
Rakke Robootikud 
See on päris suur hulk noori ja tegusaid tegelasi, kes Rakkes iga nädal koos käib. Pidevalt on 
ettevalmistamisel mitu asja ja kui noored üksteiselt ning  internetist ei õpiks, oleks ma õpetajana 
tõsises ajahädas.  

Kuna lapsed on väga erinevas vanuses ja erineva võimekusega, klassiruume ja ringiaegu aga üks 
ühine ning vahendeid igast sordist vaid mõned üksikud katsetamiseks, siis toimuvad tegevused 
paralleelselt. Grupid või väikesed meeskonnad on pidevas dünaamilises muutumises. Need, kes juba 
midagi oskavad õpetavad edasi neid, kes veel midagi ei oska. Selline paistab meie tegevus 
kaamerasilmale:  

 

   

   



 

 

 Täpiline asi ukse peal on tabel 

meeskondade nimede, võistlusalade ja meeskonna käsutuses oleva riistvara kohta. Kuna kõik on 
pidevas liikumises, siis kasutame selleks kleepsupabereid. 



 Kummaline kood mingi roboti 

jaoks, mis juhendajatel juba ammu üle mõistuse käib. Nende käes aga toimib. 

 

 

 

Mida me oleme õppinud ja õppimas selle õppeaasta jooksul? Alustuseks oli Robotex. Saime suvel 
uusi vidinaid (BeeBot, Ozobotid, Edisonid, VEX IQ) ning otsustasime nad kõik Tallinnasse kaasa võtta. 

   



 

    

 



 

Robotexil läks meil suhteliselt hästi. Kahju ainult, et aja, teadmiste ja raha nappusel suur hulk Arduino 
põhiseid roboteid siiski võistlema ei jõudnud. Sellest hoolimata oli meil väga põnev ja õppimise rohke 
aeg Tallinnas.  

 

 

 

 

Lisaks pidevale võistlusteks valmistumisele käime me üsna sageli ka töötube tegemas ja oma 
roboteid näitamas. 



 Ettevõtluspäev Rakkes 

  

Juba kaks aastat oleme isadepäeva puhul käinud Jääajakeskuses töötubasid tegemas. 

   

Robotite tutvustus Rapla Ühisgümnaasiumis 



         

Töötuba Eesti Kunstiakadeemia Sisearhidektuuri osakonna järelkasvule. Ka ramp on töötoa käigus 
ühiselt valmistatud. 

 

Selle õppeaasta järgmine väljakutse oli FIRST LEGO League poolfinaal, milleks valmistumise käigus 
ehitati ja programmeeriti roboteid, tehti uurimustööd karude ja koerte kohta ning leiutati 
innovaatilised lahendused meid murelikuks teinud olukordade lahendamiseks. 
PostKoduloomaTuvastaja leiutanud võistkond valiti võistlema ka finaalvõistlustele. Kui kellelegi peaks 
arusaamatuks jääma, mis asi on PKT ehk PostKoduloomaTuvastaja, siis see on robot, mis asub tänaval 
ja tuvastab liikuvaid loomi. Ta suudab aru saada, kas loom on üksi või koos peremehega. Ilma 
peremeheta liikuvad loomad meelitatakse toiduga lähemale ja suletakse ettevaatlikult puuri. Seejärel 
otsib robot loomalt kiipi. Kui kiip on leitud, võtab robot ühendust looma peremehega ning teavitab 
teda looma asukohast. Kui loomal aga kiipi ei tuvastata, võtab robot ühendust loomade varjupaigaga, 
kuhu loom seejärel toimetatakse. Varjupaigas skaneeritakse looma mõtteid ning üritatakse 
mälupiltide järgi tuvastada looma kodu, peremeest ja peremehe ning looma vahelisi suhteid. 
Uurimistöö käigus võeti ekspertarvamuse jaoks ühendust Kertu Jukkumiga (korrektse e-kirja 
vormistamine), käidi loomaarsti juures kiipide kohta infot kogumas (intervjuu), katsetati ajuskännerit 
ning koostati poster ja slaidiprogramm esitluse jaoks. Kuna võistlustel on juhendaja viibimine projekti 
esitlemise juures rangelt mittesoovitatav, siis püüame me juba töö käigus võimalikult vähe sekkuda 
ning anda võimalikult palju vastutust lastele endile. 



    

 



     

Finaalvõistlusteks tegid noored ka vahva ledribadest sildi, mida nüüd uhkelt kaasa saame võtta 

   

  

FLL võistlused pole mitte ainult töö tegemise koht vaid ka võimalus leida uusi sõpru ning kohtuda 
juba varem leitud sõpradega. 



 

Vinni, Rakke, Väike-Maarja ja …. võistkondade vaheline kaardimäng. Diagonaalis teises saali nurgas 
oli Tapa meeskonna TG Sõdalaste kohvitopsidest valmistatud suur kabelaud, mis  pidevalt kasutust 
leidis. 

Ka pisikestele on FLL karussellis mõeldud ja aprilli alguses jõudsid meie 8 meeskonda Tartu Ahhaasse 
FLL Juniori näitusele. Ka neil tuli lisaks liikuvale LEGO mudelile teha uurimistööd ning valmistada 
esitluseks plakat. 

 Rakke lasteaia koolirühma lapsed oma 

12 aastase juhendaja Caroliniga, kes igal esmaspäeval neile roboteid tutvustamas – õpetamas käib. 
Carolin on Rakke Robootikute tegevusest osa võtnud päris algusest peale ehk siis juba 5 hooaega. 

 



 

Meeskond Rakke Pandad, mis koosneb peaasjalikult väikeklassi määratud „probleemsetest“ ja LÕK 
lastest. Võistlustel polnud selle seltskonnaga ühtegi probleemi ja nende uurimistöö oli üks 
põhjalikumaid. 

Suurte võistluste vahepeal on nutikamad meie noortest jõudnud osaleda veel mitmetel võistlustel 
(HITSA ja ProgeTiigri korraldatud „Maailmarik Eesti“, Mektory korraldatud Brightminds, Euroopa 
avatud FLL võistlused Tenerifel koos meeskonnaga Triblox, Maker Faire Roomas jne) 

   



 

Vähem kui kahe nädala pärast ootab meid RoboMiku lahing ja Võru Tsõõr, kus robotitele lisaks on 
mitmeid animatsiooni ja programmeerimise alaseid ülesandeid. Loodame valmis saada paar projekti 
Makey Makey komplektidega vabaklassi võistlusteks ning toome välja oma tibatillukese Nono, mis 
2015 aasta Robotexilt 2 erinevat karikat tõi. 


