
LISA 3 

 

TALLINNA LAAGNA LASTEAED-PÕHIKOOLI  

KOOLI PÄEVAKAVA 

JA  

TUNNIPLAAN 2018/19 

 

KOOLI ÜLDINE PÄEVAKAVA 

  7.45 – 8.15 laste vastuvõtmine 

1. tund 8.15 – 9.00 

hommikusöök 9.00 – 9.15 

2., 3. paaristund 9.15 – 10.45 

vitamiinipaus ja õuevahetund 10.45-11.15 

4. tund 11.15 – 12.00 

või 4., 5. paaristund 11.15-12.45 

lõunasöök I vahetus 12.00 – 12.30  

 

lõunasöök II vahetus 12.45 – 13.15  

 

5. tund 12.30 – 13.15 

või 5., 6. paaristund 12.30-14.00 

6. tund 13.15 – 14.00 

või 6., 7. paaristund 13.15-14.45 

6. tund 13.25 – 14.10 7. tund 14.10 – 14.55 

7. tund 14.20 – 15.05  

pikapäevarühm 12.00 – 17.30 

õhtuoode 15.05-15.30 

 

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA 

I RÜHM II RÜHM III RÜHM 

12-12.30 lõunasöök 12.45-13.15 lõunasöök 14.00 kogunemine PPR 

12.30 kogunemine PPR 13.15 kogunemine PPR 14.00-15.00 koduste 

õpiülesannete täitmine, 

huviringides osalemine, 

õppemängude mängimine  

12.30-15.05 koduste 

õpiülesannete täitmine, 

huviringides osalemine, 

õppemängude mängimine 

13.15-15.05 koduste 

õpiülesannete täitmine, 

huviringides osalemine, 

õppemängude mängimine 

15.05-15.30 õhtuoode 

15.05-15.30 õhtuoode 15.05-15.30 õhtuoode 15.30-17.00 õues viibimine, 

vabategevus, õpilaste saatmine 

bussi peale 

15.30-17.00 õues viibimine, 

vabategevus, õpilaste 

saatmine bussi peale 

15.30-17.00 õues viibimine, 

vabategevus, õpilaste saatmine 

bussi peale 

17-17.30 õpilaste koju 

saatmine 

17-17.30 õpilaste koju 

saatmine 

17-17.30 õpilaste koju saatmine  

 

 

 

 



KOOLI TUNNIPLAAN 

ESMASPÄEV 

tund 1.-3. liitklass 

RÕK 

4.-5. 

liitklass 

RÕK 

7.-9. 

liitklass 

RÕK/LÕK 

2.-6. liitklass 

LÕK 

TÕK 

noorem 

TÕK 

vanem 

1. üldõpetus üldõpetus üldõpetus üldõpetus hommiku-

ring 

hommiku-

ring 

2./3. üldõpetus üldõpetus üldõpetus matemaatika lõimitud õpe 

elu- ja toime-

tulekuõpe ja 

muusika-

teraapia 

üldõpetus 

4. matemaatika matemaatika   üldõpetus  

4./5.   üldõpetus inglise keel/ 

muusikateraapia 

 üldõpetus 

5. suuline ja 

kirjalik 

väljendusoskus 

(SJKVO) III 

inglise keel   üldõpetus 

IV 

 

6.  ajalugu V muusika-

teraapia 

LÕK 

ajalugu VI  tööõpe 

VIII, I LA 

6./7.   matemaatika üldõpetus/ 

tööõpetus 

  

7.   üldõpetus 

LÕK 
   

 

TEISIPÄEV 

tund 1.-3. liitklass 

RÕK 

4.-5. liitklass 

RÕK 

7.-9. 

liitklass 

RÕK/LÕK 

2.-6. 

liitklass 

LÕK 

TÕK 

noorem 

TÕK 

vanem 

1. üldõpetus üldõpetus muusika/ 

kehaline 

LÕK 

kunst üldõpetus üldõpetus 

2./3. matemaatika muusika loodusõpetus kehaline/ 

üldõpetus 

üldõpetus kunst ja 

käeline 

tegevus 

4. üldõpetus matemaatika   üldõpetus  

4./5.   vene keel/ 

kehaline/ 

matemaatika 

muusika-

teraapia/ 

SJKVO 

 üldõpetus 

5. inglise keel III inglise keel   kunst ja 

käeline 

tegevus IV 

 

6. lõimitud õpe 

rütmika ja 

muusikateraapia 

III 

lõimitud õpe 

rütmika ja 

muusikateraapia 

IV-V 

vene keel    

6./7.   tööõpetus 

LÕK 

tööõpetus  üldõpetus 

7.  B-võõrkeel     

 



 

 

KOLMAPÄEV 

tund 1.-3. liitklass 

RÕK 

4.-5. 

liitklass 

RÕK 

7.-9. 

liitklass 

RÕK/LÕK 

2.-6. 

liitklass 

LÕK 

TÕK 

noorem 

TÕK vanem 

1. lõimitud õpe 

kunst ja 

loodusõpetus 

üldõpetus geograafia/ 

muusika 

LÕK 

matemaatika üldõpetus üldõpetus 

2./3. üldõpetus kunst ja 

tööõpetus 

inglise keel/ 

matemaatika 

LÕK 

üldõpetus lõimitud õpe 

muusika ja 

rütmika 

lõimitud õpe 

muusika ja 

rütmika 

4. inglise keel 

III/ SJKVO I, 

II 

kehaline 

tüdrukud/ 

üldõpetus 

poisid 

  üldõpetus  

4./5.   lõimitud õpe 

kunst/ 

SJKVO/ 

matemaatika 

muusika/ 

üldõpetus 
 üldõpetus 

5. ujumine 

(poisid) 

SJKVO   kunst ja 

käeline 

tegevus IV 

 

6.   ujumine 

(poisid) 

üldõpetus  kodundus 

VIII, I LA 

7.   ujumine 

(tüdrukud) 

ujumine 

(tüdrukud) 
 kodundus 

VIII, I LA 

 

NELJAPÄEV 

tund 1.-3. liitklass 

RÕK 

4.-5. 

liitklass 

RÕK 

7.-9. liitklass 

RÕK/LÕK 

2.-6. 

liitklass 

LÕK 

TÕK 

noorem 

TÕK 

vanem 

1. üldõpetus ujumine 

tüdrukud/ 

matemaatika 

poisid 

vene keel/ 

ajalugu LÕK 

üldõpetus üldõpetus lõimitud õpe 

elu- ja toime-

tulekuõpe ja 

muusika 

2./3. muusika ujumine 

poisid/ 

üldõpetus 

õpilasuurimuse 

alused/ 

üldõpetus LÕK 

matemaatika kunst ja 

käeline 

tegevus 

üldõpetus 

4. matemaatika üldõpetus   lõimitud õpe 

elu- ja toime-

tulekuõpe ja 

muusika 

 

4./5.   üldõpetus/ 

inglise keel 

LÕK 

ujumine/ 

üldõpetus 
 kunst ja käeline 

tegevus/ tööõpe 

5. inglise keel 

III 

kunst ja 

tööõpetus 

  kunst ja 

käeline 

tegevus 

 

6. SJKVO III   üldõpetus  ujumine  



6./7.   matemaatika/ 

kodundus 

LÕK 

   

7.    ujumine 

(poisid) 

ujumine 

(poisid) 
 

 

REEDE 

tund 1.-3. liitklass 

RÕK 

4.-5. 

liitklass 

RÕK 

7.-9. 

liitklass 

RÕK/LÕK 

2.-6. 

liitklass 

LÕK 

TÕK 

noorem 

TÕK 

vanem 

1. klassi-

juhatajatund 

klassi-

juhatajatund 

klassi-

juhatajatund 

klassi-

juhatajatund 

klassi-

juhatajatund 

klassi-

juhatajatund 

2./3. kunst ja 

tööõpetus 

matemaatika üldõpetus kodundus/ 

tööõpetus 

üldõpetus üldõpetus/ 

kehaline 

4. kehaline poisid/ 

muusikateraapia 

tüdrukud  

inglise keel kunst/ 

tööõpetus/ 

kodundus 

 üldõpetus 

IV 

 

4./5.    üldõpetus  üldõpetus/ 

arvutiõpe 

5.  kehaline/ 

matemaatika 
    

6.   inglise keel/ 

tööõpetus 

LÕK 

  lõimitud õpe 

elu- ja 

toime- 

tulekuõpe ja 

muusika- 

teraapia 

 

 

 


