
Nurme Kool 

TUNNIPLAAN 2020/21 

E TÕ1 2. klass TÕ2 3. klass 4. klass TÕ4 5. klass 6. klass TÕ6 7. klass 8. klass 9. klass 

8.20-09.05 elu eesti elu eesti eesti elu liikum liikum elu eesti eesti eesti 

9.15-10.00 matem matem matem matem matem matem liikum liikum matem ajalugu ajalugu matem 

10.10-10.55 kunst liikum kunst liikum eesti kunst eesti eesti kunst matem matem loodus 

11.15-12.00 kunst liikum kunst liikum loodus kunst matem matem kunst eesti eesti loodus 

12.10-12.55   elu loodusõpe muusika elu eesti ajalugu elu kunst kunst eesti 

13.05-13.50      rütmika muusika muusika rütmika  tööõpetus inimeseõp 

14.00-14.45            loodusõpe 

             

T TÕ1 2. klass TÕ2 3. klass 4. klass TÕ4 5. klass 6. klass TÕ6 7. klass 8. klass 9. klass 

8.20-09.05 elu inimese elu inimese eesti elu eesti eesti elu töö töö töö töö töö töö 

9.15-10.00 eesti matem eesti matem eesti eesti matem matem eesti töö töö töö töö töö töö 

10.10-10.55 eesti eesti eesti eesti matem eesti matem matem eesti töö töö töö töö töö töö 

11.15-12.00 muusika eesti muusika eesti inimese muusika eesti eesti muusika töö töö töö töö töö töö 

12.10-12.55  eesti matem  loodus matem loodus loodus matem loodusõpe loodusõpe tööõp 

13.05-13.50      eesti  loodus eesti inimese inimeseõp tööõp 

14.00-14.45          inimese inimeseõp tööõp 

             

K TÕ1 2. klass TÕ2 3. klass 4. klass TÕ4 5. klass 6. klass TÕ6 7. klass 8. klass 9. klass 

8.20-09.05 elu eesti elu eesti eesti elu kunst kunst elu loodus loodus eesti 

9.15-10.00 eesti matem eesti matem kunst eesti eesti eesti eesti loodus loodus matem 

10.10-10.55 kunst loodus kunst loodus matem kunst matem matem töö eesti eesti matem 

11.15-12.00 kunst muusika kunst muusika matem kunst inglise inglise töö matem matem ajalugu 

12.10-12.55    loodus eesti  loodus loodus matem ajalugu ajalugu eesti 

13.05-13.50        loodus elu  matem kunst 

14.00-14.45             

N TÕ1 2. klass TÕ2 3. klass 4. klass TÕ4 5. klass 6. klass TÕ6 7. klass 8. klass 9. klass 

8.20-09.05 elu eesti elu eesti eesti elu inimese inimese elu liikumis liikumis eesti 

9.15-10.00 matem matem matem matem matem matem inimese inimese matem liikumis liikumis matem 

10.10-10.55 liikum tööõp liikum tööõp eesti liikum loodusõpe loodusõpe liikum eesti eesti matem 

11.15-12.00 liikum tööõp liikum tööõp inimese liikum tööõp tööõp liikum matem matem arvutiõpe 

12.10-12.55 rütmika liikum rütmika liikum loodusõpe matem tööõp tööõp matem inglise inglise eesti 

13.05-13.50    arvutiõpe   tööõp tööõp elu eesti eesti inglise 

14.00-14.45       tööõp tööõp  arvutiõpe arvutiõpe  

             

R TÕ1 2. klass TÕ2 3. klass 4. klass TÕ4 5. klass 6. klass TÕ6 7. klass 8. klass 9. klass 

8.20-09.05 eesti eesti eesti eesti tööõp eesti eesti eesti eesti loodus loodus liikumis 

9.15-10.00 muusika eesti muusika eesti tööõp muusika matem matem muusika loodus loodus liikumis 

10.10-10.55 kunst matem kunst matem liikumis kunst arvuti arvuti tööõp inglise inglise loodus 

11.15-12.00  kunst eesti kunst liikumis eesti inglise inglise eesti matem matem loodus 

12.10-12.55  eesti  eesti arvutiõpe  eesti eesti tööõp eesti eesti muusika 

13.05-13.50         tööõp muusika muusika inglise 

 

 


