
Tunniplaan 1.-9. klass 2017/2018  õppeaasta, kehtiv alates 02.04.2018 
 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. a klass 5. b klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass 

ES
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A
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 eesti keel eesti keel arvutiõpetus eesti keel kehaline kasvatus kehaline kasvatus loodusõpetus inglise keel matemaatika ajalugu 

muusika  matemaatika inglise keel  arvutiõpetus eesti keel loodusõpetus ajalugu inimeseõpetus kehaline kasvatus matemaatika 

kehaline kasvatus muusika matemaatika  eesti keel arvutiõpetus eesti keel matemaatika bioloogia kunstiõpetus geograafia 

kunst loodusõpetus muusika kehaline kasvatus kunstiõpetus matemaatika eesti keel matemaatika bioloogia ühiskond 

  käsitöö matemaatika loodusõpetus inglise keel kehaline kasvatus muusika eesti keel bioloogia 

   loodusõpetus matemaatika arvutiõpetus ühiskond eesti keel füüsika muusika 

      klassijuhatamine klassijuhatamine inglise keel  

        klassijuhatamine  

          

TE
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 kehaline kasvatus matemaatika matemaatika eesti keel eesti keel matemaatika  vene keel arvutiõpetus matemaatika inglise keel 

eesti keel kehaline kasvatus loodusõpetus muusika kehaline kasvatus kehaline kasvatus matemaatika  vene keel inglise keel  matemaatika(T) 

matemaatika inimeseõpetus inglise keel inglise keel muusika eesti keel kunstiõpetus matemaatika  vene keel  kehaline kasvatus 

käsitöö eesti keel eesti keel matemaatika loodusõpetus inglise keel  muusika inglise keel kehaline kasvatus eesti keel 

 kunstiõpetus käsitöö kehaline kasvatus matemaatika  eesti keel inglise keel geograafia muusika füüsika 

 klassijuhatamine klassijuhatamine   klassijuhatamine matemaatika  kehaline kasvatus eesti keel vene keel 
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 eesti keel eesti keel inglise keel matemaatika muusika käsitöö/tööõpetus inglise keel eesti keel ajalugu keemia 

eesti keel muusika inimeseõpetus eesti keel inglise keel käsitöö/tööõpetus eesti keel loodusõpetus vene keel  ajalugu  

matemaatika käsitöö eesti keel käsitöö/tööõpetus eesti keel muusika matemaatika matemaatika keemia inglise keel 

loodusõpetus matemaatika eesti keel käsitöö/tööõpetus kirjandus kunstiõpetus vene keel ajalugu keemia matemaatika 

mudilaskoor kehaline kasvatus matemaatika matemaatika ajalugu matemaatika eesti keel vene keel  käsitöö/tööõpetus keemia 

 mudilaskoor mudilaskoor mudilaskoor matemaatika inglise keel  ajalugu loodusõpetus käsitöö/tööõpetus eesti keel 

    lastekoor lastekoor lastekoor lastekoor lastekoor vene keel 
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 eesti keel eesti keel inglise keel inglise keel käsitöö/tööõpetus ajalugu loodusõpetus eesti keel matemaatika  kehaline kasvatus 

eesti keel eesti keel kehaline kasvatus loodusõpetus käsitöö/tööõpetus inglise keel  matemaatika  matemaatika bioloogia eesti keel 

matemaatika matemaatika eesti keel kehaline kasvatus ajalugu muusika kirjandus käsitöö/tööõpetus inglise keel matemaatika  

kunstiõpetus arvutiõpetus muusika kunstiõpetus matemaatika loodusõpetus kehaline kasvatus käsitöö/tööõpetus kirjandus füüsika 

  matemaatika eesti keel kehaline kasvatus kehaline kasvatus käsitöö/tööõpetus inglise keel  füüsika inglise keel 

    inglise keel matemaatika  käsitöö/tööõpetus kehaline kasvatus geograafia kirjandus 

    klassijuhatamine    kirjandus käsitöö/tööõpetus 

          

R
EE

D
E eesti keel eesti keel eesti keel kunstiõpetus inglise keel ajalugu inimeseõpetus kirjandus matemaatika vene keel 

kehaline kasvatus eesti keel matemaatika inglise keel inimeseõpetus kirjandus vene keel kunstiõpetus arvutiõpetus geograafia 

muusikaõpetus käsitöö kehaline kasvatus matemaatika  loodusõpetus kirjandus arvutiõpetus vene keel  inimeseõpetus ühiskond 

käsitöö kunstiõpetus kunstiõpetus matemaatika  inglise keel inimeseõpetus kirjandus geograafia vene keel  kunstiõpetus 

 kehaline kasvatus loodusõpetus  kirjandus loodusõpetus vene keel matemaatika ajalugu bioloogia 

      inglise keel ajalugu geograafia matemaatika 

         Klassijuhatamine 

          

 


