
№ 4 "А" 4"Ә" 4"Б" 4"В" 4"Г" 4"Д" 4"Е" 4"Ж" 

ДҮЙСЕНБІ 

1 математика математика қазақ тілі математика қазақ тілі қазақ тілі математика математика 

2 ағылшын тілі дене шын математика жаратылыстану Ц.С. математика әдебиеттік оқу орыс тілі 

3 қазақ тілі ағылшын тілі дене шын қазақ тілі математика жаратылыстану қазақ тілі Ц.С. 

4 әдебиеттік оқу қазақ тілі ағылшын тілі дене шын жаратылыстану әдебиеттік оқу Ц.С. қазақ тілі 

5 дене шын әдебиеттік оқу әдебиеттік оқу ағылшын тілі дене шын Ц.С. дүниетану әдебиеттік оқу 

6       дене шын  

СЕЙСЕНБІ 

1 орыс тілі қазақ тілі математика математика математика математика орыс тілі қазақ тілі 

2 математика орыс тілі қазақ тілі қазақ тілі ағылшын тілі орыс тілі әдебиеттік оқу математика 

3 қазақ тілі математика орыс тілі әдебиеттік оқу әдебиеттік оқу ағылшын тілі математика жаратылыстану 

4 әдебиеттік оқу әдебиеттік оқу жаратылыстану орыс тілі қазақ тілі дене шын ағылшын тілі дене шын 

5 музыка жаратылыстану көркем еңбек көркем еңбек орыс тілі қазақ тілі дене шын ағылшын тілі 

СӘРСЕНБІ 

1 математика математика әдебиеттік оқу математика математика математика қазақ тілі математика 

2 әдебиеттік оқу дене шын математика ағылшын тілі әдебиеттік оқу әдебиеттік оқу математика орыс тілі 

3 жаратылыстану әдебиеттік оқу ағылшын тілі дене шын  қазақ тілі әдебиеттік оқу дене шын 

4 ағылшын тілі музыка дене шын жаратылыстану қазақ тілі  жаратылыстану әдебиеттік оқу 

5 дене шын ағылшын тілі музыка әдебиеттік оқу дене шын жаратылыстану   

6    музыка жаратылыстану дене шын   

БЕЙСЕНБІ 

1 қазақ тілі қазақ тілі математика қазақ тілі орыс тілі математика орыс тілі қазақ тілі 

2 математика математика қазақ тілі орыс тілі математика орыс тілі ағылшын тілі математика 

3 дүниетану дүниетану орыс тілі математика ағылшын тілі  математика жаратылыстану 

4 көркем еңбек орыс тілі әдебиеттік оқу дүниетану дүниетану ағылшын тілі  көркем еңбек 

5 орыс тілі  дүниетану әдебиеттік оқу  музыка қазақ тілі ағылшын тілі 

6  көркем еңбек     музыка  

ЖҰМА 

1 Ц.С. математика математика математика қазақ тілі қазақ тілі математика қазақ тілі 

2 математика Ц.С. жаратылыстану қазақ тілі  математика қазақ тілі математика 

3 қазақ тілі қазақ тілі Ц.С.  математика дүниетану жаратылыстану әдебиеттік оқу 

4 жаратылыстану жаратылыстану  Ц.С. әдебиеттік оқу әдебиеттік оқу көркем еңбек дүниетану 

5   қазақ тілі  көркем еңбек көркем еңбек  музыка 

6     музыка    
 


