
TUNNIPLAAN 2020/21 

1.KLASS 2.KLASS 3.KLASS

ESMASPÄEV õp Therese

1. 8.30- 9.15 keh.-kasv eesti kl eesti kl

2. 9.25-10.10 matem muusika matem

3.10.20-11.05 kunst/töö matem loodusõp

4.11.15-12.00 eesti kl keh.-kasv kunst/töö

5.12.30-13.15 eesti kl inglise kl muusika keh. P käsit keh. P käsit

6.13.25-14.10 inimeseõp keh. P käsit keh. P käsit

7.14.15-15.00 SPORDI R SPORDI R

TEISIPÄEV õp Maarika

1. 8.30- 9.15 rahvatants loodus/in eesti kl

2. 9.25-10.10 matem matem matem

3.10.20-11.05 kunst/töö rahvatants inglise kl

4.11.15-12.00 eesti kl kunst/töö rahvatants

5.12.30-13.15 mudilask mudilask mudilask

6.13.25-14.10 mudilask mudilask mudilask

7.14.15-15.00

KOLMAPÄEV Õp Aivi

1. 8.30- 9.15 kunst/töö matem eesti kl

2. 9.25-10.10 eesti kl muusika matem

3.10.20-11.05 matem kunst/töö inglise kl

4.11.15-12.00 ROBOOT kunst/töö muusika

5.12.30-13.15 ROBOOT eesti kl loodusõp tehn käsit

6.13.25-14.10 LUGEMISR ROBOOT kunst/töö tehn käsit

7.14.15-15.00 ROBOOTIKA

NELJAPÄEV õp Laura/Kristel

1. 8.30- 9.15 eesti kl eesti kl eesti kl

2. 9.25-10.10 eesti kl eesti kl eesti kl

3.10.20-11.05 matem matem matem informaatika

4.11.15-12.00 loodusõp loodus/in inglise kl

5.12.30-13.15 muusika inglise kl kunst/töö

6.13.25-14.10 LUGEMISIR LIIKLUS

7.14.15-15.00 keh T keh T

REEDE õp Riina

1. 8.30- 9.15 keh.-kasv matem keh.-kasv

2. 9.25-10.10 muusika keh.-kasv keh.-kasv

3.10.20-11.05 matem eesti kl matem

4.11.15-12.00 eesti kl eesti kl eesti kl

5.12.30-13.15 KIVA ÕPIOSKUSED tehn keh T tehn keh T

6.13.25-14.10 ÕPIOSKUSED tehn tehn

7.14.15-15.00 SPORDI R

õp Eliis õp Riina õp Therese

 õp Laura õp Aveli õp Maarika

õp Aivi õp Siim õp Inga

õp Nele õp Mardo
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