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Oszt. 

vezető 
Bolevácz Rita 

Dr. Nagyné 

Szalay Veronika 
Gara Diána 

Hajdúné Gergő 
Andrea 

 

Galóné Kárpáti 

Ildikó 
Hirsch Judit Galó Tibor Hodján Beatrix 

N
ap

 

Ó
ra

 

Tantárgy Tantárgy Tantárgy Tantárgy Tantárgy Tantárgy Tantárgy Tantárgy 

H
ét

fő
 

1 magyar magyar magyar matematika osztályf. magyar történelem osztályf. 

2 magyar testnevelés magyar magyar mat magy történelem testnevelés magy ofő 

3 testnevelés matematika matematika magyar testnevelés magyar matematika angol/német 

4 matematika erkölcstan testnevelés rajz erkölcstan testnevelés magyar matematika 

5 erkölcstan ének technika rajz történelem matematika angol/német magyar 

6    testnevelés angol osztályf. erkölcstan testnevelés 

7       osztályf.  

8 kézilabda     

K
ed

d
 

1 matematika matematika magyar testnevelés angol matematika történelem magyar 

2 testnevelés magyar magyar matematika magyar term. ism. fizika testnevelés 

3 magyar testnevelés testnevelés angolt/német matematika erkölcstan fiz bio bio fiz 

4 rajz magyar ének erkölcstan term. ism. angol testnevelés fizika 

5 rajz technika erkölcstan magyar történelem testnevelés matematika angol/német 

6  korrepetálás  korrepetálás testnevelés mat. thg. angol/német erkölcstan 

7       magyar thg. 

8      magyar korr.  

S
ze

rd
a 

1 matematika matematika matematika matematika matematika angol ének magyar 

2 magyar magyar angol/német magyar magyar ének matematika testnevelés 

3 testnevelés magyar magyar angol/német ének magyar testnevelés matematika 

4 körny. ism. testnevelés körny. ism. magyar term. ism. matematika angol/német ének 

5 ének rajz testnevelés ének testnevelés term. ism. kémia angol/német 

6 korrepetálás  korrepetálás testnevelés mat. korr. testnevelés földr kém kém földr 

7        kémia 

8 kézilabda     

C
sü

tö
rt

ö
k

 

1 magyar magyar magyar angol/német informatika testnevelés magyar matematika 

2 magyar magyar magyar testnevelés testnevelés informatika angol/német magyar 

3 testnevelés matematika matematika mat magy angol magyar informatika testnevelés 

4 matematika körny. ism. testnevelés technika matematika angol biológia informatika 

5 technika testnevelés ének magyar magyar term. ism. testnevelés történelem 

6 korrepetálás korrepetálás korrepetálás korrepetálás technika  magyar angol/német 

7     felsős atlétika magyar elők. 

8 alsós atlétika     

P
én

te
k
 

1 testnevelés matematika matematika matematika testnevelés matematika földrajz történelem 

2 matematika magyar testnevelés magyar matematika történelem magyar földrajz 

3 magyar testnevelés magyar testnevelés rajz magyar matematika biológia 

4 magyar ének rajz környezet magyar rajz testnevelés matematika 

5 ének rajz rajz ének hon és népism technika rajz testnevelés 

6      testnevelés technika rajz 

7        mat. elők. 

8         

 

 


