
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OSZTÁLYOK ÓRARENDJEI 

1. osztály 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜT. PÉNTEK 

1. testnevelés matematika magyar magyar magyar / mat. 

2. matematika testnevelés magyar néptánc rajz / testn. 

3. magyar magyar matematika matematika rajz / magyar 

4. magyar hittan ének-zene hittan matematika / rajz 

5. technika magyar testnevelés ének-zene testnevelés / rajz 

6.      

 

 

2. osztály 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜT. PÉNTEK 

1. hittan magyar testnevelés ének mat. / magyar 

2. matematika magyar hittan rajz testn. / magyar 

3. testnevelés ének matematika rajz technika / mat. 

4. magyar testnevelés magyar néptánc magyar / testn. 

5. magyar matematika magyar matematika magyar / tech. 

6.      

 

 

3. osztály 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜT. PÉNTEK 

1. magyar  magyar magyar magyar magyar 

2. testnevelés környezetism. matematika matematika matematika 

3. matematika ének-zene magyar hittan magyar 

4. rajz testnevelés dig. kult. testnevelés néptánc  

5. rajz hittan technika testnevelés ének-zene 

6.      

 

 

4. osztály 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜT. PÉNTEK 

1. rajz matematika magyar matematika magyar 

2. rajz angol / német angol / német magyar magyar 

3. matematika magyar matematika magyar angol / német 

4. magyar hittan néptánc ének-zene technika 

5. ének-zene testnevelés környezetism. hittan testnevelés 

6.  testnevelés   testnevelés 

 

 

 



 

5. osztály 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜT. PÉNTEK 

1. osztályfőnöki vizuális kult. matematika testnevelés matematika 

2. hittan technika / német hittan angol / dig. kult. egyházi ének  

3. testnevelés matematika term.tudomány dig. kult. / német testnevelés 

4. angol / német történelem ének-zene magyar magyar 

5. matematika magyar testnevelés néptánc magyar 

6. hon- és népis. angol / technika angol / német történelem term.tudomány 

 

 

6. osztály 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜT. PÉNTEK 

1. osztályfőnöki matematika néptánc tech. / dig. kult. magyar 

2. testnevelés történelem term.tudomány magyar magyar 

3. angol / német magyar hittan matematika matematika 

4. matematika ének-zene angol / német dig. kult. / tech. term.tudomány 

5. magyar angol / német ének-zene történelem hittan  

6. vizuális kult. testnevelés testnevelés  testnevelés angol / német 

 

 

7. osztály 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜT. PÉNTEK 

1. osztályfőnöki magyar angol / német testnevelés hittan 

2. fizika / mat. magyar dig. kult. / mat. történelem mat. / fizika 

3. testnevelés történelem mat. / dig. kult. néptánc testnevelés 

4. magyar tech terv / mat. kémia földrajz angol / német 

5. földrajz mat. / tech terv  hittan angol / mat. biológia 

6. angol / német biológia vizuális kult.  mat. / német magyar 

7.   testnevelés ének-zene  

 

 

8. osztály 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜT. PÉNTEK 

1. osztályfőnöki testnevelés földrajz angol / német inform. / német 

2. magyar matematika testnevelés matematika néptánc 

3. fizika matematika vizuális kult. történelem fizika 

4. kémia magyar biológia hittan matematika 

5. angol / német hittan angol / inform. magyar testnevelés 

6. biológia történelem matematika magyar ének-zene 

7. testnevelés     

 


