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1. osztály 
of: Szeleiné Madocsai Réka 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

1. o lvasás  ének hittan ének matematika 

2. írás  matematika írás  o lvasás  testnevelés  

3. matematika o lvasás  matematika testnevelés  o lvasás  

4. rajz környezet  testnevelés  írás  életvitel gyak.  

5. rajz írás  néptánc  matematika hittan 

6. korrepetálás  testnevelés   korrepetálás   

 

2. osztály 
of: Nagy Mónika 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

1. testnevelés  o lvasás  matematika o lvasás  matematika 

2. matematika írás  ének nyelvtan rajz 

3. környezet  hittan néptánc  hittan rajz 

4. o lvasás  matematika életvitel gyak.  matematika ének 

5. nyelvtan testnevelés  o lvasás  testnevelés  o lvasás  

6. korrepetálás  testnevelés  korrepetálás    



 

3. osztály 
of: Csizmadia Márta 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

1. hittan o lvasás  matematika o lvasás  környezet  

2. testnevelés  fogalmazás  néptánc  rajz matematika 

3. matematika életvitel gyak.  hittan rajz ének 

4. o lvasás  matematika testnevelés  testnevelés  o lvasás  

5. nyelvtan ének testnevelés  matematika nyelvtan 

6. korrepetálás  korrepetálás     

 

4. osztály 
of: Pálóczyné Nagy Judit 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

1. testnevelés  testnevelés  nyelvtan matematika matematika 

2. o lvasás  matematika matematika angol/ német  nyelvtan 

3. nyelvtan o lvasás  fogalmazás  o lvasás  hittan 

4. ének angol/ német  néptánc  környezet  életvitel gyak.  

5. környezet  hittan rajz testnevelés  angol/ német  

6. mat. szakkör  korrepetálás  rajz testnevelés  korrepetálás  

JFA 



5. osztály 
of: Bölcsföldiné Türk Emese 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

1. osztályfőnöki  matematika néptánc  testnevelés  hittan 

2. angol/ német  testnevelés  matematika magyar ének 

3. term.ism. történelem  term.ism. életvitel gyak.  matematika 

4. magyar rajz hittan matematika angol/ német  

5. testnevelés  magyar angol/ német  angol/ német  irodalom 

6.  hon és népis.  magyar történelem  testnevelés  

 

 

6. osztály 
of: Horvát Emese 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

1. osztályfőnöki  infoA/életvitel gyak.  hittan matematika hittan 

2. term.ism. infoN/életvitel gyak.  term.ism. rajz matematika 

3. testnevelés  ének matematika történelem  angol/ német  

4. angol/ német  magyar angol/német  magyar magyar 

5. magyar testnevelés  magyar angol/ német  testnevelés  

6. matematika történelem  néptánc  testnevelés   

 



7. a osztály 
of: Kis András 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

1. osztályfőnöki  magyar info./angol magyar testnevelés  

2. matematika matematika info/ német  magyar német/ angol 

3. földrajz  fizika hittan angol/életvit.gy. kémia  

4. ének néptánc  történelem  német/életvit.gy.  rajz 

5. angol/ német  földrajz  biológia  testnevelés  matematika 

6. testnevelés  testnevelés  magyar matematika történelem  

7. hittan  kémia    

 

8. a osztály 
of: Gudricza Ágnes 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

1. osztályfőnöki  hittan biológia  hittan biológia  

2. földrajz  ének magyar testnevelés  magyar 

3. matematika német/ info. angol/ info. fizika magyar 

4. néptánc  testnevelés  matematika matematika angol/ német  

5. angol/ német  fizika kémia  történelem  rajz 

6. történelem  magyar testnevelés  angol/ német  matematika 

7. testnevelés      



 


