kindlaks teha, kas
seen ussitab või ei ussita. Seade on oluline
seentele ja seenelistele. Pulga otsas on lamp,
mis seene sisse torgates muudab värvi. Kui seen
ussitab, läheb tuluke punaseks ja kui ei ussita,
siis roheliseks. Muul ajal on pulk üleni valge.

Isekustuva
tindiga paber

Seade on programmeeritud nii, et ta otsib
seenest teatud aineid, mis tulevad seenesse
koos ussiga.
„Väike pulgake“ on hea ka sellepärast, et nii ei
lõigata ussitavaid seeni ära ja ussid ei lähe teisi
seeni rüüstama.

Markus Armus
Saaremaa Ühis
gümnaasiumi 3. klass
(2011)

Hallitusindikaatoriga kilekott
Oskar Tuvike
Tartu Tamme Gümnaasiumi 4. klass (2012)

Leiutasin kilekoti, mis muudab hallitusega kokku saades
värvi. Kui leib/sai kilekotis hallitama hakkab, muutub kilekott
hallituse piirkonnas punaseks. Sedasi teab võileivavalmistaja,
et kirju kilekott viitab hallitusele ja ei hakka sellest võileiba
valmistama. Pildil on näha nii normaalne sai kui ka hallitav
sai – hallitava saia kilekott on hallituse piirkonnas punaseks
muutunud.

See on selline printer, kus saab
valida, millist tinti trükkimisel
kasutada. Üks valik on, et tint
jääb
paberile alatiseks ja teine valik
on, et tint kustub ühe nädala
pärast ära. Nii saab sama paberit
uuesti kasutada. Paberikulu
on hoopis väiksem. Kasutada
võivad sellist printerit kõik.

Meeldetuletustuluke
Ukse lukustamise meeldetuletusega võti
Pent Kaarel Valge, Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi 4. klass (2010)
Henri Kivi, Tallinna Reaalkooli 2. klass (2012)

Niisuguseid võtmeid vajavad eelkõige hajameelsed inimesed, aga miks mitte
ka teised, et auto või kodu uks alati lukku saaks.
Võimalus 1
Võtmel on suletud ja avatud luku piltide juures tuluke, mis põleb alati selle
pildi juures, mida viimati vajutati. Sobib hästi autovõtmele.
Võimalus 2
Luku sees ja võtme sees on andurid, mis ukse lukkukeeramise ajal peavad
kohtuma. Kui ust lukku ei keera ja andurid ei kohtu ning siis võtmega uksest
kaugemale minna, hakkab võti piiksuma. Niimoodi tuleb meelde, et uks jäi
lukustamata. Piiksumine lõppeb, kui vajutada võtmel punast nuppu või uks
lukustada.

Sokinöör
Kaarel Kiiver
Luunja Keskkooli
1. klass (2010)

Värisev äratuskell
käevõruna
Joanna Blok
Luunja Keskkooli 2. klass (2011)

Inimene paneb äratusega käevõru käele
ja läheb magama. Hommikul tunneb
ainult tema äratust ning teised saavad
rahus magada. Kell on valmistatud
pehmest kummisest materjalist,
saadaval mitmetes erinevates värvides.
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Univeraalne mobiiltelefonide
ja mp3-mängijate toiteallikas
„Päevasära“
Erich-Johann Kullamäe
Tallinna 21. Kooli 7. klass (2009)

„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.

Ilmajope
Sander Laas
Tallinna Kesklinna Põhikooli 2. klass (2013)

Väikesed lapsed ei oska öelda, kas neil on
palav või jahe. Abiks on Ilmajope!
Jope sees on andur, mis mõõdab temperatuu
ri jope siseküljel. Vajadusel muudab jope vooder
paksust. Jope on mõeldud lasteaialastele ja
beebidele.

Nurgakorgiga mahlapakk
Taniel Paju
Tapa Gümnaasiumi 8. klass (2010)

Minu leiutatud mahlapakil on ühendatud korgi ja
tavalise mahlapaki nurga omadused. Idee tekkis
sellest, et meie perel jääb tühja mahlapakki sisse
alati mingi kogus mahla. Selle kättesaamiseks
võttis ema käärid ja lõikas korgiga mahlapakil
nurga ära. Nurgaga mahlapaki mõte tuli mängides
Rubiku kuubiku sellise variandiga, mis koosneb
kolmnurkadest. Mahlapaki kork võiks asetseda
mahlapaki nurgas, olla kolmnurkse kujuga, kuid
samas keeratav. Selline mahlapakk hoiaks kokku ka
ruumi. Paki peal asetsev kork võtab ikkagi mingil
määral ruumi, nurgas asuv kolmnurkne kork aga
mitte.

Võltskirsid
Vootele Mets
Saaremaa Ühisgümnaasiumi 5. klass
(2013)

Säilitusaja märgistaja
Kadi Riin Kanemägi
Kuressaare Gümnaasiumi 4. klass (2009)

Pakendil olevad värvid näitavad säilivusaega
järgmiselt:
• roheline värv näitab, et toit on väga hea;
• kollane värv näitab, et säilivusaeg hakkab mööda
saama;
• punane värv näitab, et säilivusaeg on möödas.

Võltskirsid on neile, kes tahavad, et linnud nende
kirsse ära ei sööks. Juhul, kui puid on liiga palju või
need on liiga kõrged, et võrguga katta.
Leiutis toetub autori kogemusele maasikatega.
Kui värvida maasikamõõdus kive umbes
maasikatumeduses punaseks ja panna need enne
marjade valmimist peenrale, loobuvad linnud
nende proovimisest enne, kui pärismaasikad
valmivad. Samal põhimõttel tuleks linde veenda, et
kirsipuu otsast ei saa midagi meeldivat. Kirsi puhul
on vaja tõhusamat toodet. Võltskirsid võiksid olla
vastiku maitsega ja kleepuvad. Neid peaks olema
mugav paigaldada, sest puude ladvad on kõrgel.

Kanalisatsioonikaevu
turvavõrk
Marko Laanemäe
Tartu Kommertsgümnaasiumi 5. klass (2012)
Mark Jõgar
Viimsi Keskkooli 8. klass (2012)

Kanalisatsioonikaevu turvavõrk annab inimestele
võimaluse ilma luugita kaevu kukkumisel ellu jääda ja
raskeid vigastusi vältida.
Võimalus 1
Kõikidele luukidele paigaldada andurid, mis annavad
teavituse spetsiaalsele tabloole või monitorile, et kus
ja milline kaevuluuk on lahti või halvasti suletud. Peale
seda teadet sõidavad välja spetsialistid, kes sulgevad
luugi.

Topelt-kapsel
Vootele Mets
Saaremaa Ühisgümnaasiumi 4. klass
(2012)

Võimalus 2
Iga luugi alla tuleb paigaldada võrk, mis on valmis
tatud varastele ebahuvitavast materjalist ja mida ei
ole võimalik mujal kasutada. Päästevõrgud on mon
teeritud kanalisatsioonikaevu sisekülgedele ning asu
vad metall-luugist allpool nii, et luugi eemaldamisega
jääb päästevõrk puutumatuna. Võrk peab o
 lema väga
erksat värvi ja selle küljes peaks olema hoiatusmärgiga
lipp, mis tõuseks püsti kohe, kui luuk eemaldada.
Nii näeb liikleja, et luugiga on midagi valesti.

Antibiootikum ja hea bakter võiksid koos ühe
kapsli sees olla. Kapsel on vaheseinaga. Esmalt
sulab kõhus ära see osa kestast, mille sees on rohi.
Teise otsa kest on valmistatud aeglasemalt sulavast
materjalist. Nii saab ühe neelamisega kõik korda!
Vahel peab antibiootikumi võtma, sest see tapab
organismis haigustekitajad. Kahjuks tapab ta
ka palju häid baktereid. Seepärast soovitatakse
ravikuuri ajal tarvitada piimhappebaktereid, et
keha kaitsta.

Päevaraha kokkuhoiu rahakott
Eke Ao Nettan
Kuressaare Gümnaasiumi 3. klass (2009)

Aitab selgusele jõuda, kas seda asja on mul praegu väga vaja. Ekraan töötab valedetektori põhimõttel,
sest saab näpuotstest aru, kas vastus on õige või vale.
Küsimused, millele tuleb vastata:
1) Kas sul on seda asja väga vaja?
2) Kas see asi teeb sind targemaks?
3) Kas sa saad hakkama ka ilma selleta?
Kui saad kokku kolm „jah-i“ läheb rahakoti lukk lahti ja saad raha kätte. Kui vähemalt üks vastus on „ei“,
raha kätte ei saa. Boonuseks on, et õhtul saab allesjäänud raha panna rahakassasse.

