Riikliku õpilasleiutajate konkursi 2011 tulemused
Eriauhinnad
 SA Teaduskeskus AHHAA eriauhind.
Ahhaa eriauhinnaks on perepääsmed Tartu Ahhasse.
- Kirke Krämann, Helena Lill, Tõnis Tõnison (Gustav Adolfi Gümnaasiumi 9. klass „Saunapüksid“)
 Energia avastuskeskuse eriauhinnad
Kolm perepääset Energia avastuskeskusesse
- Sander Jänts (Kadrina Keskkooli 9. klass) „Tsentrifugaaljõul töötav mootori jõuülekanne“
- Karl Saamuel Hollman (Tallinna Inglise Kolledži 1. klass) töö „NIVEP“
- Martin Pärtlas (Tallinna Muusikakeskkooli 1. klass) töö „Jalapink väikesele pianistile“
 Eesti Ameerika Suursaatkonna eriauhinnad
- Lisl Harriet Mikko (Tallinna Reaalkooli 3. klass) töö „Aknapesuvedeliku tankur.
Kodak EasyShare fotokaamera (M1093IS)
- Lizett Kaare (Saaremaa Ühisgümnaasiumi 6. klass) töö „Ülekaalule kräunumisega reageeriv
linnusöögimaja“
Kodak Pocket taskuvideokaamera (Zi6)
- Mari-Liis Oberg (Saue Gümnaasiumi 9. klass ) töö „Elektrooniliselt töötav kummist boksipõhi“
Flip videokaamera
- Michael Florea (Tallinna Reaalkooli 12. klass) töö „Väikevenna“ eest.
Amazon Kindle (elektrooniline raamatu lugeja)
2011. aasta hindamiskomisjoni otsus
1. Määrata 2011. a õpilasleiutajate riikliku konkursi (edaspidi konkurss) põhikooli 1.-4. klassi astme tulemused
järgmiselt:
1) I preemia (500 eurot) ja tänukiri:
a. Svjatoslav Balovnev (Tallinna Tõnismäe Reaalkooli 3. klass) töö „Step&Play“ eest;
b. Marko Laanemäe (Tartu Kommertsgümnaasiumi 4. klass) töö „Kuidas teha jalakäijate ülekäigurada
nähtavaks ja ohutuks“ eest;
c. Lisl Harriet Mikko (Tallinna Reaalkooli 3. klass) töö „Aknapesuvedeliku tankur“ eest.
2) II preemia (350 eurot) ja tänukiri:
a. Markus Armus (Saaremaa Ühisgümnaasiumi 3. klass) töö „Isekustuva tindiga paber“ eest;
b. Grete Kirpu (Tapa Gümnaasiumi 1. klass) töö „Karbi varjuteater“ eest;
c. Simo Kübarsepp (Ahula Lasteaed – Algkooli 2. klass) töö „Loodussõbralik bussijaam“ eest;
d. Vootele Mets (Saaremaa Ühisgümnaasiumi 3. klass) töö „Elektrooniline seeneraamat“ eest;
e. Raimond Parts (Tallinna Reaalkooli 2. klass) töö „Retseptipliit“ eest.
3) III preemia (200 eurot) ja tänukiri:
a. Joanna Blok (Luunja Keskkooli 2. klass) töö „Värisev äratuskell käevõruna“ eest;
b. Henri Kivi (Tallinna Reaalkooli 1. klass) töö „Uudne pudelikork“ eest;
c. Markko Ladvas (Tallinna 21. Kooli 4. klass) töö „Kuldkaart“ eest;
d. Janar Luks (Kuressaare Gümnaasiumi 4. klass) töö „Ostukäru-kalkulaator“ eest;
e. Martin Pärtlas (Tallinna Muusikakeskkooli 1. klass) töö „Jalapink väikesele pianistile“ eest;
f. Siim-Erik Viiding (Kõrveküla Põhikooli 1. klass) töö „Energiat salvestav kardin“ eest.
4) Tänukiri:

a.
b.

Karl Saamuel Hollman (Tallinna Inglise Kolledži 1. klass) töö „NIVEP“ eest;
Rebeca Lember (Kuressaare Gümnaasiumi 4. klass) töö „Heeliumiga koolikott“ eest.

2. Määrata 2011. a konkursi põhikooli 5.-9. klassi astme tulemused järgmiselt:
1) I preemia (600 eurot) ja tänukiri:
a. Hendrik Eerikson (Rakvere Reaalgümnaasiumi 7. klass) töö „Isetühjenev pall“ eest;
b. Markus Hausenberg (Tartu Kommertsgümnaasiumi 5. klass) töö „Teejuht Pimedatele“ eest;
c. Joonas Pärnalaas (Luunja Keskkooli 5. klass) töö „Auto piilukas“ eest;
d. Iti-Triinu Grepp (Gustav Adolfi Gümnaasiumi 9. klass) töö „Toidupüramiidiga külmkapp“ eest;
e. Sander Jänts (Kadrina Keskkooli 9. klass) töö „Tsentrifugaaljõul töötav mootori jõuülekanne“ eest.
2) II preemia (400 eurot) ja tänukiri:
a. Mark Jõgar (Tallinna Arte Gümnaasiumi 7. klass) ja Henri-Helari Kuhi (Tallinna 37. Keskkooli 8.
klass) töö „Väljahelistaja poolt telefoninumbri täiendamine/asendamine sõnaga“ eest;
b. Eliise Aniott ja Enely Ernits (Parksepa Keskkooli 6. klass) töö „Puhas aken“ eest;
c. Lizett Kaare (Saaremaa Ühisgümnaasiumi 6. klass) töö „Ülekaalule kräunumisega reageeriv
linnusöögimaja“ eest;
d. Reio Sirendi (Luunja Keskkooli 5. klass) töö „Uka-uka sukakad“ eest.
3) III preemia (250 eurot) ja tänukiri:
a. Mark Jõgar (Tallinna Arte Gümnaasiumi 7. klass) töö „Sõiduauto välised veekindlad turvapadjad“
eest;
b. Marit Laur (Tartu Forseliuse Gümnaasiumi 7. klass) töö „Käterätt-kabiin“ eest;
c. Liisa Lõhmus (Jõgeva Gümnaasiumi 9. klass) töö „Shutty“ eest;
d. Vallo Vaherpuu ja Maksim Rjurikov (Räpina Ühisgümnaasiumi 8. klass) töö „Lampjala sokk“ eest.
4) Tänukiri:
a. Maria Jõgi (Gustav Adolfi Gümnaasiumi 9. klass) töö „Loomad teel“ eest;
b. Roland Kastein (Saaremaa Ühisgümnaasiumi 6. klass) töö „Vaegnägijate doomino“ eest;
c. Kirke Krämann, Helena Lill ja Tõnis Tõnison (Gustav Adolfi Gümnaasiumi 9. klass) töö
„Saunapüksid“ eest;
d. Mari-Liis Oberg (Saue Gümnaasiumi 9. klass ) töö „Elektrooniliselt töötav kummist boksipõhi“ eest.
3. Määrata 2011. a konkursi gümnaasiumi 10.-12. klassi astme tulemused järgmiselt:
1) I preemia (1000 eurot) ja tänukiri:
Michael Florea (Tallinna Reaalkooli 12. klass) töö „Väikevenna“ eest.
2) II preemia (700 eurot) ja tänukiri:
a. Johannes Pärtel Truusalu (Miina Härma Gümnaasiumi 11. klass) töö „Boilerkülmkapp“ eest;
b. Tanel Turu (Tartu Tamme Gümnaasiumi 11. klass) töö „Led numbrimärk autodele“ eest.
3) III preemia (500 eurot) ja tänukiri:
a. Mats Mikkor (Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasiumi 11. klass) töö „Lumekarusell“ eest;
b. Maret Viirma (Tartu Tamme Gümnaasiumi 10. klass) töö „Venitusraam“ eest.
4. Autasustada 2011. a konkursil I preemia saanud tööde juhendajaid 370 euro (juhendatud töö kohta) ja
tänukirjaga järgmiselt:
1) Vjatseslav Balovnev (MEI UK Ltd.) põhikooli 1.–4. klassi astmes I preemia pälvinud Svjatoslav Balovnevi
töö „Step&Play“ juhendamise eest;

2) Aivar Lankov (Tartu Kommertsgümnaasium) põhikooli 1.–4. klassi astmes I preemia pälvinud Marko
Laanemäe töö „Kuidas teha jalakäijate ülekäigurada nähtavaks ja ohutuks“ juhendamise eest;
3) Dimitri Demjanov (Eesti Kulinaaria Instituut) põhikooli 1.–4. klassi astmes I preemia pälvinud Lisl Harriet
Mikko töö „Aknapesuvedeliku tankur“ juhendamise eest;
4) Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium) põhikooli 5.–9. klassi astmes I preemia pälvinud Iti-Triinu
Grepp’i töö „Toidupüramiidiga külmkapp“ juhendamise eest;
5) Ly Rootslane (Luunja Keskkool) põhikooli 5.–9. klassi astmes I preemia pälvinud Joonas Pärnalaasi töö
„Auto piilukas“ juhendamise eest.
5. Seoses paljudel I preemia pälvinud töödel juhendaja puudumisega, autasustada 2011. a konkursil II preemia
pälvinud tööde juhendajaid 170 euro (juhendatud töö kohta) ja tänukirjaga järgmiselt:
1) Tarvo Armus põhikooli 1.–4. klassi astmes II preemia pälvinud Markus Armuse töö „Isekustuva tindiga
paber“ juhendamise eest;
2) Egle Pihus põhikooli 1.–4. klassi astmes II preemia pälvinud Grete Kirpu töö „Karbi varjuteater“
juhendamise eest;
3) Eveli Leego (Ahula Lasteaed-Algkool) põhikooli 1.–4. klassi astmes II preemia pälvinud Simo
Kübarseppa töö „Loodussõbralik bussijaam“ juhendamise eest;
4) Anne Lember põhikooli 1.–4. klassi astmes II preemia pälvinud Vootele Metsa töö „Elektrooniline
seeneraamat“ juhendamise eest;
5) Ülle Noppel (Parksepa Keskkool) põhikooli 5.–9. klassi astmes II preemia pälvinud Eliise Aniotti ja Enely
Ernitsa töö „Puhas aken“ juhendamise eest;
6) Maie Jõgar (Singing City OÜ) põhikooli 5.–9. klassi astmes II preemia pälvinud Mark Jõgari ja HenriHelari Kuhi töö „Väljahelistaja poolt telefoninumbri täiendamine/asendamine sõnaga“ juhendamise eest;
7) Monika Raudsik (Saaremaa Ühisgümnaasium) põhikooli 5.–9. klassi astmes II preemia pälvinud Lizett
Kaare töö „Ülekaalule kräunumisega reageeriv linnusöögimaja“ juhendamise eest;
8) Ly Rootslane (Luunja Keskkool) ja Kairi Sirendi (Tabivere Gümnaasium) põhikooli 5.–9. klassi astmes II
preemia pälvinud Reio Sirendi töö „Uka-uka sukakad“ juhendamise eest;
9) Tanel Liira (Tamme Gümnaasium) gümnaasiumi 10.–12. klassi astmes II preemia pälvinud Tanel Turu
töö „Led numbrimärk autodele“ juhendamise eest.
7. Autasustada 2011. a konkursil kõige paremaid tulemusi näidanud kooli, Tartu Tamme Gümnaasiumit,
esemelise preemiaga väärtusega kuni 2620 eurot ja tänukirjaga.

