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1. oszt. A hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

1. matematika testnevelés testnevelés magyar matematika 

2. magyar magyar magyar ének magyar 

3. magyar matematika hit-és erk. magyar vizuális k. 

4. aerobic ének matematika testnevelés vizuális k. 

5. technika magyar környezet matematika testnevelés 

6. korrepetálás    korrepetálás  

 

1. oszt. B hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

1. ének magyar testnevelés magyar matematika 

2. aerobic magyar magyar matematika magyar 

3. magyar testnevelés hit-és erk. technika testnevelés 

4. matematika matematika magyar ének vizuális k. 

5. magyar környezet matematika testnevelés vizuális k. 

6.  korrepetálás   korrepetálás 

 
2. oszt. A. hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0.  korrepetálás    

1. olvasás testnevelés olvasás olvasás nyelvta 

2. matematika hit-és erk. írás technika matematika 

3. olvasás vizuális k. matematika matematika aerobic 

4. nyelvtan vizuális k. környezet ének ének 

5. testnevelés matematika testnevelés testnevelés olvasás 

6.   korrepetálás   

 
2. oszt. B. hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0.  korrepetálás    

1. olvasás hit-és erk. környezet olvasás olvasás 

2. matematika olvasás olvasás matematika nyelvtan 

3. nyelvtan matematika írás testnevelés vizuális k. 

4. ének technika testnevelés vizuális k. testnevelés 

5. aerobic testnevelés matematika ének matematika 

6.   korrepetálás   

 
3. oszt. A. hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

1. aerobic matematika matematika testnevelés ének 

2. magyar testnevelés magyar matematika magyar 

3. környezet magyar ének magyar vizuális k. 

4. matematika technika hit-és erk. magyar vizuális k. 

5. korrepetálás magyar testnevelés  matematika 

6.  korrepetálás környezet  testnevelés 

 
3. oszt. B. hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

1. matematika ének matematika testnevelés testnevelés 

2. magyar testnevelés magyar magyar magyar 

3. magyar magyar testnevelés magyar matematika 

4. aerobic vizuális k. hit-és erk. matematika környezet 

5. környezet vizuális k. ének  korrepetálás 

6. korrepetálás matematika technika   



 
4. oszt. A. hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0.   testnevelés   

1. matematika matematika környezet magyar német 

2. magyar testnevelés magyar testnevelés matematika 

3. aerobic környezet magyar vizuális k. magyar 

4. technika magyar matematika vizuális k. magyar 

5. ének ének német német testnevelés 

6. korrepetálás hit-és erk.   korrepetálás 

 
4. oszt. B. hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0.    testnevelés testnevelés 

1. német testnevelés matematika környezet matematika 

2. magyar magyar testnevelés magyar ének 

3. aerobic hit-és erk. magyar matematika környezet 

4. magyar vizuális k. technika német magyar 

5. matematika vizuális k. német ének magyar 

6.    korrepetálás korrepetálás 

 

 
5. oszt. A. hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0.  tömegsport  matematika matematika 

1. matematika német osztályfőnöki magyar magyar 

2. történelem természet testnevelés honismeret testnevelés 

3. informatika testnevelés matematika testnevelés vizuális k. 

4. német hit-és erk. magyar természet vizuális k. 

5. magyar történelem ének technika német 

6.      

 
5. oszt. B. hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0.  tömegsport  matematika  

1. testnevelés német matematika magyar német 

2. matematika osztályfőnöki magyar történelem matematika 

3. magyar  honismeret testnevelés ének magyar 

4. német hit-és erk. informatika testnevelés természet 

5. természet ének  vizuális k. történelem 

6. technika testnevelés    

 

 

 
6. oszt. A. hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0. matematika tömegsport   testnevelés 

1. magyar hit-és erk. magyar természet matematika 

2. testnevelés német matematika matematika történelem 

3. technika magyar német történelem egészségtan 

4. osztályfőnöki ének testnevelés vizuális k. magyar 

5. német testnevelés mat. komp. magyar természet 

6.   informatika   

 

 

 



 

 

 
6. oszt. B. hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0. matematika tömegsport   matematika 

1. történelem természet német matematika magyar 

2. magyar hit-és erk. informatika testnevelés testnevelés 

3. természet technika matematika történelem német 

4. vizuális k. ének magyar magyar ének 

5. vizuális k. testnevelés testnevelés német osztályfőnöki 

6.   magy. komp.   

 

 

 
7. oszt A. hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0.    tömegsport  

1. német történelem matematika matematika testnevelés 

2. fizika ének magyar német matematika 

3. matematika biológia testnevelés magyar magyar 

4. biológia testnevelés informatika magyar földrajz 

5. osztályfőnöki hit-és erk. fizika földrajz vizuális k. 

6. testnevelés kémia technika történelem német 

 
7. oszt. B. hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0. tömegsport     

1. matematika ének történelem német történelem 

2. fizika vizuális k. matematika technika magyar 

3. informatika biológia fizika matematika matematika 

4. kémia testnevelés biológia  földrajz osztályfőnöki 

5. magyar hit-és erk. kémia magyar német 

6. magyar német testnevelés testnevelés testnevelés 

 

 

 
8. oszt. A. hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0.   matematika tömegsport  

1. történelem ének német német földrajz 

2. matematika magyar fizika magyar magyar 

3. biológia hittan informatika matematika matematika 

4. földrajz német kémia matematika testnevelés 

5. kémia biológia magyar vizuális k. magy. komp. 

6. osztályfőnöki testnevelés testnevelés testnevelés történelem 

 
8. oszt. B. hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0. tömegsport  matematika   

1. magyar magyar magyar földrajz matematika 

2. történelem német testnevelés matematika történelem 

3. matematika testnevelés osztályfőnöki magyar földrajz 

4. fizika biológia mat. komp. vizuális k. magyar 

5. kémia kémia fizika ének testnevelés 

6. testnevelés hittan informatika német német 

 


