
 

 

 

 

 

 

Festivali programm 

Kahel päeval haaravad teadusega seotud tegevused kogu Kultuurikatla. Külastajad on 
oodatud neist kõigist osa saama! Samal ajal pakub tavapärasest tihedamat programmi ka 
Kultuurikatla kõrval asuv Energia avastuskeskus, kuhu pääseb festivali ajal festivali 
käepaelaga sisse vaid 3-eurose piletiga. Energia avastuskeskuse tasulised töötoad on 
tavahinnaga, aga tasuta etendusi jm tegevusi on tavalisest rohkem. 

Õpilaste teadusfestival 2016 on külastajatele avatud 28. aprillil kell 11−17.30 ja 29. aprillil 
kell 10–13 ja autasustamine algab kell 14.15. 

TTÜ Mektory tehnoloogiakool pakub tehnoloogiaalal erinevaid põnevaid tegevusi: 

 MashMachine muusikamasin 
 Tudengivormel 
 Robootika MTÜ 
 TTÜ Mektory satelliidiprojekt 
 Pneumaatika komplektid 
 3D / Eyetracker (silmajälgimise seade) 

Töötoad. Toimuvad mõlemal päeval. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on 
etteregisteerimine. 

 Tartu Observatooriumi töötuba 
Töötoas on võimalik ennast proovile panna kui satelliidi elektrisüsteemiinsener. 
Etteantud juhtiste järgi tuleb kokku panna satelliidi sidepidamise alamsüsteemi 
elektriskeem ning seejärel saadetav morsekoodis sõnum dekodeerida. Töötoas 
selgitatakse ka, miks just kuupsatelliidid kasutavad morset satelliidiga 
sidepidamiseks. 

 Shaperize OÜ 
Räägitakse üldiselt 3D-printimisest ning 3D-modelleerimisest. Räägitakse, milline on 
3D-printimise minevik ja tulevik, milleks 3D-printimine on vajalik ning mida 3D-
printimisega üldse teha saaks. 

 TTÜ Virumaa Kolledž 
Toimuvad kolm töötuba: 
Töötuba 1: Saladuslik põlevkivi - Põlevkivi ehk kukersiit ehk „pruun kuld“ on Eesti 
tähtsaim maavara. Saladusliku põlevkivi töötoas on võimalus sellega lähemalt 
tutvuda. Leitakse vastused  küsimustele, mis on pruun kuld,  kus seda leidub, kuidas 
ja milleks seda kasutatakse. Saab näha, katsuda ja nuusutada erinevaid põlevkivi 
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tootmisega seotud saadusi ja jäätmeid. 
Töötuba 2: Tervislik keemia - Määratakse erinevate jookide (Coca-Cola, Sprite, vesi, 
õunamahl, piim jt) pH-d; arutletakse, kuidas need joogid mõjuvad hammastele. Lisaks 
uuritakse, kuidas saab teha kindlaks, kas jookide valmistamisel on kasutatud 
naturaalseid või sünteetilisi värvaineid. 
Töötuba 3: Nutikas füüsika - Meisterdame ja programmeerime oma valgusfoori! 
Valgusfoori kokkupanemine (elektroonilised komponendid: valgusdioodid, takistid, 
kontrollerid, jm) ja  selle töötamiseks programmi kirjutamine Arduino abil. Räägitakse 
ka sellest, kus on võimalik kasutada automaatika komponente kodus. (osalejatele 
alates 7.klassist) 
Töötuba 4: Nutikas füüsika - Roheline energia! Kuidas meisterdada ise 
tuulegeneraatorit, tuulegeneraatori labade konstrueerimine. 

 Robootika MTÜ - LEGO Linna läbimine. 

Külastavatele õpilastele on valmistatud ka vaatluslehed. 

28. aprillil 2016 kell 11-17.30 

Laval esinevad: 

 Rakvere Reaalgümnaasiumi 
teadusteater „Tipp ja Pauk“ (kell 12:00) 
-"Pauk luuavarrest" - 
alati ei lähe kõik nii nagu me eeldaks, 
kas selles on "süüdi" füüsika ja keemia 
või mitte. 

 TTÜ Virumaa Kolledž (kell 13:00) 
 Rakett69 (kell 14:00 ja 17:00) 
 Teadusteater „Teeme Keemiat" (kell 

15:00) 
 Eesti Maaülikooli „Elus teadus“ (kell 

16:00), kes räägivad teadusliku loo 
elusteadusest ja lisatakse näiteid 
Teaduslahingu ülesannetest 

Meelelahutust ja uusi teadmisi pakuvad: 

 Eesti Tervishoiu Muuseum 
 Tartu Observatoorium 
 Robootika MTÜ - võimalus osaleda nii 

LEGO Sumo kui juhtida LEGO robotit 
takistusraja läbimisel 

 Tallinna Loomaaed - kaasas on mõned 
pisiloomad ja uurimist binokulaaridega; 

 Eesti Maaülikooli "Elus Teadus" - saab 
avastada taimede, metsa ja putukate 
maailma. 
Vaatame seda, mida me silmaga ei näe, 
mõõdame, mille mõõtmine tundub 

29. aprillil 2016 kell 10-13 

Laval esinevad: 

 Teadusteater „Suur Vanker“ (kell 
10:10) 

 Psühhobuss (kell 11:00) 
 Teaduskeskus AHHAA (kell 12:00) etendus 

„Appi, matemaatika?!“ 

Meelelahutust ja uusi teadmisi pakuvad: 

 Eesti Tervishoiu Muuseum 
 Tartu Observatoorium 
 Innovatsioonikeskus INNOKAS - tule 

tutvu taastuvenergiaga masinatega 
ning 
ehita ise tuule- ja elektrienergia jõul 
sõitvaid sõidukeid; 

 Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake 
 Tartu Ülikooli "Rändav Bioklass" - 

võimaldame huvilistel kätt proovida 
automaatpipetiga, 
laborikaaluga ja näitame ka külaliste 
endi süljest välja sadestatud DNA-d. 

 Teadusteater "Teeme Keemiat" - - 
pakume maitsvat kohapeal valmistatud 
jäätist, näitame kõige vingemaid 
katseid ning saadame külastajate ideed 
kosmosele lähemale! Oma idee 
stratosfääri lennutamiseks saad meile 
saata aadressil - 
http://stratoschem.eu/3 

 TÜ arvutiteaduse instituut 
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keeruline ja uurime väiksemate ja 
suuremate loomakeste maailma; 

 Rakvere Reaalgümnaasiumi 
teadusteater - valmistame me 
hologramme, mida saab kohe oma 
telefonil katsetada; 

 Viimsi Kooli teadmiskeskus Collegium 
Eruditionis -tutvustavad külastajatele, 
kuidas töötab üks Arduino 
mikrokontroller ja kuidas käib selle 
programmeerimine; 

 Innovatsioonikeskus INNOKAS - tule 
tutvu taastuvenergiaga masinatega 
ning ehita ise tuule- ja elektrienergia 
jõul sõitvaid sõidukeid; 

 TTÜ Virumaa Kolledž - viivad läbi kuus 
töötuba; 

 Shaperize OÜ - näitavad, mida saab 3D-
printimisega teha; 

 Teadusteater "Teeme Keemiat" - 
pakume maitsvat kohapeal valmistatud 
jäätist, näitame kõige vingemaid 
katseid ning saadame külastajate ideed 
kosmosele lähemale! Oma idee 
stratosfääri lennutamiseks saad meile 
saata aadressil - 
http://stratoschem.eu/3 

 Kadrina Keskkool - noored näitavad 
oma leiutisi ja tutvustavad kooli 
insenerikallakut 
ning 3D-modelleerimist. 

 TTÜ Virumaa Kolledž - viivad läbi kolm 
töötuba; 

 Shaperize OÜ- näitavad, mida saab 3D-
printimisega teha; 

 TÜ Muuseum - tutvustab Euroopa 
Kosmoseagentuuri materjale ning 
võimalusi ja uuritakse, kuidas 
valguskõvera abil teada saada, millise 
taevakehaga on tegemist; 

 Kadrina Keskkool- noored näitavad 
oma leiutisi ja tutvustavad kooli 
insenerikallakut ning 3D-
modelleerimist. 

 Tartu Keskkonnahariduse Keskus 
 Projekt „Targalt internetis“ 
 Eesti Töötukassa noorte 

karjäärinõustajad. Tule lao kaarte ja saa 
teada oma tugevused või veereta 
täringut ning pane proovile oma 
teadmised erinevatel tööturgu 
puudutavatel teemadel! 

 

 

http://stratoschem.eu/3

