
 

Meremäe Kooli tunniplaan ja ringid alates 29.04.2019 
 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 9. klass 

1. eesti keel eesti keel matem eesti keel ajalugu inglise keel eesti keel keemia 

2. eesti keel kunst kunst inglise keel matem matem ajalugu bioloogia 

3. keh kasv keh kasv keh kasv matem inglise keel eesti keel loodusõp ajalugu 

4. kunst eesti keel  eesti keel keh kasv keh kasv ajalugu matem inglise keel 

5.  loodusõp inglise keel inimeseõp matem kunst kunst geograafia 

6. arvutiring arvutiring arvutiring arvutiring loodusõp kirjandus inglise keel matem  

7. filmiring filmiring filmiring filmiring arvutiring arvutiring arvutiring kunst 

8.     filmiring filmiring filmiring filmiring 

         

1. matem ---------------- eesti keel loodusõp matem vene keel kirjandus matem 

2. muusika matem inglise keel matem eesti keel loodusõp matem vene keel 

3. eesti keel muusika matem muusika inglise keel kirjandus geograafia vene keel 

4. loodusõp kunst kunst inglise keel vene keel matem matem muusika 

5. muusikaring eesti keel eesti keel eesti keel kirjandus inglise keel vene keel füüsika  

6. ingl k ring ingl k ring ingl k ring ingl k ring ingl k ring vene keel bioloogia eesti keel 

7.    muusikaring muusikaring muusikaring muusikaring kirjandus 

8.         

         

1. eesti keel tööõpetus tööõpetus eesti keel inglise keel  matem eesti keel  matem 

2. eesti keel tööõpetus tööõpetus inglise keel eesti keel muusika matem keemia 

3. tööõpetus matem muusika matem matem eesti keel loodusõp inglise keel 

4. matem muusika eesti keel muusika inglise keel loodusõp matem eesti keel 

5.  eesti keel loodusõp  eesti keel ajalugu inglise keel ajalugu kirjandus  

6. spordiring spordiring spordiring kunst kunst ajalugu inglise keel bioloogia 

7. loovusring loovusring loovusring loovusring loovusring keh k P+T keh k P+T keh k P+T 



         

         

1. eesti keel eesti keel eesti keel  eesti keel matem inglise keel inimeseõp eesti keel 

2. kunst  eesti keel muusika  käsit/ tehnol käsit/ tehnol matem inglise keel füüsika 

3. muusika matem  matem loodusõp käsit/ tehnol eesti keel  matem  inglise keel 

4. keh kasv keh kasv keh kasv matem  eesti keel käsit/ tehnol käsit/ tehnol käsit/ tehnol 

5.  inimeseõp inglise keel keh kasv keh kasv käsit/ tehnol käsit/ tehnol matem 

6. tehnoloogia tehnoloogia tehnoloogia tehnoloogia kirjandus loodusõp kirjandus ajalugu 

7.   jalgrattaring jalgrattaring jalgrattaring jalgrattaring   

         

         

1. eesti keel seto kultuur eesti keel seto kultuur muusika vene keel muusika geograafia  

2. matem matem seto kultuur eesti keel loodusõp matem vene keel matem 

3. seto kultuur eesti keel matem  keh kasv keh kasv inimeseõp  bioloogia vene keel 

4. keh kasv keh kasv keh kasv matem  seto kultuur seto kultuur vene keel inimeseõp 

5.   inimeseõp  inimeseõp keh k P+T keh k P+T keh k P+T 

         

 


