
PÕHITUNNIPLAAN  alates 2. september 2019.a.

ESMASPÄEV           Toimub kogunemine!
I II III IV V VI VII VIII IX

8.30  - 9 .15 eesti keel muusika eesti keel matem eesti keel loodusõp loovtöö inglise keel matem õp Tanel

9.25  - 10.10 matem eesti keel muusika kunst ajalugu eesti keel matem keemia inglise keel õp Gerly

10.20- 11.05 loodusõp eesti keel matem inglise keel matem vene keel kirjandus kunst muusika õp Krista

11.25- 12.10 rahvatants matem inglise keel ühiskond loodusõp matem tööõp eesti keel vene keel õp Kaja
12.30- 13.15 /õp Virve,Margit rahvatants rahvatants muusika vene keel inglise keel tööõp matem geograafia pikapäevarühmas õp Virve kell 11.25 kuni 16.00 õp Ingrid
13.25- 14.10 õpiabi /kell12.30 rahvatants rahvatants õpiabiM õpiabiM ajalugu geograafia tööõp kirjandus õp Aili
14.20- 15.05                 / õp Signe  / rahvatants rahvatants õpiabiM õpiabiM tööõp tööõp õp Innar,õp Siiri
15.15- 16.00 rahvatants rahvatants DRAAMARING 6.-9.KL õp Taiga

           / õp Aili   / direktor Tiina Lohur
TEISIPÄEV õp Ann
I II III IV V VI VII VIII IX õp Signe

8.30  - 9.15 eesti keel eesti keel inglise keel kehaline kehaline eesti keel loodusõp vene keel matem õp Margit,Virve

9.25  - 10.10 matem matem eesti keel matem matem loodusõp kunst inglise keel eesti keel huvijuht Karmen

10.20- 11.05 loodusõp inimeseõp kehaline eesti keel inimeseõp inglise keel ajalugu geograafia vene keel juhendaja Inga Väli

11.25- 12.10 ujumine ujumine matem inglise keel eesti keel matem eesti keel muusika keemia õp Siiri
12.30- 13.15 inimeseõp loodusõpetus inglise keel kunst matem kirjandus füüsika pikapäevarühmas õp Siiri kell 13.25 -16.00
13.25- 14.10 Robootika-ja loodusteadusring kunst/käs muusika õpiabi E inglise keel matem bioloogia
14.20- 15.05 kell 13.25-16.00 I-IV kl I-IV kl õpiabi 8-9 keh P
15.15- 16.00 8-9 keh P 

14.20-15.05 lastekoor lastekoor lastekoor lastekoor lastekoor
KOLMAPÄEV õpiabiM /tunnis juures
I II III IV V VI VII VIII IX

8.30  - 9.15 eesti keel eesti keel eesti keel muusika matem eesti keel matem keemia inglise keel

9.25  - 10.10 eesti keel muusika inglise keel matem eesti keel informaatika bioloogia eesti keel matem sotsiaalpedagoogNiina

10.20- 11.05 matem matem matem eesti keel inglise keel matem vene keel ajalugu ühiskond

11.25- 12.10 kunst loodusõp loodusõp eesti keel vene keel inimeseõp inglise keel bioloogia füüsika lasteaed võimlas

12.30- 13.15 kl. juh. kl juh kl juh kl juh kl juh kl juh kl juh kl juh kl juh

13.25- 14.10 muusika kunst/käs kunst/käs liiklus loodusõp 6-7 keh T vene keel kirjandus pikapäevarühmas õp Virve  kell 13.25-16.00

14.20- 15.05 mudilaskoor mudilaskoor mudilaskoor mudilaskoor kirjandus 6-7 keh T inglise keel geograafia
15.15- 16.00 TÖÖKOOSOLEK

NELJAPÄEV 
I II III IV V VI VII VIII IX

8.30  -  9.15 muusika eesti keel eesti keel kehaline kehaline vene keel inglise keel füüsika bioloogia

9.25 - 10.10 eesti keel eesti keel kehaline eesti keel inglise keel muusika matem keemia matem

10.20- 11.05 kunst/käs loodusõp eesti keel inglise keel muusika matem eesti keel vene keel keemia

11.25- 12.10 kehaline kunst/käs matem matem matem inglise keel loodusõp kirjandus ajalugu

12.30- 13.15 kehaline muusika tööõp tööõp loodusõp vene keel matem inglise keel pikapäevarühmas õp Signe kell 12.30-16.00
13.25- 14.10 õpiabi tööõp tööõp kirjandus geograafia 8-9 kehT
14.20- 15.05 tööõp muusika 8-9 kehT
15.15- 16.00 tööõp 

REEDE
I II III IV V VI VII VIII IX

8.30  - 9.15 matem eesti keel eesti keel arvutiõpe kunst ajalugu kirjandus bioloogia vene keel üle reedeti sots ped Niina
9.25  - 10.10 eesti keel kehaline matem matem kirjandus kirjandus ajalugu matem ühiskond logopeed Ille

10.20- 11.05 kehaline matem loodusõp loodusõp matem kunst matem geograafia eesti keel

11.25- 12.10 kunst/käs arvutiõp kehaline eesti keel ajalugu matem vene keel inimeseõp ajalugu

12.30- 13.15 kunst/käs kunst/käs kehaline kehaline kirjandus inimeseõp ajalugu matem
13.25- 14.10 õpiabi 6-7 keh P füüsika kunst
14.20- 15.05 6-7 keh P õpiabiM /tunnis juures
15.15- 16.00


