
 

 

TUNNIPLAAN 14.-17. detsember 2020 
 

 
 Aeg I II III IV V VI VII VIIIa VIIIb IX 
E 14.dets           

1. 8.30-9.15 kunst eesti keh eesti loodus  kunst mate ajalugu ajalugu keemia 

2. 9.25-10.10 keh  matem eesti  matem arvuti eesti  ajalugu eesti eesti 

3. 10.20-11.05 eesti kunst muusik keh matem loodus inglis eesti mate ajalugu 

4. 11.25-12.10 mate muusik matem ettevõtl eesti matem ajalugu keemia inglise matem 

5. 12.30-13.15   ettevõtl muusik inglise ajalugu eesti inglise keemia keh 

6. 13.25-14.10   õpiabi  ajalugu inglise loodus muusik muusik Bin/kun 

      

T 15.dets           

1. 8.30-9.15 eesti keh arv/ingl eesti matem vene inime kirj matem füüsika 

2. 9.25-10.10 eesti arvuti ingl/arv mate inimese mate kirj füüsika füüsika vene 

3. 10.20-11.05 muusi mate eesti tehnPT ettev inimese  loodus matem kirj kirj 

4. 11.25-12.10 mate eesti matem tehnPT muusik kirj  vene inimese inimese matem 

5. 12.30-13.15  inimese  inglise  kirj loodus mate biol biol ühis/inA 

6. 13.25-14.10    õa/Ik klassijuhatajatund te/kä vene vene geogr 

                                                       

K 16.dets           

1. 8.30-9.15 eesti ujum eesti eesti  inglise ajalugu mate geogr geogr karjäär 

2. 9.25-10.10 mate ujum mate matem matem inglise muus ajalugu ajalugu eesti 

3. 10.20-11.05 muusi ettevõtl keh loodus eesti matem ajalug inglise inglise ühisk 

4. 11.25-12.10 keh eesti muusik kunst teh/kä eesti loodus inglise inglise matem 

5. 12.30-13.15  matem inglise muusik ajal teh/kä keh eesti matem keemia 

6. 13.25-14.10       MUDILASKOOR  teh/kä teh/kä õaM keh keh ajalugu 

            

N 17.dets           

1. 8.30-9.15 eesti loodus mate matem eesti arvuti vene keemia eesti Ain/kun 

2. 9.25-10.10 mate keh loodus eesti loodus eesti mate vene vene kun/inB 

3. 10.20-11.05 ujum eesti eesti arvuti inglise vene biol  tehnPT füüsika füüsika 

4. 11.25-12.10 ujum eesti kunst inglise keh loodus eesti füüsika teh/kä vene  

5. 12.30-13.15   inglise keh matem matem inglis klassijuhatajatund biol 

6. 13.25-14.10     klassijuhatajatund arvuti matem matem matem 

 

KÕIK  kollaseks markeeritud ainetunnid on videotund, kus kõigil selle klassi õpilastel 

osalemine on kohustuslik.  

 

Kontaktõppes osalevatele õpilastele toimub söögivahetund kell 11.05 – 11.25. 

 

 

12.10 – 14.10 toimuvad pikapäevarühma õuetegevused konsultatsioonideks kooli kutsutud 

õpilastele. 

 

Huviringe ei toimu. 

 

18. dets., 21. dets. ja 22. dets toimuvad kõigile õpilastele distantsõppel loovtegevused. 
 

 

 


