
ÓRAREND 
1.a osztály 

Osztályfőnök: Hevesi Lajosné             19 fő 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

8.00-8.45 matematika matematika testnevelés matematika matematika 

8.55-9.40 magyar olv. magyar írás matematika magyar olv. testnevelés 

9.55-10.40 
etika/hit- és 

erkölcstan 
vizuális kult. magyar olv. magyar írás magyar olv. 

10.50-11.35 testnevelés testnevelés magyar írás testnevelés ének 

11.45-12.30 technika ének korrepetálás vizuális kult. magyar írás 

12.45-13.30 korrepetálás napközi napközi napközi napközi 

13.40-14.25 napközi napközi napközi napközi napközi 

14.35-15.20 napközi napközi napközi napközi napközi 



 

ÓRAREND 
1.b osztály 

Osztályfőnök: Földessyné Laurinyecz Katalin          18 fő 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

8.00-8.45 testnevelés matematika matematika matematika matematika 

8.55-9.40 matematika magyar olv. magyar olv. magyar olv. magyar olv. 

9.55-10.40 
etika/hit- és 

erkölcstan 
magyar írás magyar írás magyar írás magyar írás 

10.50-11.35 vizuális kult. ének testnevelés ének testnevelés 

11.45-12.30 vizuális kult. testnevelés technika testnevelés korrepetálás 

12.45-13.30 napközi korrepetálás napközi napközi napközi 

13.40-14.25 napközi napközi napközi napközi napközi 

14.35-15.20 napközi napközi napközi napközi napközi 



 

ÓRAREND 
2. a osztály 

Osztályfőnök: Szeremlei Katalin             15 fő 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

8.00-8.45 matematika matematika matematika matematika testnevelés 

8.55-9.40 
etika/hit- és 

erkölcstan 

magyar 

nyelvtan 
magyar olv. testnevelés matematika 

9.55-10.40 magyar olv. magyar olv. magyar írás 
magyar 

nyelvtan 
vizuális kult. 

10.50-11.35 magyar írás testnevelés vizuális kult. technika magyar olv. 

11.45-12.30 testnevelés ének testnevelés ének korrepetálás 

12.45-13.30 napközi korrepetálás napközi napközi napközi 

13.40-14.25 napközi napközi napközi napközi napközi 

14.35-15.20 napközi napközi napközi napközi napközi 



ÓRAREND 
2.b osztály 

Osztályfőnök: Héjasné Lovasi Anna            16 fő 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

8.00-8.45 matematika testnevelés matematika matematika testnevelés 

8.55-9.40 
etika/hit- és 

erkölcstan 
matematika magyar olv. magyar olv. matematika 

9.55-10.40 testnevelés 
magyar 

nyelvtan 

magyar 

nyelvtan 
vizuális kult. magyar olv. 

10.50-11.35 magyar olv. technika ének vizuális kult. magyar írás 

11.45-12.30 magyar írás korrepetálás testnevelés testnevelés ének 

12.45-13.30 korrepetálás napközi napközi napközi napközi 

13.40-14.25 napközi napközi napközi napközi napközi 

14.35-15.20 napközi napközi napközi napközi napközi 



ÓRAREND 
3. osztály 

Osztályfőnök: Hidasiné Horváth Anna            25 fő 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

8.00-8.45 testnevelés irodalom matematika matematika matematika 

8.55-9.40 matematika testnevelés irodalom testnevelés irodalom 

9.55-10.40 nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom környezetismeret 

10.50-11.35 
etika/hit- és 

erkölcstan 
rajz testnevelés nyelvtan  informatika 

11.45-12.30 ének rajz ének technika testnevelés 

12.45-13.30 korrepetálás napközi napközi korrepetálás napközi 

13.40-14.25 napközi napközi napközi napközi napközi 

14.35-15.20 napközi napközi napközi napközi napközi 



 

ÓRAREND 
4. osztály 

Osztályfőnök: Pflugerné Tolnay Tímea            16 fő 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

8.00-8.45 matematika irodalom matematika matematika matematika 

8.55-9.40 angol nyelv irodalom angol ének testnevelés 

9.55-10.40 testnevelés környezetismeret irodalom testnevelés informatika 

10.50-11.35 nyelvtan testnevelés nyelvtan irodalom angol 

11.45-12.30 
etika/hit- és 

erkölcstan 
ének testnevelés irodalom rajz 

12.45-13.30 korrepetálás napközi korrepetálás technika rajz 

13.40-14.25 napközi napközi napközi napközi napközi 

14.35-15.20 napközi napközi napközi napközi napközi 



 

ÓRAREND 
5. osztály 

Osztályfőnök: Katona Gabriella             17 fő 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

8.00-8.45 angol nyelvtan matematika nyelvtan irodalom 

8.55-9.40 matematika matematika irodalom matematika osztályfőnöki 

9.55-10.40 irodalom testnevelés testnevelés technika testnevelés 

10.50-11.35 testnevelés természetismeret angol természetismeret történelem 

11.45-12.30 rajz történelem ének testnevelés angol 

12.45-13.30 tanulószoba 
etika/hit- és 

erkölcstan 
tanulószoba informatika ének 

13.40-14.25 tanulószoba tanulószoba tanulószoba tanulószoba tanulószoba 

14.35-15.20 tanulószoba tanulószoba tanulószoba tanulószoba tanulószoba 



 

ÓRAREND 
6. osztály 

Osztályfőnök: Patos Ildikó              15 fő 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

8.00-8.45 matematika matematika testnevelés matematika történelem 

8.55-9.40 nyelvtan történelem matematika nyelvtan ének 

9.55-10.40 természetismeret természetismeret angol/német irodalom angol/német 

10.50-11.35 angol/német 
etika/hit- és 

erkölcstan 
technika testnevelés irodalom 

11.45-12.30 testnevelés testnevelés irodalom informatika osztályfőnöki 

12.45-13.30 
hon- és 

népismeret 
tanulószoba tanulószoba rajz testnevelés 

13.40-14.25 tanulószoba tanulószoba tanulószoba tanulószoba tanulószoba 

14.35-15.20 tanulószoba tanulószoba tanulószoba tanulószoba tanulószoba 



 

ÓRAREND 
7. osztály 

Osztályfőnök: Quintz Szilvia             17 fő 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

8.00-8.45 irodalom biológia irodalom kémia történelem 

8.55-9.40 testnevelés nyelvtan testnevelés kémia angol/német 

9.55-10.40 matematika matematika fizika matematika matematika 

10.50-11.35 fizika földrajz történelem ének testnevelés 

11.45-12.30 angol/német rajz angol/német technika informatika 

12.45-13.30 osztályfőnöki testnevelés nyelvtan testnevelés tanulószoba 

13.40-14.25 tanulószoba 
etika/hit- és 

erkölcstan 
tanulószoba tanulószoba tanulószoba 

14.35-15.20 tanulószoba tanulószoba tanulószoba tanulószoba tanulószoba 



 

ÓRAREND 
8. osztály 

Osztályfőnök: Csicsmann János             17 fő 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

8.00-8.45 biológia testnevelés angol testnevelés angol 

8.55-9.40 matematika matematika fizika matematika matematika 

9.55-10.40 angol irodalom nyelvtan kémia történelem 

10.50-11.35 nyelvtan informatika rajz irodalom testnevelés 

11.45-12.30 födrajz 
etika/hit- és 

erkölcstan 
biológia földrajz ének 

12.45-13.30 testnevelés történelem testnevelés osztályfőnöki tanulószoba 

13.40-14.25 tanulószoba tanulószoba tanulószoba tanulószoba tanulószoba 

14.35-15.20 tanulószoba tanulószoba tanulószoba tanulószoba tanulószoba 



 


