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See leiutis aitab komme paberi seest kätte saada. Jõulude ajal oli mu väiksesel vennal suur mure, sest tema ei
saanud ise komme paberi seest kätte ning mina pidin teda kogu aeg aitama, sest ta pole veel kääridega nii
osav. Nii tuligi meil mõte, et võiks olla mingisugune masin, mis teeks selle töö lihtsamaks ja huvitavamaks.
Minu meelest on see palju parem masin kui Adalberdi leiutised, sest sinna sisse ei pea jänes Sofi pugema.
Me mõtlesime, et ühel õigel masinal peab ikka mootor olema. Kindlasti võiks olla üks vänt, mida saab
keerata ning mõned nupud ja lülitid peaks ka olema, et masin õigesti tööle läheks. Selleks, et keegi sõrmi
töötava masina vahele ei jätaks, peaks ta ikka lärmi ka tegema. Kindlasti võiks masin ka lukku käia, et
niisama keegi kommi sööma ei hakkaks. Liiga palju kommi pole ka hammastele hea.
Nii olimegi valmis mõelnud milline see masin olema peaks ja tuli hakata leiutist kokku panema. Issi saagis,
puuris ja keeras kruvisid. Lisaks oli tal veel karbitäis mutreid ja polte ja mingit läbipaistvat asja. Issi ütles
selle kohta pleksiklaas. Siis lõikasime veel kummi ning issi pidi veel mingisuguseid juhtmeid tinutama, sest
masinale oli hädasti ka tuld vaja. Kuidas sa muidu pimedas kommi sööd ja eks kommidel ole ikka rõõmsam
ka seal valges sõita. Siis käskis ta natuke eemale hoida, kuna tinutuskolb pidi väga tuline olema. Ja mina
muudki õpetasin mis kuhugi minema peab. Lõpuks lasin issil veel masina külge mingisugused rõngad
panna, mis helisevad. Muidu kippusin masinat tööle unustama, aga siis on kohe hästi kuulda kui masin
töötab.
Oleme selle masinaga juba päris palju komme ära söönud ja töötab väga hästi. Sellepärast mõtlesimegi, et
peame oma leitusit teistele ka näitama, sest selline masin peaks igal kommisõbral endal ka olema ning
milline laps küll poleks kommisõber !

Leiutise väljamõtleja on EMILI KÕONURM ja MATTIAS KÕONURM koos abilistega
Video on nähtav aadressil

https://youtu.be/jn203aO0Cjg

Kasutamisjuhend
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Õngitse välja võti
Ava ja eemalda lukk
Lülita valgus põlema
Aseta komm paigale ja ava kääridega paber
Ning keera vänta ja vaata kuidas komm sõidab
Kõige parem on komme süüa kolmekesi – iga sõber valib endale tegelase ( Lotte, Bruno , Albert )
ning kelle peale komm kukub see võib kommi ära süüa
7) Laske hea maitsta ning ärge unustage hambaid pesta.

