
Tunniplaan 2021-2022 õppeaasta  

 

jrk E LÕ 1 TÕ 2 TÕ 3 LÕ 3 LÕ 4 LÕ 5 TÕ 5 TÕ 7 LÕ 6 LÕ 7 LÕ 8 LÕ 9 

1. 08.20 – 09.05 eesti keel elu-ja toime elu-ja toime eesti keel liikumisõpetus liikumisõpetus elu-ja toime elu-ja toime eesti keel eesti keel eesti keel eesti keel 

2. 09.15 - 10.00 matem kunstiõpetus kunstiõpetus matem liikumisõpetus liikumisõpetus kunstiõpetus kunstiõpetus matemaatika matemaatika loodus loodus 

3. 10.10 – 10.55 liikumis kunstiõpetus kunstiõpetus liikumis arvutiõpe arvutiõpe kunstiõpetus kunstiõpetus eesti keel eesti keel loodus loodus 

4. 11.15 - 12.00 loodusõpetus matemaatika matemaatika loodusõpetus tööõpetus tööõpetus matem matem ajalugu ajalugu inimeseõpetus tööõpetus 

5. 12.10-12.55    loodus tööõpetus tööõpetus elu-ja toime elu-ja toime liikumis liikumis ajalugu tööõpetus 

6. 13.05-13.50        arvutiõpe liikumis liikumis eesti keel eesti keel 

7. 14.00-14.45           kunstiõpetus kunstiõpetus 
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1. 08.20 – 09.05 eesti keel elu-ja toime elu-ja toime eesti keel eesti keel eesti keel elu-ja toime elu-ja toime eesti keel eesti keel tööõpetus tööõpetus 

2. 09.15 - 10.00 matem eesti keel eesti keel matem matem matem Eesti keel eesti keel matem matem tööõpetus tööõpetus 

3. 10.10 – 10.55 eesti keel muusika muusika eesti keel eesti keel eesti keel muusika muusika eesti keel eesti keel tööõpetus tööõpetus 

4. 11.15 - 12.00 tööõpetus eesti eesti tööõpetus muusika muusika eesti eesti inimese inimese tööõpetus tööõpetus 

5. 12.10-12.55  kunstiõpetus kunstiõpetus eesti keel inimese inimese kunst tööõpe muusika muusika tööõpetus tööõpetus 

6. 13.05-13.50   matem  loodus loodus matem matem inglise keel inglise keel   

7. 14.00-14.45         arvutiõpe arvutiõpe   
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1. 08.20 – 09.05 eesti keel elu-ja toime elu-ja toime eesti keel eesti keel eesti keel elu-ja toime elu-ja toime loodus loodus eesti keel eesti keel 

2. 09.15 - 10.00 matem matem matem matem matem matem matem matem loodus loodus matem matem 

3. 10.10 – 10.55 muusika kunst kunst muusika matem matem kunst tööõpe matem ajalugu matem matem 

4. 11.15 - 12.00 tööõpetus muusika muusika töö eesti inglise keel muusika muusika matem matem ajalugu ajalugu 

5. 12.10-12.55  rütmika rütmika loodusõpe  tööõpetus rütmika rütmika eesti keel eesti keel loodusõpe loodusõpe 

6. 13.05-13.50   eesti keel   tööõpetus eesti keel eesti keel inglise keel inglise keel inimeseõpetus inimeseõpetus 

7. 14.00-14.45           muusika muusika 
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1. 08.20 – 09.05 eesti keel elu-ja toime elu-ja toime eesti keel eesti keel eesti keel elu-ja toime elu-ja toime tööõpetus tööõpetus liikumisõpetus liikumisõpetus 

2. 09.15 - 10.00 matem matem matem matem matem matem matem matem tööõpetus tööõpetus liikumisõpetus liikumisõpetus 

3. 10.10 – 10.55 liikumis eesti keel eesti keel liikumis eesti keel eesti keel eesti keel eesti keel tööõpetus tööõpetus matem matem 

4. 11.15 - 12.00 inimeseõpetus liikumis liikumis inimeseõpetus inimese inimese liikumis liikumis tööõpetus tööõpetus matem matem 

5. 12.10-12.55  liikumis liikumis arvutiõpe loodusõpe loodusõpe liikumis liikumis kunstiõpetus kunstiõpetus inglise keel inglise keel 

6. 13.05-13.50    liikumis  inglise keel  loodusõpe   eesti keel eesti keel 

7. 14.00-14.45           arvutiõpe arvutiõpe 
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1. 08.20 – 09.05 eesti keel elu-ja toime elu-ja toime eesti keel eesti keel eesti keel elu-ja toime elu-ja toime loodus loodus eesti keel eesti keel 

2. 09.15 - 10.00 matem kunst kunst matem matem matem kunst kunst loodus loodus matem matem 

3. 10.10 – 10.55 kunst eesti keel eesti keel kunst eesti keel eesti keel eesti keel eesti keel inimese inimese inglise keel inglise keel 

4. 11.15 - 12.00 eesti keel eesti keel eesti keel eesti keel kunstiõpetus kunstiõpetus eesti keel eesti keel matem matem loodus loodus 

5. 12.10-12.55     loodus loodus matem tööõpe eesti keel eesti keel loodus loodus 

6. 13.05-13.50       elu-ja toime tööõpe loodusõpe loodusõpe eesti keel eesti keel 

 


