
 
 

Arhitektuurikonkurss “Minu unistuste koolihoov” 

VORMISTAMISE ABI 

Konkursitöö koosneb joonistest (kuni neli A4 formaadis lehte), seletuskirjast (kuni üks A4) ja 
nimekaardist.  

Joonised on Sinu kujundatud koolihoovi plaanid ja vaated. Mõtle sellele, milline on koolihoov, 
mis pakuks tegevusi nii tundide ajaks kui ka peale koolipäeva lõppu. Mida saaks hoovis teha 
sügisel, talvel, kevadel ja isegi suvel? Kas koolihoov pakub tegevusi ainult õpilastele või ka 
õpetajatele? Mis teeb teie kooli hoovi eriliseks ja silmapaistvaks? Lase oma mõtetel vabalt 
lennata! Samas pööra tähelepanu sellele, et koolihoov ei oleks liiga ühekülgne ning sellele, et 
koolihoov vajab ka hooldamist, et see püsiks korras ja ilusana. Joonistele oleks hea joonistada 
ka inimesi, et aru saada kui suur või väike on hoovis paiknev. Kujutletav koolihoov ei pea olema 
konkreetselt Sinu praeguse kooli juurde kuuluv ala, see võib olla ka täiesti väljamõeldud. 
 
Joonised võid teha nii käsitsi kui arvutiga. Pea kinni konkursi anonüümsuse reeglist - oma nime 
ei tohi Sa joonistele panna. Kirjuta selle asemel oma konkursitöö märksõna. 
 

Mõned näited:  

http://www.theolinstudio.com/blog/transforming-an-urban-schoolyard/ 
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 http://touchedbyolivia.com.au/inclusive-playspaces/port-macquarie/ 

  

 

  

 http://www.schoolyards.org/projects.completed.php?portfolioId=137&action=detail 
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 http://s0meonelikeme.blogspot.com/2013/06/landscape-designs-landscape-designing.html 

  

 http://www.site-design.com/projects/oak-park-school-design/ 
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Seletuskiri on Sinu kavandatud koolihoovi kirjeldus. Kujutle, et sul ei ole jooniseid ja skeem, on 
ainult tore nägemus ühest mõnusast koolihoovist, millest saad vaid kirja teel rääkida. Proovi 
alustuseks öelda oma idee ühe lausega. Mis on sinu nägemuse tuum? Kas koolihoov peaks 
olema pigem koht mängulisteks ja sportlikeks tegevusteks või on see sobiv ka õppetundide 
läbiviimiseks? Milliseid ainetunde on võimalik koolihoovis läbi viia ja kuidas? Millisteks 
tegevusteks on koolihoov sobiv? Kas soovid koolihoovis rohkem liikuda ja ringi joosta või vajad 
sinna hoopis vahetundideks sobivat puhkenurka? Mõtle kindlasti ka erinevatele aastaaegadele. 
Kas Sinu unistuste koolihoovis võiks olla põnev ka talvel? Kas oleksid valmis oma unistuste 
koolihoovis sõpradega aega veetma ka koolivaheaegadel ja suvel?  

Jätka üldisema kirjeldusega. Kas Sinu koolihoov asub linnas, maal või hoopis mõnes erilises 
kohas? Kui see polegi oluline, siis kirjuta meile, mis Sinu koolihoovi iseloomustab. Kas 
koolihoovis on kasutatud rohkem looduslikke või tehismaterjale? Milline on koolihoov kaugelt 
vaadates (suur, väike, avar, roheline vm). Seejärel kirjelda just Sinu jaoks olulisi detaile, mida 
kindlasti soovid enda unistuste koolihoovis näha. Kui mõne mõtte kohta on Sinu jooniste hulgas 
olemas täpne pilt, viita sellele (näiteks nii: vt joonis nr. 2. Pea siis meeles oma jooniste juurde ka 
numbrid märkida!). Seletuskirja võid kirjutada nii käsitsi kui arvutiga (aga ära ka sellele oma 
nime märgi, vaid kirjuta sinna oma konkursitöö märgusõna) ja kui see mitte kuidagi ühele lehele 
ei mahu, siis jätka kirjutamist uuel lehel, jättes paberi tagumise külje tühjaks. 

 
Nimekaart on lihtsalt eraldi paberileht, millel on kirjas: 
– konkursitöö märgusõna 
– töö autori(te) nimed, klass ja kool 
– juhendaja nimi (kui tööl oli juhendaja) ja amet  
– kontaktandmed (mõlema autori ja juhendaja meiliaadress ja telefoninumber) 
 
Kui töö valmis, leia üks suur ümbrik, kuhu A4 formaadis joonised ja seletuskiri ilma kokku 
murdmata sisse mahuvad. Enne, kui ümbriku sulged, kontrolli, kas seal on: 

∗ joonised (kuni neli A4 lehte) 
∗ seletuskiri (kuni üks A4 leht) 
∗ nimekaart  
∗ ega seletuskirja ja ühegi joonise peal ei ole Sinu nime? 

 
Kui kõik on korras, pane oma töö ümbrikusse. Varusta ümbrik meie aadressiga ja pane posti! 

UNISTUSTE KOOLIHOOVI KONKURSS 
MTÜ Linnalabor 
Telliskivi 60A 
10412 Tallinn 

Konkursitöö esitamise tähtaeg on pühapäev, 4. oktoober 2015 (viimane postitamise kuupäev). 
NB! Soovitame saadetavast tööst teha enne saatmist igaks juhuks koopia. 


