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 ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 

eesti keel  eesti keel  eesti keel  matemaatika  eesti keel 

matemaatika  matemaatika kunst kehaline kasvatus eesti keel 

kehaline kasvatus loodusõpetus kehaline kasvatus eesti keel tööõpetus 

eesti keel kunst muusika  muusika robootika/multimeedia 

     

 mudilaskoor (ring)    

      

eesti keel  eesti keel  eesti keel eesti keel  matemaatika  

kehaline kasvatus  matemaatika muusika  matemaatika  eesti keel  

inimeseõpetus muusika matemaatika  kehaline kasvatus kunst 

eesti keel loodusõpetus  tööõpetus eesti keel kehaline kasvatus 

tööõpetus robootika/multimeedia  loodusõpetus  

 mudilaskoor (ring)    

      

inglise keel  matemaatika  matemaatika  kehaline kasvatus  matemaatika  

eesti keel inglise keel kunst  matemaatika  eesti keel 

tööõpetus eesti keel muusika  eesti keel  inglise keel 

kehaline kasvatus informaatika/multimeedia loodusõpetus inglise keel tööõpetus 

matemaatika muusika eesti keel inimeseõpetus eesti keel 

 mudilaskoor (ring)    

 



 

 ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 

matemaatika  muusika matemaatika  matemaatika  matemaatika  

loodusõpetus matemaatika eesti keel inglise keel  eesti keel  

eesti keel  inglise keel käsitöö/ 

tehnoloogiaõpetus 

muusika  inglise keel 

informaatika eesti keel käsitöö/ 

tehnoloogiaõpetus 

kehaline kasvatus loodusõpetus 

kehaline kasvatus kunst inglise keel eesti keel kehaline kasvatus 

 mudilaskoor (ring)    

      

matemaatika käsitöö/tehnoloogiaõpetus muusika muusika matemaatika 

eesti keel käsitöö/tehnoloogiaõpetus eesti keel matemaatika inglise keel 

informaatika eesti keel inglise keel eesti keel loodusõpetus 

matemaatika inglise keel loodusõpetus kehaline kasvatus eesti keel 

kehaline kasvatus matemaatika kunst inglise keel kehaline kasvatus 

 mudilaskoor (ring)    

      

matemaatika  matemaatika  inimeseõpetus  informaatika ajalugu 

eesti keel kehaline kasvatus  inglise keel muusika  kunst  

inglise keel  käsitöö/tehnoloogiaõpetus loodusõpetus  eesti keel matemaatika 

loodusõpetus käsitöö/tehnoloogiaõpetus matemaatika matemaatika  inglise keel  

ajalugu kirjandus kirjandus kehaline kasvatus  kirjandus 

kehaline kasvatus eesti keel  inglise keel  

  lastekoor (ring)   

      

eesti keel  loodusõpetus inglise keel  matemaatika  inimeseõpetus  

matemaatika  matemaatika  matemaatika vene keel  eesti keel  

ühiskonnaõpetus ajalugu eesti keel  inglise keel  kirjandus 

kunst  kirjandus  kehaline kasvatus käsitöö/ 

tehnoloogiaõpetus 

matemaatika 

vene keel  kehaline kasvatus  muusika käsitöö/ 

tehnoloogiaõpetus 

ajalugu  

loodusõpetus vene keel informaatika loodusõpetus inglise keel 

  lastekoor (ring)   



 

 ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 

loodusõpetus  matemaatika  kunst  käsitöö/tehnoloogiaõpetus  eesti keel 

bioloogia inglise keel  inglise keel käsitöö/tehnoloogiaõpetus  inimeseõpetus 

matemaatika  kehaline kasvatus  matemaatika matemaatika  matemaatika 

geograafia vene keel eesti keel  kirjandus inglise keel 

bioloogia ajalugu  vene keel vene keel loodusõpetus 

ajalugu kirjandus  kehaline kasvatus  muusika informaatika 

  lastekoor (ring)   

      

geograafia  inglise keel  matemaatika  keemia matemaatika 

vene keel  vene keel keemia matemaatika füüsika 

bioloogia  kirjandus füüsika  ajalugu kunst 

eesti keel  inimeseõpetus inglise keel  inglise keel  kirjandus 

matemaatika matemaatika kehaline kasvatus eesti keel vene keel 

bioloogia ajalugu muusika käsitöö/tehnoloogiaõpetus  

geograafia kehaline kasvatus lastekoor (ring) käsitöö/tehnoloogiaõpetus  

      

kunst  ühiskonnaõpetus eesti keel  inglise keel  füüsika 

bioloogia  ajalugu  kirjandus  keemia  matemaatika 

eesti keel  vene keel  inglise keel  bioloogia  ajalugu 

inglise keel matemaatika vene keel  matemaatika  geograafia 

keemia   geograafia füüsika muusika kirjandus 

matemaatika käsitöö/tehnoloogiaõpetus  ühiskonnaõpetus vene  keel   

kehaline kasvatus käsitöö/tehnoloogiaõpetus  lastekoor (ring) kehaline kasvatus  

      

matemaatika  eesti keel  ühiskonnaõpetus  inglise keel  kunst 

ühiskonnaõpetus muusika  ajalugu  bioloogia geograafia 

bioloogia matemaatika  inglise keel  vene keel  füüsika 

inglise keel geograafia vene keel  füüsika keemia 

eesti keel  vene keel matemaatika  ajalugu  matemaatika 

kirjandus  käsitöö tehnoloogiaõpetus  keemia  kirjandus 

kehaline kasvatus käsitöö tehnoloogiaõpetus  kehaline kasvatus  

 

 



 

 

 

 

 

 ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 

vene keel  inglise keel füüsika matemaatika  vene keel 

uurimistöö alused  eesti keel  matemaatika eesti keel  informaatika 

keemia kirjandus  vene keel kirjandus  matemaatika 

füüsika inglise keel ajalugu geograafia ajalugu  

matemaatika  matemaatika  inglise keel  keemia kunst 

inglise keel kehaline kasvatus  kodundus  kehaline kasvatus 

 muusika kodundus   

      

bioloogia  matemaatika  kirjandus  vene/saksa keel bioloogia 

matemaatika geograafia eesti keel  inglise keel  matemaatika  

matemaatika inglise keel matemaatika  füüsika vene/saksa keel  

vene/saksa keel  ajalugu inglise keel informaatika  eesti keel  

inglise keel  kirjandus kunst  kirjandus geograafia 

keemia kehaline kasvatus  füüsika  ajalugu kehaline kasvatus 

 muusika    

      

ajalugu  bioloogia  matemaatika eesti keel  matemaatika  

inglise keel  matemaatika vene keel/õiguse alused  ajalugu  usundilugu 

kirjandus vene keel/ 

finantskirjaoskus 

ühiskonnaõpetus matemaatika bioloogia  

eesti keel muusika  füüsika ühiskonnaõpetus vene keel/ 

finantskirjaoskus 

bioloogia  inglise keel eesti keel inglise keel matemaatika  

(RE konsultatsioon) 

matemaatika võrukeelne kirj kirjandus vene/joonestamine kehaline kasvatus 

inglise keel võrukeelne kirj karjääriõpetus vene/joonestamine  

 

 


