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Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava 2019/2020 õppeaastal 
(P-poisid, T-tüdrukud) 

 

 

ESMASPÄEV 
 

Enne õppetööd 

kell tund ruum rühmas viibiv 

klass 

õpetaja töökorraldus 

7.20-7.50 0 3.klass 1.-4. Mariina Kirspuu Koduste tööde kordamine ja mängimine. 

7.20-7.50 0 eesti keel 5.-9. Saima Kams 

 

 

Peale õppetööd 

kellaaeg tund ruum rühmas viibiv 

klass 

õpetaja töökorraldus 

11.50-12.35 5 raamatukogu 

lugemissaal 

1.klass Saima Kams Vaba tegevus ruumis, puhketund. 

12.45-13.30 6 raamatukogu  

lugemissaal 

1.-2.klass Saima Kams Koduste tööde tegemine, raamatukogus ajalehtede ja 

ajakirjade lugemine. Vaba aeg. Õpilase soovi korral ja 

tema vanema loal noortekeskusesse saatmine. 

13.40-14.25 7 raamatukogu 

lugemissaal 

1.-4.klass, kes ei 

laula MUK 

5.-6.klass 

8.-9.klass T 

 

Saima Kams 6.kl eesti keele ja kirjanduse konsultatsiooni suunamine. 

Õpilaste suunamine muusikaringi (MUK). Oode, mängud 

õues. Õpilase soovi korral ja tema vanema loal 

noortekeskusesse saatmine.  

14.35-15.35 8 raamatukogu 

lugemissaal  

1.-7.klass 

8.-9.klass P 

Saima Kams Korvpalliringi suunamine. Õpilase soovi korral ja tema 

vanema loal noortekeskusesse saatmine. Mängud vabal 

ajal.  



TEISIPÄEV 
 

Enne õppetööd 

kell tund ruum rühmas viibiv 

klass 

õpetaja töökorraldus 

7.20-7.50 0 3.klass 1.-4. Mariina Kirspuu Koduste tööde kordamine. Suunamine 6.-9.klassi vene 

keele konsultatsiooni. 7.20-7.50 0 eesti keel 5.-9. Saima Kams 

 

 

Peale õppetööd 

kellaaeg tund ruum rühmas viibiv 

klass 

õpetaja töökorraldus 

11.50-12.35 5 raamatukogu 

lugemissaal 

1.klass Saima Kams Vaba tegevus ruumis, puhketund. 

12.45-13.30 6 raamatukogu 

lugemissaal 

1.-4.klass 

5.-9.klass, kes ei 

laula LAK 

Saima Kams Õpilaste suunamine muusikaringi ( LAK). Lauamängud, 

joonistamine või mängud õues. Koduste tööde tegemine, 

raamatukogus ajalehtede ja ajakirjade lugemine.  

13.40-14.25 7 raamatukogu 

lugemissaal 

1.-3.klass 

4.-5.kalssi, kes 

ei mängi kitarri 

6.-7.klass 

8.-9.klass T 

Saima Kams 8.-9.klassi eesti keele ja kirjanduse konsultatsiooni 

suunamine Oode, õppimine, lauamängud.. Õpilaste 

suunamine muusikaringi (kitarr). Koduste tööde 

tegemine, raamatukogus ajalehtede ja ajakirjade 

lugemine. Õpilase soovi korral ja tema vanema loal 

noortekeskusesse saatmine.  

14.35-15.35 8 raamatukogu 

lugemissaal 

1.-5.klass 

6.-9.klass, kes ei 

laula ansamblis 

Saima Kams 8.-9.klassi eesti keele ja kirjanduse konsultatsiooni 

suunamine Muusikaringi (ansambel) suunamine. 

Õppimine, lugemine. Koduste tööde tegemine, 

raamatukogus ajalehtede ja ajakirjade lugemine. Vaba 

tegevus ruumis.  

 

 

 



 

KOLMAPÄEV 
 

Enne õppetööd 

kell tund ruum rühmas viibiv 

klass 

õpetaja töökorraldus 

7.10-7.45 0 2.klass 1.-4. Marge 

Matikainen 

Koduste tööde kordamine. Matemaatika ja 5.kalssi eesti 

keele ning kirjanduse konsultatsioonidesse suunamine. 

7.10-7.45 0 eesti keel 5.-9. Saima Kams 

 

 

Peale õppetööd 

kellaaeg tund ruum rühmas viibiv 

klass 

õpetaja töökorraldus 

11.50-12.35 5 1.klass 1.klass Anne Treial Vaba tegevus ruumis, puhketund. 

12.45-13.30 6 ajalugu 1.-2.klass, kes ei 

tantsi 

rahvatantsu 

4.klass 

Tiia Piir 1.-2.klassi õpilaste rahvatantsuringi suunamine. Koduste 

tööde tegemine. Lugemine. 5.-9.klassi õpilaste ajaloo ja 

ühiskonnaõpetuse konsultatsioonidesse suunamine. Õpilase 

soovi korral ja tema vanema loal noortekeskusesse 

saatmine 

13.40-14.25 7 ajalugu 1.-4.klass 

 

Tiia Piir 5.-9.klassi õpilaste ajaloo ja ühiskonnaõpetuse 

konsultatsioonidesse suunamine. Oode, mängud õues, 

lauamängud. Õpilase soovi korral ja tema vanema loal 

noortekeskusesse saatmine.  

14.35-15.35 8 ajalugu 1.-4.klass 

6.-7.klass P 

Tiia Piir 5.-9.klassi õpilaste ajaloo ja ühiskonnaõpetuse 

konsultatsioonidesse suunamine Korvpalliringi suunamine. 

Õpilase soovi korral ja tema vanema loal noortekeskusesse 

saatmine. Koduste tööde õppimine.  

 

 

 

 



 

NELJAPÄEV 
 

 

Enne õppetööd 

kell tund ruum rühmas viibiv 

klass 

õpetaja töökorraldus 

7.20-7.50 0 2.klass 1.-4.  Marge 

Matikainen 

Matemaatika (5.-9.kl) konsultatsiooni suunamine. 

Koduste tööde kordamine. 

7.20-7.50 0 Eesti keel 5.-9. Saima Kams 

 

 

Peale õppetööd 

kellaaeg tund ruum rühmas viibiv 

klass 

õpetaja töökorraldus 

11.50-12.35 5 1.klass 1.-2.klass Anne Treial 3.klassi õpilaste liiklusringi suunamine. Vaba tegevus 

ruumis, puhketund. 

12.45-13.30 6 2.klass 1.-2.klass 

3.-4.klass, kes ei 

tantsi 

rahvatantsu 

6.-7.klass T 

Marge 

Matikainen 

3.-4.klassi õpilaste rahvatantsuringi suunamine Koduste 

tööde tegemine, raamatu lugemine ja joonistamine. Õpilase 

soovi korral ja tema vanema loal noortekeskusesse 

saatmine 

13.40-14.25 7 2.klass 1.-3.klass 

4.-5.klass, kes ei 

tantsi 

rahvatantsu 

6.-7.klass P 

Marge 

Matikainen 

4.-5.klassi õpilaste rahvatantsuringi suunamine Oode, 

mängud õues, koduste tööde tegemine, lauamängud. 

Õpilase soovi korral ja tema vanema loal noortekeskusesse 

saatmine.  

14.35-15.35 8 2.klass 1.-5.klass 

6.-9.klass, kes ei 

tantsi 

rahvatantsu 

Marge 

Matikainen 

6.-9.klassi õpilaste rahvatantsuringi suunamine 

Loodusainete (5.-9.kl) konsultatsiooni suunamine.. Õpilase 

soovi korral ja tema vanema loal noortekeskusesse 

saatmine. Vaba tegevus ruumis.  

 



 

REEDE 
 

Enne õppetööd 

kell tund ruum rühmas viibiv 

klass 

õpetaja töökorraldus 

7.20-7.50 0 2.klass 1.-4. Marge 

matikainen 

5.-9.klassi õpilaste matemaatika konsultatsiooni 

suunamine. Koduste tööde kordamine. 

7.20-7.50 0 eesti keel 5.-9. Saima Kams 

 

 

 

Peale õppetööd 

kellaaeg tund ruum rühmas viibiv 

klass 

õpetaja töökorraldus 

11.50-12.35 5 eesti keel 5.klass 

8.-9.klass 

Marika Koldits Vaba tegevus ruumis, puhketund. 

12.45-13.30 6 eesti keel 1.-5.klass 

7.-9.klass 

Marika Koldits Lauamängud, nuputamine, joonistamine. Jalgpalli trenni 

suunamine 

13.40-14.25 7 eesti keel 1.-9.klass Marika Koldits Oode, mängud õues. Inglise keele (5.-9.kl) konsultatsiooni 

suunamine 

14.35-15.35 8 eesti keel 1.-9.klass Marika Koldits Mängud õues.  

 


