
1-klass 2-klass 3-klass 4-klass 5-klass 6-klass 7-klass 8-klass

eesti keel eesti k matem matem. eesti keel tö.T/kehP tö.T/kehP keemia

matem inimeseõp inglise k. inglise k. kirjandus tö.T/kehP tö.T/kehP matem.

kunstiõpetus kunstiõpetus eesti keel eesti keel keh-kasv. eesti keel inimeseõp. inglise k.

eesti keel inglise k. inimeseõp loodusõp. loodusõp. kirjandus matem. tö.T/kehP

eesti keel matem. ajalugu geograafia loovtöö

tööõpetus arvutiõp matem. bioloogia füüsika

inglise k. loodusõp. tö.T

TEISIPÄEV

1-klass 2-klass 3-klass 4-klass 5-klass 6-klass 7-klass 8-klass

keh-kasv. keh-kasv. eesti keel eesti keel muusika ühiskond kirjandus matem.

eesti keel eesti k matem matem. loodusõp. matem. kunstiõp. inglise k.

kunstiõpetus tööõpetus loodusõp. loodusõp. kirjandus inglise k. muusika matem.

muusika muusika kunstiõpetus kunstiõpetus ajalugu inimeseõp. inglise k. kirjandus

matem muusika muusika matem. arvutiõp arvutiõp eesti keel

eesti k keh-kasv. keh-kasv. matem. loodusõp. muusika

arvutiõp loodusõp. füüsika

KOLMAPÄEV                                                                        

1-klass 2-klass 3-klass 4-klass 5-klass 6-klass 7-klass 8-klass

eesti keel eesti k matem matem. inglise k. eesti keel matem. vene k

eesti keel matem kunstiõpetus tö.P/tö.T loodusõp. kirjandus inglise k. matem.

loodusõp loodusõp eesti keel tö.P/tö.T tö.P/tö.T inglise k. matem. kunstiõp.

keh-kasv. keh-kasv. ujumine ujumine matem. ajalugu vene k ajalugu

inglise k. vene k bioloogia

inglise k. inglise k. keh-kasv. vene k

                                             kehT

NELJAPÄEV

1-klass 2-klass 3-klass 4-klass 5-klass 6-klass 7-klass 8-klass

keh-kasv. keh-kasv. eesti keel eesti keel ettevõtlikkus matem. kirjandus geograafia

eesti keel eesti k muusika muusika matem. tö.P/kehT tö.P/kehT eesti keel

muusika muusika matem inglise k. ajalugu tö.P/kehT tö.P/kehT bioloogia

matem matem liiklusõpetus draamaõpetuseesti keel loodusõp ajalugu kirjandus

keh-kasv. keh-kasv. kunstiõp. muusika matem. inglise k.

loodusõp eesti keel kehT

eesti keel

REEDE

1-klass 2-klass 3-klass 4-klass 5-klass 6-klass 7-klass 8-klass

eesti keel eesti k inglise k. inglise k. matem. eesti keel vene k keemia

matem matem eesti keel eesti keel inglise k. kunstiõp. ajalugu vene k

tööõpetus tööõpetus matem matem. eesti keel vene k inglise k. ajalugu

rütmika rütmika rütmika eesti keel vene k matem. inglise k. inimeseõp.

eesti k eesti keel vene k matem. geograafia

vene k



VÄIKEKLASS I

9-klass 7-klass 8-klass 9-klass 3-klass 4-klass 5-klass 6-klass

keemia inglise k. inglise k. inglise k. matem matem tö.T tö.T/kehP

matem. inimeseõp. inimeseõp. geograafia eesti keel eesti k tö.T tö.T/kehP

inglise k. matem. matem. matem. eesti keel loodusõp keh-kasv. eesti keel

tö.T/kehP keh-kasv. keh-kasv. keh-kasv. inimeseõp kunst inimene loodus

karjäär arvutiõp arvuti/loovtöö karjäär matem matem matem

füüsika inglise k. füüsika füüsika eesti keel matem arvutiõp

loodusõp. geograafia tööõpetus

9-klass 7-klass 8-klass 9-klass 3-klass 4-klass 5-klass 6-klass

matem. bioloogia bioloogia bioloogia inglise k. inglise k. inglise k. inglise k.

inglise k. eesti keel kirjandus kirjandus eesti keel muusika muusika muusika

matem. eesti keel eesti keel kirjandus kunst matem kunst kunst

kirjandus matem. matem. matem. muusika muusika eesti keel eesti k

eesti keel geograafia geograafia geograafia kunstiõp eesti keel matem ajalugu

muusika loodusõp. keemia keemia keh-kasv. keh-kasv. ühiskond

füüsika füüsika füüsika arvutiõp

9-klass 7-klass 8-klass 9-klass 3-klass 4-klass 5-klass 6-klass

vene k ajalugu ajalugu ajalugu tööõpetus matem tööõpetus matem

matem. vene k vene k tö.P matem tö.P/tö.T tö.P/tö.T matem

kunstiõp. vene k vene k tö.P eesti keel tö.P/tö.T tö.P/tö.T loodus

ajalugu inglise k. inglise k. inglise k. ujumine ujumine loodusõp kirjandus

bioloogia matem. matem. matem. eesti keel vene k

vene k keh-kasv. bioloogia bioloogia eesti keel eesti keel 

kehT vene k vene k loodus

9-klass 7-klass 8-klass 9-klass 3-klass 4-klass 5-klass 6-klass

geograafia muusika muusika muusika inglise k. inglise k. inglise k. inglise k.

eesti keel kunstiõp. kunstiõp. kunstiõp. matem eesti (log) eesti keel tö.P/kehT

bioloogia eesti keel kirjandus eesti keel muusika matem matem tö.P/kehT

kirjandus inglise k. inglise k. inglise k. liiklusõpetusdraamaõpetuseesti keel kirjandus

inglise k. eesti keel eesti keel eesti keel kehaline kehaline eesti keel matem

tö.P/kehT tö.P tö.P tö.P inglise k. inglise k. inglise k.

kehP tö.P keh-kasv. keh-kasv.

9-klass 7-klass 8-klass 9-klass 3-klass 4-klass 5-klass 6-klass

keemia ajalugu ajalugu ajalugu eesti keel inglise k. eesti keel inimene

vene k matem. matem. matem. matem eesti (log) matem matem

ajalugu matem. keemia keemia loodusõp loodusõp loodusõp vene k

ühiskond ühiskond rütmika eesti keel eesti keel ajalugu

geograafia ühiskond vene k

ühiskond

VÄIKEKLASS II



Siim H-Astrid

bioloogia

eesti keel

vene keel

matem.

kunstiõp.                                                 

eesti keel

füüsika

 

vene keel

tö.P tö.T

keemia loodusõp.

geograafia inimeseõp.

keh-kasv. eesti keel

eesti keel

inglise k.                                   

ajalugu

inglise k. inglise k.

matem. matem.

muusika matem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ühiskond loodusõp.

                                               

                                                                                                                                                  



                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


