PENKTADIENIS

KETVIRTADIENIS

TREČIADIENIS

ANRTADIENIS

PIRMADIENIS

ŠILUTĖS PIRMOJI GIMNAZIJA. 2016-2017 m. m. II pusmečio tvarkaraštis

IVa klasė

IVb klasė

IVc klasė

1

anglų k. (215;216)

geografija B (110)

geografija B (110)

2

anglų k. (215;216)

kūno k.

informacinės technologijos (214;305)

biologija A (304), fizika BA (308;310)
biologija A (304), fizika BA (308;310)

biologija A (304), fizika BA (308;310)
biologija A (304), fizika BA (308;310)

matematika A (122)

anglų k. (215;216)

3
4

biologija BA (303;304)
biologija BA (303;304)
informacinės techn. A el. leidyba (214), rusų k.
5
(112)
6

ekonomika (124)

7

ekonomika (124), tikyba (121)

8

chemija B (306)

chemija A (306), ekonomika (124), geografija B
(110)
matematika A (122), ekonomika (124), tikyba
(121)
chemija B (306)

1
2
3
4
5
6
7

chemija B (306), etika (126)
istorija A (221)
matematika (122)
lietuvių k. (222)
lietuvių k. (222)
menai
menai

chemija B (306), istorija A (221)
lietuvių k. (223)
istorija A (221)
anglų k. (113;215)
anglų k. (113;215)
menai
menai

chemija B (306), šokiai (116)
istorija A (220)
anglų k. (215;216)
matematika A (125)
lietuvių k. (224)
menai
menai

8

retorika (224), šokiai A (116), dialė A (212)

retorika (224), šokiai A (116), dialė A (212)

retorika (224), šokiai A (116), dialė A (212)

1

psichlogija B (111), braižyba (124),
technologijos A (033)

biologija B (303), chemija A (306), psichlogija
(111), braižyba (124), technologijos A (033)

biologija B (303), psichlogija (111), braižyba
(124), technologijos A (033)

2
3
4
5
6
7

anglų k. (215;216)
anglų k. (215;216)
kūno k.
šokiai (116)
matematika B (122)
etika (126)

matematika BA (123;122)
matematika BA (123;122)
lietuvių k. (223)
lietuvių k. (223)
kūno k.
etika (126)

matematika BA (123;125)
matematika BA (123;125)
anglų k. (215;216)
anglų k. (215;216)
lietuvių k. (224)

8

kūno k. A merginoms ir vaikinams

kūno k. A merginoms ir vaikinams

kūno k. A merginoms ir vaikinams

1

rusų k. (112)

2

istorija A (221)

3
4
5
6

lietuvių k. (222)
lietuvių k. (222)
informacinės technologijos (214;305)
kūno k.

7

biologija A (304), prancūzų k. (124)

8

prancūzų k. (124), lotynų k. (112), teatras A
(219)

1

klasės valanda (222)

2

istorija B (221)

3

lietuvių k. (222)

4

istorija B (221)

5

istorija A (221)

6
7

matematika B (122)

ekonomika (124), geografija B (110)
ekonomika (124), etika (126), tikyba (121)
chemija B (306)

fizika A (310), informacinės techn. A el. leidyba fizika A (310), informacinės techn. A el. leidyba
(214),
(214),
informacinės techn. A progr. (214), rusų k.
informacinės technlogijos (305), rusų k. (111)
(111)
lietuvių k. (223)
lietuvių k. (224)
lietuvių k. (223)
lietuvių k. (224)
anglų k. (113;215)
kūno k.
anglų k. (113;215)
istorija A (220)
biologija A (304), fizika A (310), prancūzų k.
biologija A (304), fizika A (310), prancūzų k.
(124)
(124)
prancūzų k. (124), lotynų k. (112), teatras A
prancūzų k. (124), teatras A (219)
(219)
klasės valanda (126)
informacinės technologijos (214), istorija B
(221)
matematika BA (123;122)

klasės valanda (123)
istorija BA (221, 220)
matematika BA (123;125)

biologija B (303), istorija B (221), rusų k. (111) biologija B (303), istorija B (220), rusų k. (111)
chemija A (306), informacinės techn. A
programavimas (214)

lietuvių k. (214)

istorija A (221)
šokiai (116)

matematika A (125)
kūno k.

