
 

TALLINNA TOOMKOOLI TUNNIPLAAN 

NB! TUNNIPLAANIS ON AINULT RIIKLIKU ÕPPEKAVA ÕPPETUNNID 

 

1.P 

ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 

eesti eesti eesti mat eesti 

mat eesti mat eesti keh 

eesti mat usu muus (Ap I) keh 

keh kunst loodus kunst   

  
 

muus/- (Ap I) 
  

  
 

  
  

      



2.T 

ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 

käe muus loo mat keh 

käe eesti mat usu keh 

eesti mat eesti eesti eesti 

inim muus (Ap-I) 
 

loo eesti 

mat 
   

kun 

bal (Rü) 
    

    
  

 

2.P 

ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 

eesti keel käeline eesti keel eesti keel keh. kasv. 

matemaatika eesti keel usuõpetus eesti keel keh. kasv. 

inimeseõpetus käeline muusikaõp (Ap-I) matemaatika eesti keel 



matemaatika   
 

loodusõpetus matemaatika 

keh. kasv. 
  

kunst muusikaõp (Ap-I) 
 

3. T 

ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 

eesti mat mat eesti mat 

mat usu keh mat muu (Ap I) 

sks sks keh eesti sks 

kun kun eesti eesti inim 

bal (Rü aula) 
 

eesti loo eesti 
 

3. P 

ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 

sks sks sks loo mat 

mat mat mat mat kuns 



kun usu eesti keh eesti 

eesti eesti keh eesti eesti 

töö  muus keh muus (I) inim 

    eesti     

  
 

  
  

      

4. T 

ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 

mat käe sks mat sks 

sks muus (5t ruum) eesti käe mat 

mat mat usu eesti eesti 

eesti loo keh inim eesti 

loo bal (aula) keh kun   

muus (5t ruum 
 

  
 

  



  
    

      

4. POISID 

ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 

mat loo sks loo sks 

sks kun mat mat muu (5t ruum) 

usu mat eesti inim käe 

muu (5t ruum) eesti keh mat käe 

eesti eesti keh keh   

  
 

  eesti   

  
    

      

5.T 



ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 

inim loo mat loo mat 

usu bal (aula) sks muu (kodu) eesti 

kirj aj loo sks sks 

eesti mat muu (kodu) mat mat 

kun keh kirj käe eesti 

  keh   käe 
 

    
  

      

 

5.P 

ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 

eesti mat mat mat aj 

inim kunst eesti kirj loo 

mat eesti sks sks sks 



käe keh kirj usu muus (aula) 

käe keh lo muus (5t ruum) keh 

  
  loo mat 

      

 

6.T 

ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 

keh üh vn loo mat 

keh eesti mat kun mat 

sks vn eesti muus (aulas) usu 

sks mat sks vn loodus 

aj aj muu (5t ruum) eesti eesti 

kirj kirj bal (aula) mat kod 

  
 

  
 

kod 



 

 

     

6.P 

ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 

aj usu eesti sks eesti 

puu vn vn vn üh 

kirj aj loo eesti keh 

sks keh sks muus (aulas) eesti 

mat keh mat mat mat 

loo mat käe kirj muus (5 t ruum) 

kun 
 

  
 

  

     

7.T 

ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 



 

7.P 

ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE 

puu kirj muus (5t ruum) eesti sks 

geo sks käe geo usu 

vn kirj vn vn kun 

loo keh mat loo muus (5t ruum) 

geo mat sks geo puu (VHK) 

vn sks muus (aulas) aj mat 

loo sks mat loo eesti 

vn keh vn eesti käe 

bio keh mat inim muus (aulas) 

usu kun kirj kirj aj 

  
 

  
 

mat 

     



mat keh aj aj mat 

inim mat mat bio eesti 

  
 

sks 
 

  

      


